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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
ครั้งที่ 4/๒๕64   

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  
ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อาคาร The Office Plus 

 

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

        ผู้มาประชุม 
             1. รศ.ดร.ณอคุณ        สิทธิพงศ ์          ประธานกรรมการ  (Conference) 
             2. นายส าเริง            ไชยเสน            รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
                                                               (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) (Conference) 
             3. นายเอกสิทธิ์         ยุทธชัยวรกุล       ผู้อ านวยการกองกฎหมายและระเบียบส านักงบประมาณ 
                                                               (ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ)  (Conference) 
             4. นางวภิาวัลย์         วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
                                                               (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  

(Conference)  
             5. นางสาวบุษราภรณ ์ กอบกิจพานิชผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference) 
             6. นายนฤทัต            เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference) 
             7. นายอนุชา            ด ารงมณ ี           กรรมการภาคเอกชน (Conference) 
             8. พล.ต.ท.ประหยัชว์  บุญศร ี              กรรมการภาคเอกชน (Conference) 
             9. นายราม              สภุา                 กรรมการภาคเอกชน (Conference) 
             10.นายเบญจพล       นาคประเสริฐ      กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ     

                                                     ส านักงานพัฒนาพิงคนครและเลขานุการ (Conference) 
         ผู้เข้าร่วมประชุม      
            1. นายชาตรี           คูหเทพารักษ์  รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์      

2. นางภวันตี           จันทร์ปิง           รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
            3. นางสาวสุพิชญา      หลิมตระกูล  หัวหน้างานยุทธศาสตร์งบประมาณและประเมินผล 
            4. นางสาวประกาย วงศแ์ก้ว     หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
            5. นายธีวินท์ เทเพนทร์  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๖. นางเทวาลักษณ์      นักไร่             หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 
            ๗. นางสาวอรทัย        อินต๊ะยศ            หัวหน้างานการเงิน 
            ๘. นางสาวนภธร        จงสกุลวัฒนา       หัวหน้างานบัญชี 
            ๙. นางสาวประภัสสร ชื่นสมบัติ  นักกฎหมาย 
            ๑๐. นางสาวพัฒนา จินาวา              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
            ๑๑. นายสุรศักดิ์         สมมิตร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
            ๑๒. นายณัฐพงษ ์       รัชตประทาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                                                      

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น.  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อทราบ 

                      เรื่องที่ 6.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลา
เบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ประจ าเดือนมีนาคม 2564  
 
สรุปเรื่อง 
 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  มีมติอนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและ
รายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)                         
วงเงินรวมทั้งสิ้น 472,688,150 บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินสะสม จ านวน 
394,768,150 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 278,974,150 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 านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมเติมวงเงิน 
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 าเดือนมีนาคม 2564 จ านวนเงิน 86,074,199.27 บาท คิดเป็น 
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ร้อยละ 18.21  มีงบประมาณคงเหลือจ านวนเงิน 386,613,950.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.79 
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 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 40,571,223.87 46.99 45,771,676.13 53.01 
๒ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 326,950,100.00 36,633,784.60 11.20 290,316,315.40 88.80 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 118,324,200.00 35,923,080.40 30.36 82,401,119.60 69.64 
 2.2 ค่าครุภัณฑ์ 3,593,400.00 495,319.00 13.78 3,098,081.00 86.22 
 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 205,032,500.00 215,385.20 0.11 204,817,114.80 99.89 

3 
ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

59,395,150.00 8,869,190.80 14.93 50,525,959.20 85.07 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 33,515,850.00 7,369,013.52 21.99 26,146,836.48 78.01 
 3.2 ค่าครุภัณฑ์ 34,300.00 30,490.00 88.89 3,810.00 11.11 
 3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 25,845,000.00 1,469,687.28 5.69 24,375,312.72 94.31 

รวม 472,688,150.00 86,074,199.27 18.21 386,613,950.73 81.79 

2.2 สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไม่ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
   (ได้รับจัดสรร 1,290,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 83,089.20 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,206,910.80 บาท) 
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ให้
เป็ น ที่ รู้ จั ก ภ าค ราช ก า ร  ภ าค ก า ร ศึ ก ษ า 
ภาคเอกชน บริษัททัวร์ 

80,000.00 - ยังไม่มีก าหนดการด าเนินงาน เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

- 

   1.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ 940,000.00 - งบประมาณ 740,000.00 บาท 
- เบิกจา่ยแล้ว 73,889.20 บาท 
- รอก าหนดการจัดงานจากผู้จัดงาน 

- งบประมาณ 200,000.00 
บาท 
- เบิกจา่ยแล้ว 9,200 บาท 
- รอด าเนินการ 190,800 บาท 

   1.3 กิจกรรมสานสายใย 250,000.00 - ยังไม่มีก าหนดการด าเนินงาน เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

- 
   1.4 ค่ารับรองและพิธีการ 20,000.00 

รวม 1,290,000.00   
 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไม่ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) 
   (ได้รับจัดสรร 6,035,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 6,035,000 บาท) 
2.1 กิจกรรมก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา 3,714,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการแก้ไขและท าแบบขยาย
ก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเพาะพันธ์เสือปลา 

2.2 กิจกรรมการจ้างให้บริการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

241,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซ้ือขอจา้งมายังฝา่ยพัสดุ 
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   2.3 กิจกรรมปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโป
แคระ 

1,110,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซ้ือขอจา้งมายังฝา่ยพัสดุ 

   2.4 กิจกรรมส่วนแสดงแม่น 970,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซ้ือขอจ้าง
มายังฝ่ายพัสดุ 

รวม 6,035,000.00   
ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไม่ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

3. โครงการ เขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว ์
    (ได้รับจัดสรร 300,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 300,000 บาท) 
    3.1 กิจกรรมโครงการ Monster Village 300,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

- จัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีคัดเลือก 
- อยู่ระหวา่งเชิญผู้เสนอราคา จ านวน 4 ราย 
ก าหนดยื่นซอง 1 เม.ย. 64 เปิดซอง 2 เม.ย. 64 

รวม 300,000.00   
4. โครงการศึกษาคุณภาพน้ าเชื้อและการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่ส าคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ 
   (ได้รับจัดสรร 472,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 132,296 บาท คงเหลืองบประมาณ 340,204 บาท) 
    4.1 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน 
จ านวน 4 ครั้ง  

160,000.00 - เบิกจา่ยแล้ว 2 ครั้ง 
จ านวนเงิน 64,000 บาท 
- รอด าเนินการอีก 2 ครั้ง 

- 

    4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เช่ียวชาญ/   
ที่ปรึกษางาน จ านวน 4 ครั้ง 

160,000.00 - เบิกจา่ยแล้ว 2 ครั้ง 
จ านวนเงิน 28,410 บาท 
- รอด าเนินการอีก 2 ครั้ง 

- 

    4.3 ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 80,000.00 - - จัดซื้อและเบกิจ่ายแลว้ วงเงิน 17,120 บาท 
- มีเงินคงเหลือรอด าเนินการ 62,880 บาท 

    4.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000.00 -  - จัดซ้ือและเบิกจา่ยแล้ว วงเงิน 22,766 บาท 
- มีเงินคงเหลือรอด าเนินการ 27,234 บาท 

    4.5 ค่าจ้างเหมาท ารูปเล่มรายงานผล
โครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

2,500.00 - - รอด าเนินการภายหลังจากการตรวจคณุภาพ
น้ าเช้ือแล้วเสร็จ จ านวน 4 ครั้ง 

    4.6 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น 
ค่าตรวจคุณภาพน้ าเช้ือ จ านวน 4 ครั้ง 

20,000.00 - - ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 ครั้ง 
- รอด าเนินการ จ านวน 2 ครั้ง 

รวม 472,500.00   
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) 
   (ได้รับจัดสรร 13,005,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 13,005,000 บาท) 
   5.1 งานปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบาย
น้ าโซนจากัวเทรล 
- คู่สัญญา : บจก.พญาเม็งราย เอ็นจิ เนีย 
แอนด์ อาคิเทค (สัญญา CNS155/2564) 

6,000,000.00 - - ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 4,680,000 บาท มีเงิน
คงเหลือ 1,320,000 บาท (เบิกจา่ย 4 งวด) 
- ระยะเวลา 2 มี.ค. 64 – 29 มิ.ย. 64 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

   5.2 งานปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดิน
เช่ือมอาคารลานนาล่าง 
- คู่สัญญา : หจก. ผาปูนวิศวกรรม 
  (สัญญา CNS140/2564) 

415,000.00 - - ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 360,350.14 บาท     
มีเงินคงเหลือ 54,649.86 บาท (เบิกจ่าย 1 งวด) 
- ระยะเวลา 23 ก.พ. 64 – 8 เม.ย. 64 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

5.3 งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง 
ส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone 
และ Savanna Safari Zone 

6,590,000.00  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งคณะกรรมการก าหนด TOR 
และราคากลาง ด าเนินการ 

รวม 13,005,000.00 
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ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไม่ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
    (ได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 4,000,000 บาท) 
    6.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
E-Ticket / E-Booking 

4,000,000.00 
 

- - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งคณะกรรมการก าหนด TOR 
และราคากลาง ด าเนินการ 

รวม 4,000,000.00   
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า Swan Lake 
    (ได้รับจัดสรร 169,800,000 บาท ยังไมม่ีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 169,800,000 บาท) 
    7.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า 
Swan Lake 

20,000,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งคณะกรรมการก าหนด TOR 
และราคากลาง ด าเนินการ 

   7.2 งานจัดท าน้ าพุดนตรี 149,800,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งคณะกรรมการก าหนด TOR 
และราคากลาง ด าเนินการ 

รวม 169,800,000.00   
8. โครงการพัฒนาส่งเสรมิการท่องเทีย่วและสรา้งรายได้ให้กับชุมชน 
    (ได้รับจัดสรร 10,000,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 10,000,000 บาท) 
    8.1 จา้งด าเนินโครงการพัฒนาส่งเสริม
การท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
- คู่สัญญา : บริษัท แคร์ย ูจ ากัด 
  (สัญญา CNS160/2564)  

10,000,000.00 - - ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 9,850,000 บาท     
มีเงินคงเหลือ 150,000 บาท (เบิกจ่าย 3 งวด) 
- ระยะเวลา 31 มี.ค. 64 – 28 มิ.ย. 64 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

รวม 10,000,000.00   
9. โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 
    (ได้รับจัดสรร 140,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 140,000 บาท) 
    9 .1 ค่าวัสดุส านักงานที่ ใช้ ในการท า
กิจกรรม 

10,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งความอนุเคราะห์น าเสนอแบบ
และราคาจัดท าหนังสืออักษรเบรลล ์

    9.2 ค่าด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้
ความรู้ อาทิ ของรางวัล หรือของที่ระลึก 

40,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- จัดซื้อโดยวธิีตกลงราคา 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งการตกลงราคา  
  ส าหรับการซ้ือของที่ระลึก 12,000 บาท  
  ส าหรับการซ้ือของรางวัล 21,710 บาท 

    9.3 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมป้าย 30,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- จัดซื้อโดยวธิีตกลงราคา 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งการตกลงราคา  

    9.4 ค่าบุคลากรช่วยด าเนินกิจกรรม 50,000.00 - ต้นเรื่องขออนุมัติด าเนิน
กิจกรรมแล้ว แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 
2 0 1 9  (covid-19)  จึ ง
ด าเนินกิจกรรมเอง  

 
 
- 

รวม 140,000.00   
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ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไม่ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง 

ส านักบริหารงานกลาง/ส านักพัฒนาธรุกิจและโครงการพิเศษ/ส านักตรวจสอบภายใน 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 
   (ได้รับจัดสรร 400,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 64,371 บาท คงเหลืองบประมาณ 335,629 บาท) 
    1.1 กิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยใน
การท างาน จ านวน 2 หลักสูตร 
         1.1.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานและคณะกรรมการความปลอดภัยใน
การท างาน  
         1.1.2 ทบทวนปฐมพยาบาลและช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  

 
 

20,000.00 
 
 

143,500.00 

 
 
- รอก าหนดการด าเนินงาน  
เนื่องจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (covid-
19) 

 
 
 
- 

    1.2 กิจกรรมอบรมการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน  (ด้ าน บั ญ ชี  ก าร เงิน  พั ส ดุ 
บริหารงานทั่วไป และการตรวจสอบภายใน) 

236,500.00 - อบรมด้านบัญชี การเงิน  
จ านวน 5 หลกัสูตร  
- เบิกจา่ยแล้ว 64,371 
 บาท 

- 

รวม 400,000.00   
2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชงิบูรณาการ ประจ าปี 2564 
   (ได้รับจัดสรร 25,445,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,405,316.28 บาท งบประมาณคงเหลือ 24,039,683.72 บาท) 
    2.1 กิจกรรมการโฆษณาประชาสมัพันธ์ ประเภท ON AIR 
         2.1.1 ผลิตและเผยแพร่สปอตสถานี
วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
                 2.1.1.1 ค่าผลิตและเผยแพร่ 
สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 
                 2.1.1.2 ค่าเผยแพร่สปอตสถานี
วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

230,000.00 
 
 

270,000.00 

 
 

- 
 
 

- 

 
 
- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- อยู่ระหวา่งเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง 
 
- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซ้ือขอจา้งมายังฝา่ยพัสดุ 

          2.1.2 ผลิตเนื้อหา Animation 400,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- เร่ิมด าเนินการในเดือนเมษายน 2564 

    2.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE 
         2.2.1 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ น 
Facebook ของหน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน 
12 เดือน 
คู่สัญญา : บจก.นิภาเทคโนโลยี  
(สัญญา PDA42/2564) 

300,000.00 
 

- - ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 269,254.80 บาท มีเงิน
คงเหลือ 30,745.20 บาท (เบิกจา่ย 12 งวด) 
- เบิกจา่ยแล้ว 3 งวด 64,621.14 บาท 
- ระยะเวลา : 17 พ.ย. 63 – 11 พ.ย. 64 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

        2.2.2 การรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ 
Line OA ของหน่วยงาน ระยะเวลา 12 เดือน 
คู่สัญญา : บจก.นิภาเทคโนโลยี  
(สัญญา PDA48/2564) 

70,000.00 - - ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 60,455 บาท มีเงิน
คงเหลือ 9,545 บาท (เบกิจ่าย 8 งวด) 
- ระยะเวลา : 19 มี.ค. 64 – 13 พ.ย. 64 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

        2.2.3 การผลิตและเผยแพร่บนสื่ อ
ออนไลน์ห รือ โซเชียลมี เดี ยอื่ นๆ  เช่น  TV 
Online, Facebook, Website พันธมิตร 

330,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- เร่ิมด าเนินการในเดือนเมษายน 2564 

    2.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND  
         2.3.1 ผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  
                2.3.1.1 ป้ายไวนิล บริเวณหน้า
ทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
 

30,000.00 

 
 
- 

 
 
- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจา่ยแล้ว 9,000 บาท 
- มีเงินคงเหลือรอด าเนินการ 21,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไม่ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง 

                2.3.1.2 ป้ายไวนิล Billboard 
แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (108) 
คู่สัญญา : บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย  
(สัญญา PDA43/2564) 

50,000.00 - - ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 40,767 บาท มีเงิน
คงเหลือ 9,233 บาท (เบกิจ่าย 3 งวด) 
- เบิกจา่ยแล้ว 1 งวด 13,587.64 บาท 
- ระยะเวลา : 4 ม.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

                2.3.1.3 ป้ายไวนิลต่างๆ ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

220,000.00 - - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจา่ยแล้ว 11,095 บาท 
- มีเงินคงเหลือรอด าเนินการ 208,905 บาท 

                2.3.1.4 ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด/
ป้ายโฟมบอร์ด ส าหรับประชาสัมพันธ์ 

100,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งส ารวจจุดติดตั้งป้าย 

                2.3.1.5 ป้ายบอกทาง และป้าย
ชื่อบ้านพัก 

200,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซ้ือขอจา้งมายังฝา่ยพัสดุ 

               2.3.1.6 พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี 50,000.00 - - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 48,000 บาท (รอเบิกจ่าย) 
- มีเงินคงเหลือรอด าเนินการ 2,000 บาท 

               2.3.1.7 จ้างเหมาดูแลป้าย  
Maintenance Digital Signed 

300,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- อยู่ระหวา่งขออนุมัต ิTOR และราคากลาง 

       2 .3 .2  ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
เช่น งานแสดงผลงาน งาน OTOP หรืองาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

150,000.00 - - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจา่ยแล้ว 70,000 บาท 
- รอด าเนินการ 80,000 บาท 

       2.3.3 การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
ป้ายขนาดใหญ่ Indoor, Outdoor, สนามบิน, 
ป้าย LED และอื่นๆ เป็นต้น  
               2.3.3.1 การเช่าป้าย LED 
คู่สัญญา : บจก.โกลบ์เบิล ครีเอชั่น  
(สัญญา PDA45/2564) 

 
 
 

300,000.00 

 
 
 
- 

 
 
 
- ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 288,900 บาท มีเงิน
คงเหลือ 11,100 บาท (เบิกจา่ย 3 งวด) 
- ระยะเวลา : 1 ก.พ. 64 – 1 พ.ค. 64 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

               2.3.3.2 การเช่าป้าย Billboard 
คู่สัญญา : บจก.โกลบ์เบิล ครีเอชั่น  
(สัญญา PDA46/2564) 

300,000.00 - - ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 299,250 บาท มีเงิน
คงเหลือ 750 บาท (เบิกจา่ย 1 งวด) 
- ระยะเวลา : 1 ก.พ. 64 – 17 มี.ค. 64 
- อยู่ระหวา่งตรวจรับ เพือ่รอเบิกจา่ย 

               2.3.3.3 การเช่าป้ายประชาสัมพันธ์ 300,000.00 - - ก าหนดด าเนินการเดือนมิถุนายน 2564 
       2.3.4 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 600,000.00 - - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจา่ยแล้ว 452,000 บาท 

- งบเหลือรอด าเนินการ 148,000 บาท 
       2 .3 .5 สื่อ โฆษณาในสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ใน
ประเทศ 

545,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งขออนุมัตTิOR และราคากลาง  

  2.4 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และกิจกรรม 
Event ที่นอกเหนือจากวันส าคัญ  

350,000.00 - - เบิกจา่ยแล้ว 75,000 บาท 
- รอด าเนินการตามก าหนด 275,000 บาท 

  2.5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารองค์กร 
       2.5.1 การพบปะเครือข่ายพันธมิตร 
เช่น สื่อมวลชน ภาคเอกชนและชุมชน 

200,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- รอก าหนดการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)  

       2.5.2 ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

150,000.00 - - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
- ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซ้ือขอจา้งมายังฝา่ยพัสดุ 
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ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไม่ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง ผ่านการจดัซื้อจดัจ้าง 

       2.5.3 การสื่อสารองค์กรเชิงรุก         
              2 .5 .3 .1  กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม
การตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ 

 
10,000,000.00 

 
- 

 
- ก่อหนี้ผูกผันแลว้ วงเงิน 13,333,969.67 บาท    
มีเงินคงเหลือ 1,666,030.33 บาท  
- คู่สัญญา : บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จ ากดั 
- ระยะเวลา : 29 มี.ค. 64 – 23 พ.ย. 64 
- เบิกจา่ย 8 งวด 
- ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการตามสัญญา 

              2 .5 .3 .2  ผ ลิ ต แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว 30 วินาที จ านวน 
1 เรื่อง กับพาร์ทเนอร์ทีม่ีเครอืขา่ยมีเดีย และสื่อที่
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

5,000,000.00 - 

             2.5.3.3 กิจกรรมพิเศษ (Event 
On Ground) เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

5,000,000.00 - - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจา่ยแล้ว 710,012.50 
บาท 
- มีเงินคงเหลอืรอด าเนินการ 4,289,987.50 
บาท 

รวม 25,445,000.00   
 

3. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕๖2 เมื่อวันที่   
22 ตุลาคม ๒๕๖3 มีมติอนุมัติให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กรณี ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 16,582,500 บาท            
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน 88 รายการ วงเงิน 18,497,896.06 บาท       
และกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 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 าเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 

             1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

                  สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากกรมบัญชีกลาง มีผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์           
ให้ สพค. ด าเนินการประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ฝ่ายพัสดุด าเนินการเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 
16,582,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) 

 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                  สพค. ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 16,545,048.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 
74.77 คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 4,640,687.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.97 ส่งคืนเงินสะสม จ านวน 
942,159.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 
 

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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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 าเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 

1. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สพค. ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังบริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจาก 
ส่งมอบสัตว์ไม่เป็นไปปฏิบัติตามสัญญา จึงขอส่งคืนเงินสะสม จ านวน 5,526,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  

 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ ส่งคืนเงินสะสม 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   
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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 ารง – 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 สพค. มี ผล
เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564  จ านวน 86,074,199.27 คิดเป็นร้อยละ 
18.21 คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 386,613,950.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.79 สาเหตุที่คงค้างเบิกจ่าย 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ บางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจึงยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และบาง
โครงการมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการตามสัญญา ซึ่งยังไม่ครบก าหนดเบิกจ่ายเงิน 

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 74.77 ของงบประมาณที่กันไว้ คงค้างเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 20.97 เนื่องจากผู้
รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา/บางรายการคณะกรรมการอยู่ระหว่างการตรวจรับเพ่ือขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน  

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 เนื่องจากรอผลการ
พิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
        1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
ส านักงานไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานได้  

   1.2 งบประมาณโครงการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง    
ทางพัสดุ จึงไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ 

   1.3 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา ซึ่งยังไม่ครบก าหนดเบิกจ่ายเงินงวด 
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2. รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณา
จากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

สพค. ควรติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนงานในสังกัดเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน         
การใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ         
ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

      รับทราบ 

   เรื่องท่ี 6.2 รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ 
                   รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร  
                   (องค์การ มหาชน) ในไตรมาสที่ 2 
 

1. สรุปเรื่องเสนอ 
1.1 ตามข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

การเงิน และการบัญชี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๒ การใช้รายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ก าหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ก าหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
การใช้รายจ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายและวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ มิให้น ามาถัวเฉลี่ยกัน 

และหากต้องการเปลี่ยนแปลงวงเงินตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้อ านวยการเสนอคณะกรรมการอนุมัติ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  

ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติ
และรายงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อสิ้นไตรมาส 

1.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ผอ.สพค. ได้
ด าเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอยู่ภายในวงเงิน
เดิมที่ได้รับอนุมัต ิสรุปดังนี้ 

 

ประเภทงบประมาณ/รายการ 
วงเงินเดิมที่ได้รับ

อนุมัติ 
วงเงินและรายละเอียดที่ ผอ.สพค. อนุมัติเปลี่ยนแปลง 

วงเงิน รายละเอียด 

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 86,342,900 86,342,900  

2. แผนงานพื้นฐาน 386,345,250 386,345,250  

2.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 326,950,100 326,950,100  

2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 118,324,200 118,324,200      






