
สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ไตรมาส ๔) 
 เรื่องที่๑    การจัดเก็บรายไดของเชียงใหมไนทซาฟารีและศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 
 

          ๑.๑ การจัดเก็บรายไดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

  สํานักตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการจัดเก็บรายไดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ซึ่งเปนไป

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑.๑  โดยมีขอบเขตของการตรวจสอบระหวาง

วันที่ ๑๐-๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑   เชียงใหมไนทซาฟารีมีแหลงที่มาของรายไดทั้งสิ้น  ๓ ประเภทคือ๑) รายไดคาบัตร

เขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี   ๒) รายไดจากการขายสินคาและบริการ  คาเชาอสังหาริมทรัพยและ  ๓)  รายไดอื่น ๆ 
   

    ๑.รายไดคาบัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี   
 

ลําดับ รายไดรวม 
ป 2560 

รายไดรวม 
ป 2561 

การจายสวนลด  (บาท) รายไดสุทธิ 
(บาท) สวนลด คอมมิชชั่น รวมสวนลด 

Counter ๑ Shift ๑ 902,925 2,833,625 1,191,015 47,535 1,238,550 1,595,075 
Counter ๒ Shift ๑ 1,527,550 1,154,475 91,625 160,072.50 251,697.50 902,777.50 
Counter ๑ Shift ๒ 1,103,500 600,650 32,752.50 72,757.50 105,510 495,140 
Counter ๓ Shift ๑ 1,211,225 763,700 55,852.50 90,870 146,722.50 616,977.50 
สมาชิก ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - - - 10,000 
             รวม 4,747,200 5,360,450 1,371,245 371,235 1,742,480 3,609,970 

 

๒. รายไดจากการขายสินคาและบริการ 
 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1. รายไดจากการจําหนายอาหารวางและเครื่องดื่ม 321,511 
2. รายไดจากการขายของที่ระลึก 23,857 
3. รายไดจากการจําหนายอาหารสัตว 99,060 
4. รายไดจากการคาเชาบานพัก  คาเชาพื้นท่ีกาดมั่ว 14,100 

                                   รวม 458,528 
 

   ๓.รายไดอื่น  

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1. รายไดคาบัตรสมาชิก Gold  Card 8,000 
2. เงินคงเหลือจากบัตรเติมเงิน 13,094 

     3. เงินบริจาค 11,461 
                                   รวม 32,555 

 

 

 

 

 

 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

    ๔. รายละเอียดนักทองเที่ยวที่ซื้อบัตรเขาชม 

              เปรียบเทียบระหวางวันที่ ๑๐-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  และระหวางวันที่ ๑๐-๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑   

ประเภท จํานวน (คน) เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

    รอยละ 
 ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 

คนตางชาต ิ
บัตร Walking       ผูใหญ 174 125 (49) (28.16) 
บัตร Walking       เด็ก 13 12 (1) (7.69) 
บัตร Night Safari  ผูใหญ 4042 4,619 577 14.28 
บัตร Night Safari  เด็ก 314 310 (4) (1.27) 
บัตร  Day Safari   ผูใหญ 77 86 9 11.69 
บัตร  Day Safari   เด็ก 12 15 3 25 
                       รวม 4,632 5,167 535 ๑๑.55 

คนไทย 
บัตร Walking       ผูใหญ 2506 2,407 (99) (3.95) 
บัตร Walking       เด็ก 616 552 (64) (10.39) 
บัตร Night Safari  ผูใหญ 3,226 3,530 304 9.42 
บัตร Night Safari  เด็ก 694 944 250 36.02 
บัตร  Day Safari   ผูใหญ 460 577 117 25.43 
บัตร  Day Safari   เด็ก 141 188 47 33.33 
                        รวม 7,643 8,198 555 7.26 
                        รวมทั้งสิ้น 12,275 13,365 1,090 8.88 

 

 ๑.เปรียบเทียบรายไดจากการจําหนายบัตรระหวางวันที่ ๑๐-๒๐  เมษายน ๒๕๖๑ กับชวงเดียวกัน

ของปกอน  พบวามรีายไดเพิ่มขึ้นจํานวน  ๖๑๓,๒๕๐  บาท  คิดเปนรอยละ  ๑๑.๔๔ 

 ๒.เปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวระหวางวันที่ ๑๐-๒๐  เมษายน ๒๕๖๑ กับชวงเดียวกันของป

กอน พบวามีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ เพิ่มขึ้นจํานวน  ๕๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๕๕  และนกัทองเที่ยวชาว

ไทยเพิ่มขึ้น จํานวน ๕๕๕  คน คิดเปนรอยละ ๘.๘๘   
 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ขอกฎหมาย/อางอิง 

๑.สํานักงานเชยีงใหมไนทซาฟารี  มี

รายไดจากคาเชาบานพักและคาเชา

พื้นที่กาดมั่ว  แตยงัไมมีการออก

ประกาศกําหนดหลักเกณฑ มีเพียง

ตารางแสดงอตัราคาเชาที่ใชเปน

แนวทางปฏิบตั ิ

เห็นควรเสนอแนะตอฝายบรหิาร 

เพื่อดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ

และอัตราการจัดเก็บคาเชา คา

บํารุง และคาธรรมเนียม  เสนอ

ขอรับความเห็นชอบตอคณะ

กรรมการบริหารการพัฒนาพงิ

คนคร 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพฒันาพงิคนคร 

พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจ

หนาที่ควบคุมดแูลสํานักงาน อํานาจที่วานี้ให

รวมถึง (๓) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการ

จัดเก็บและอัตราคาธรรม เนยีม  คาบํารุง 

คาตอบแทนหรือคาบริการในการดําเนินกิจการ

ของสํานักงาน 

๒.การจัดเก็บรายไดของสํานักงาน

เชียงใหมไนทซาฟาร ี ผูมหีนาที่รับ

เงินราย นางสาวจีรวรรณ ศิริเขตต  

เห็นควรออกคําสัง่แตงตัง้ให      

นางสาวจีรวรรณ  ศิรเิขตต  ใหเปน

ผูมีหนาที่รับเงินและเก็บรักษาเงิน  

คําสัง่สํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการ

มหาชน) ที ่ ๑๔๐/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ขอกฎหมาย/อางอิง 

ไมไดรับการแตงตัง้ใหมหีนาที่ในการ

รับเงิน 

ใหถูกตองตอไป 

 

 

           ๑.๒ การจัดเก็บรายไดของศูนยประชุมและแสดงสนิคานานาชาติฯ 

                 สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบการจัดเกบ็รายไดของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ  

ซึ่งเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑.๑ โดยมีขอบเขตของการตรวจ สอบ

ระหวางวันที่ ๑-๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ มีรายไดดังนี้ 
 

ที ่ รายการ จํานวนเงิน  

รวม คาบํารุงสถานที ่ คาอาหารฯ 

(ตนทนุสนิคาและบริการ) 

๑. งานประชุม “การสรางเสริมพลเมืองดีวิถีประชา ธิปไตยใน

ชุมชน” ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  

๖๐,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ 

๒. งาน Thailand One Stop Shopping Expo 

ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม -๘ เมษายน ๒๕๖๑ (งวด ๓) 

๑,๓๔๕,๗๕๐ - ๑,๓๔๕,๗๕๐ 

๓. งานวันผูสูงอายุแหงชาติ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

๔. งานประชุมซักซอมความเขาใจการเบิกจายเงินและการ

บันทึกรายการบัญชีของ สปสช.วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๘๐,๐๐๐ ๖๑๕,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐ 

๕. งานประชุมเพื่อมอบนโยบายและสื่อสารงานธนาคาร วันที่  

๒๑ เมษายน  ๒๕๖๑ 

๖๘,๐๐๐ 

 

- ๖๘,๐๐๐ 

                    รวม ๑,๖๐๓,๗๕๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๒,๔๐๓,๗๕๐ 
 

 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

๑.การเชาพื้นที่ในศูนยประชุมฯ มีการใหเชาแบบครบวงจร 

โดยจดัอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่มใหแกผูใชบริการ  

โดยเบิกจายจากงบประมาณรายการตนทุนสินคาและบริการ  

แตสํานักงานบันทึกไวเปนรายการเงินบํารุงสถานที่ทัง้จํานวน  

ทําใหรายไดที่แสดงไมใชรายไดที่แทจรงิ 

ควรมีการแยกรายการคาเชาพื้นที่ศูนยประชุมฯ ออกจาก

รายการคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  เพื่อแสดงให

เห็นรายไดจากการใหเชาพื้นที่อยางชดัเจนและถูกตอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่องที่ ๒  การจายเงินสวนลดของเชียงใหมไนทซาฟารีและศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 
 

 ๒.๑ การจายเงินสวนลดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

                  สํานักตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบการจายเงินสวนลดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี โดยสุม

ตรวจระหวางวันที่ ๑๐-๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑ซึ่งเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ ขอ ๑.๓  ผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนปรากฏดังนี้ 
 

ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 

สวนลด คอมมิชชัน รวม สวนลด คอมมิชชัน รวม 

จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย 

๑,๗๒๒,๐๒๙ ๔,๙๒๐ ๙๗,๔๙๒.๕๐ ๘๘๒ ๑,๘๑๙,๕๒๑.๕๐ 

(๕,๘๐๒ ราย) 

๑,๓๗๑,๒๔๕ ๖,๓๐๐ ๑,๗๔๒,๔๘๐ ๑,๙๙๐ ๑,๗๔๒,๔๘๐ 

(๘,๒๙๐ ราย) 

   คิดเปนรอยละ    ๓๘.๓๓ ของรายได (รายได ๔,๗๔๗,๒๐๐ บาท)  คิดเปนรอยละ    ๓๒.๕๑  ของรายได (รายได ๕,๓๖๐,๔๕๐ บาท) 

  จํานวนนักทองเที่ยวที่ซื้อบัตร  จํานวน  ๑๒,๒๗๕  คน   จํานวนนักทองเที่ยวที่ซื้อบัตร  จํานวน  ๑๓,๓๖๕   คน 

จายสวนลด   

จํานวน ๕,๘๐๒ คน  

คิดเปนรอยละ ๔๗.๒๗ 

ไมตองจายสวนลด (Walk  in) 

จํานวน  ๖,๔๗๓ คน 

คิดเปนรอยละ  ๕๒.๗๓ 

จายสวนลด   

จํานวน ๘,๒๙๐ คน 

คิดเปนรอยละ  ๖๒.๐๓ 

ไมตองจายสวนลด (Walk  in) 

จํานวน  ๕,๐๗๕ คน 

คิดเปนรอยละ  ๓๗.๙๗ 
 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

๑.นักทองเที่ยวของป ๒๕๖๐  สวนใหญเปนลูกคา Walk in จํานวน  

๖,๔๗๓ คน  (รอยละ ๕๒.๗๓) ซึ่งไมตองจายเงินสวนลด  แตในป 

๒๕๖๑ ลูกคา Walk in มีจํานวนลดลง เหลือ ๕,๐๗๕ คน  (รอยละ 

๓๗.๙๗) 

เห็นควรจัดทําแผนการตลาด โดยมุงเนนลูกคากลุมเปาหมายที่

เดินทางมาเองและลูกคากลุมชาวไทย  เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธทําไดงายกวา และเชียงใหมไนทซาฟารีไมตอง

จายสวนลดสําหรับลูกคาที่เดินทางมาเอง 

๒.มีการใหสวนลดแกผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา ๖๐ ป ในอัตรารอยละ 

๕๐ โดยอาศัยอํานาจตามประกาศสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเชียงใหมไนท

ซาฟารี ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ซึ่งในประกาศดังกลาว

อางถึงมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) ที่ไดมีมติมอบอํานาจใหผูจัดการพื้นที่

พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีเปนผูพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียม  

คาบํารุง คาตอบแทนหรือคาบริการไดตามความเหมาะสม 

เนื่องจากสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดกอตั้ง

มาตั้งแตป ๒๕๕๖ (รวม ๕ ป ๓ เดือน) จึงเห็นควรออก

ประกาศกําหนดหลักเกณฑการใหสวนลดแกผูสู งอายุ   

นักเรียน ฯลฯ  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

           ๒.๒ การจายเงินสวนลดของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 

                 สํานักตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบการจายเงินสวนลดของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ  

โดยสุมตรวจระหวางวันที่ ๑-๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ซึ่งเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ ขอ ๑.๓  ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้ 

 

 
  

ที่ รายการ อัตราคาธรรมเนียม สวนลด คงเหลือ 

๑. งานประชุม “การสรางเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยใน ๒๕๑,๖๖๗ ๖,๖๖๗ ๒๔๕,๐๐๐ 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

ชุมชน” ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  

๒. งาน Thailand One Stop Shopping Expo 

ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม -๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔,๙๕๘,๐๙๓ ๒,๒๖๖,๕๙๓ ๒,๖๙๑,๕๐๐ 

แบงชําระ ๓ งวด  

งวดที่ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

งวดที่ ๒ ๑,๐๔๕,๗๕๐บาท 

งวดที่ ๓ ๑,๓๔๕,๗๕๐ บาท 

๓. งานวันผูสูงอายุแหงชาติ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๖๕,๖๘๗ ๑๕,๖๘๗ ๕๐,๐๐๐ 

๔. งานประชุมซักซอมความเขาใจการเบิกจายเงินและการ

บันทึกรายการบัญชีของสปสช.วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๙๕,๐๐๐ - ๖๙๕,๐๐๐ 

๕. งานประชุมเพื่อมอบนโยบายและสื่อสารงานธนาคาร วันที่  

๒๑ เมษายน  ๒๕๖๑ 

๗๗,๗๙๔ ๙,๗๙๔ ๖๘,๐๐๐ 

                    รวม ๖,๐๔๘,๒๔๑ ๒,๒๙๘,๗๔๑ ๒,๔๐๓,๗๕๐ 
 

 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

บัญชีแนบทายตามขอ ๑๐ ของประกาศกําหนดหลักเกณฑและอัตรา

คาธรรมเนียมการใชพื้นที่ศูนยประชุมฯ พ.ศ.๒๕๕๘ขอ ๒ โปรโมชั่น

อัตราคาธรรมเนียมการใชพ้ืนท่ีศูนยประชุมฯ สําหรับหนวยงานภาครัฐ

ถึงว ันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘อัตราคาเชา ๓๕ บาท/ตารางเมตร/วัน 

(ไมเกิน ๘ ชั่วโมง)  ซึ่งหลังจากอัตราดังกลาวไดสิ้นสุดระยะเวลาลง  

สํานักงานไดขออนุมัติขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการบริหารฯ 

จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๕๘   ขอขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 

๒๕๕๙   ขอขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

    ทั้ งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แล ว  

สํานักงานไมไดนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารฯ อีก  แต

เอกสารแนบทายเพื่อใชขออนุมัติในแตละคร้ัง   มีการตัดขอความคําวา 

“ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘”  ออกเพื่อใหสามารถคิดอัตราคาเชา

ตามราคาโปรโมชั่นไดตลอดไปโดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด  ซึ่งทํา

ใหการใหสวนลดแกหนวยงานของรัฐหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

ไมชอบดวยระเบียบกฎหมาย 

๑ . เ ห็ น คว ร เ ร ง รั ด นํ า เ ส นอข ออนุ มั ติ ต อค ณะ

กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เพื่อโปรด

พิจารณาขยายระยะเวลาโปรโมชั่นออกไปตามแตจะ

เห็นสมควร 

๒.เห็นควรรวบรวมรายการซึ่งไดใหสวนลดสําหรับ

หนวยงานของรัฐ หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  เพื่อ

ขอสัตยาบันตอคณะกรรมการบริหาร   

(สํานักตรวจสอบภายในไดเคยใหขอเสนอแนะเรื่องนี้

ตอฝายบริหารแลว ตามหนังสือที่ สพค.๑๐๕/๐๑๖ ลง

วันที่ ๒  มีนาคม ๒๕๖๑ แตยังไมมีการดําเนินการ) 

 

 ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

 การจายเงินสวนลดของศูนยประชุมฯ มีการตัดขอความคําวา “ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘” ออก 

เพื่อใหสามารถคิดอัตราคาเชาตามราคาโปรโมชันไดตลอดไปโดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด  มีผลทําใหการให

สวนลดแกหนวยงานของรัฐหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไมชอบดวยระเบียบ กฎหมาย จึงเห็นควรรวบรวมขอมูล

การใหสวนลดแกหนวยงานของรัฐรวมถึงความเสียหาย  หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  เพื่อรายงานผลตอคณะ

กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครตอไป 
 

 

 เรื่องที่  ๓   ตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 

                    สํานักตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัตงิานของผูปฏิบัตงิานของ

สํานักงาน   โดยการสุมตรวจระหวางวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑   ซึ่งเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  การตรวจสอบดานการปฏบิัติติงานดานการเงิน  การบัญชีและการปฏิบัติตามขอกําหนด     

(Financial &Compliance  Audit) ขอ  ๑.๕  ผลการตรวจสอบไมมีข อตรวจพบที่เปนนัยสาํคัญ 
 

 

 เรื่องที่ ๔รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  

           สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารการ

พัฒนาพิงคนคร  ใหใชจายเงินงบประมาณประจําป จํานวน ๔๘๒,๘๖๕,๑๖๕ บาท (สี่รอยแปดสิบสองลานแปดแสน

หกหมื่นหาพันหนึ่งรอยหกสบิหาบาทถวน)  ซึ่งประกอบดวย เงินอุดหนุนรัฐบาล ๒๘๗,๑๗๓,๘๐๐ บาท  (สองรอย

แปดสิบเจ็ดลานหนึง่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)  และเงินนอกงบประมาณจํานวน ๑๙๕,๖๙๑,๓๖๕ บาท 

(หนึ่งรอยเกาสบิหาลานหกแสนเกาหมื่นหนึง่พันสามรอยหกสิบหาบาทถวน)  ในคราวประชุมครั้ง ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๐    

           สํานักงานไดมีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปหลังจากการเห็นชอบ จํานวน ๗ ครั้ง และ

เพิ่มเงินนอกงบประมาณเปน ๒๓๗,๘๑๙,๙๕๕ บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๒๔,๙๙๓,๗๕๕ บาท  ซึ่งขอบ เขตการ

ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณจากการสุมตัวอยาง โดยอยูระหวางเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑  

ปรากฏวาแผนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  ของสาํนักงานไดลดลงจากปทีผ่านมาเปนเงิน ๑๖๒,๗๓๘,๖๕๕ 

บาท (หนึง่รอยหกสิบสองลานเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหกรอยหาสบิหาบาทถวน) คิดเปนรอย ๒๓.๖๖  

สํานักตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณดังกลาว ในชวงเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เปนเงิน ๓๑๔,๐๗๓,๓๑๐ บาท คิดเปน ๕๙.๘๒%  โดยสํานักงานไดใชจายไปเปนเงินจํานวน 

๑๖๓,๕๗๘,๒๐๔.๗๓ บาท คิดเปน ๕๐.๐๘% และเบิกจายแลว เปนเงิน ๑๒๙,๙๙๑,๗๒๓.๕๑ บาท คิดเปน 

๒๔.๗๖% และอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนการจัดหาอีกจํานวน ๓๓,๕๘๖,๗๘๔.๒๒ บาท คิดเปน ๑๐.๖๙% 

 

 
 

ประเภท งบประมาณที่ไดรับ แผนเบิกจาย (ต.ค.๖๐-เม.ย.๖๑) ผลเบิกจาย (ต.ค.๖๐-เม.ย.๖๑) 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

งบประมาณ จัดสรร (บาท) วงเงิน (บาท) รอยละ วงเงิน (บาท) รอยละ 

๑. งบบุคลากร ๑๑๒,๑๐๒,๗๐๐.๐๐ ๖๙,๙๗๗,๕๐๐.๐๐ ๖๒.๔๒ ๕๕,๗๑๗,๕๘๙.๗๐ ๔๙.๗๐ 

๒. งบดําเนินงาน ๒๖๑,๒๓๓,๑๙๐.๐๐ ๑๕๕,๖๔๐,๓๔๕.๐๐ ๕๙.๕๘ ๖๖,๙๓๐,๗๓๐.๕๐ ๒๕.๖๒ 

๓. งบลงทุน ๑๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๓๔๘,๕๐๑.๕๘ ๘.๓๐ 

๔. งบโครงการ ๑๓๕,๔๐๗,๘๖๕.๐๐ ๗๒,๒๐๕,๔๖๕.๐๐ ๕๓.๓๒ ๕,๙๙๔,๙๐๑.๗๓ ๔.๔๓ 

ยอดรวม ๕๒๔,๙๙๓,๗๕๕.๐๐ ๓๑๔,๐๗๓,๓๑๐.๐๐ ๕๙.๘๒ ๑๒๙,๙๙๑,๗๒๓.๕๑ ๒๔.๗๖ 
 

  ๒. สํานักตรวจสอบภายในไดสุมตรวจสอบใชจายงบประมาณดานคาใชจายในการลงทุน และ

คาใชจายโครงการป ๒๕๖๑ (ขอมูล ณ.วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)  โดยมีคาใชจายดานลงทุนจํานวน ๑๖,๒๕๐,๐๐๐ 

บาท คิดเปน ๓.๑๐% และคาใชจายโครงการจํานวน ๑๓๕,๔๐๗,๘๖๕.๐๐ บาท คิดเปน ๒๕.๗๙% ดําเนินการแลว

เสร็จดานคาใชจายในการลงทุน คิดเปน ๑๑.๙๕%  เปนเงิน ๑,๙๔๑,๘๖๓.๐๐ บาทอยูระหวางการดําเนินงานตาม

ขั้นตอนการจัดหาจํานวน ๙,๓๗๒,๕๐๐ บาท คิดเปน ๕๗.๖๘%ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ จํานวน(รายการ) จํานวนเงิน (บาท) 

๑. อยูระหวางการประกาศประกวดราคา/เสนอราคา ๘ ๔,๓๕๓,๕๐๐ 

๒. อยูระหวางการสงมอบสินคา ๕ ๕๙๔,๕๐๐ 

๓. อยูระหวางการตรวจรับพัสดุ ๑๖ ๔๒๘,๐๐๐ 

๔. อยูระหวางการลงนามสัญญา/PO ๙ ๖๔๓,๕๐๐ 

๕. เสนออนุมัติ TOR/ราคากลาง ๑ ๓๘๕,๐๐๐ 

๖. เสนออนุมัติ/สนองราคา ๑๘ ๒,๙๖๘,๐๐๐ 

รวม ๒๕ ๙,๓๗๒,๕๐๐ 
 

 

และคาใชจายในโครงการยังดําเนินยังไมแลวเสรจ็ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงานตามข้ันตอนการจัดหาดงันี ้
ขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวน (รายการ) จํานวนเงิน (บาท) 

๑.ยังไมไดดําเนินการ ๑ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 

๒.สงเอกสารขอซ้ือขอจางมายังฝายพัสดุ ๔ ๑๓,๑๒๔,๕๕๐ 

๓.เสนออนุมัติ TOR/ราคากลาง ๑๐ ๒๕,๓๐๓,๐๐๐ 

๔.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ตกลงราคา ๓ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๕.ลงนามในสัญญา/PO ๔ ๖,๒๒๘,๐๐๐ 

รวม ๒๒ ๖๑,๔๕๕,๕๕๐ 

 

  ขอตรวจพบ 

  สํานักงานดําเนินการเบิกจายงบประมาณในชวงระยะเวลา ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ -เมษายน 

๒๕๖๑) ไดเพียงรอยละ ๒๔.๗๖ ตํ่ากวาแผนการใชจายเงินฯ รอยละ ๓๕.๐๖ (แผนกําหนดการเบิกจาย รอยละ 

๕๙.๘๒)  สาเหตุจากการดําเนินการจัดหาพสัดุ เกิดความลาชา เนื่องจากความไมพรอมในการดําเนินงานตามแผนงาน

ที่กําหนดไว และบางรายการยังไมไดมกีารออกแบบ หรือรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)  

ขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

           ๑. การดําเนินงานเรื่องกําหนดรายละเอียดขอบเขตงานบางรายการผูปฏิบัติงานสํานักงานไมมีความ

ชํานาญ  สํานักงานควรใหบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดําเนินการรวมดวย 

เพื่อใหการดําเนินงานนั้นเกิดความรวดเร็วข้ึนและสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณนั้น 

           ๒. สํานักงานตองติดตามใชจายเงินงบประมาณอยางเครงครัด และนําการใชจายเงินงบประมาณไป

เปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดวย  หากเจาหนาที่ หรือผูที่รับผิดชอบในการดําเนินงานในกิจกรรมที่

ตองรับผิดชอบละเลยควรมีการลงโทษ หรือปรับผลการปฏิบัติงานประจําป เปนตน 

 

 เรื่องที่  ๕    รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้คาสินคาและบริการ 
 

๑. สํานักตรวจสอบภายใน  ไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยตรวจสอบดานการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามขอกําหนด  

(Financial& Compliance Audit)  ขอ ๑.๖ ลูกหนี้คาสินคาของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)โดยการ

สุมตัวอยางเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน๕๒ รายการ เปนจํานวนเงิน๖,๙๙๙,๗๓๑.๙๕บาทจําแนกไดดังนี้ 
  

รายการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จํานวน

(รายการ)  

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

(รายการ)  

จํานวนเงิน (บาท) จํานวน

(รายการ)  

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 ๒๖ ๓๑๒,๗๖๗.๑๐ ๑๕ ๖,๐๙๓,๓๐๗.๑๕ ๑๑ ๕๙๓,๖๕๘.๘๖ 

๑. คาบัตรเขา ๒๑ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ - - - - 

๒. คาภาษีโรงเรือน ๑ ๘๙,๕๒๒.๙๒ - - - - 

๓. คาเชาพื้นที่ศูนยประชุมฯ ๒ ๔๖,๑๙๔.๑๘ ๔ ๔,๗๒๐,๕๕๖.๒๘ - - 

๔. คาเชาบานพัก ๒ ๔๕,๐๕๐.๐๐ - - ๑ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๕. คาเชาพื้นที่ไนทซาฟารี - - ๕ ๔๖๘,๓๓๓.๓๗ ๔ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖. คาสาธารณูปโภค - - ๖ ๙๐๔,๔๑๗.๕๐ ๕ ๒๙๕,๖๕๘.๖๐ 

๗. คาเชารถลากพวง - - - - ๑ ๙๖,๐๐๐.๐๐ 
  

  
 

ทั้งนี้ในรายการลูกหนี้คาสินคาและบริการคงคางตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙  คิดเปน

รอยละ ๔.๔๗  โดยสํานักตรวจเงินแผนดิน จังหวัดเชียงใหมไดตรวจสอบแลว และไดมีหนังสือแจงขอทักทวงแจงกับ

สํานักงานดําเนินการตรวจสอบบัญชีวาไดบันทึกบัญชีถูกตองครบถวนหรือไม  ปรับปรุงรายการใหถูกตองตาม

ขอเท็จจริง  และใหติดตามหนี้คงคางชําระทั้งหมดโดยเร็ว  โดยสํานักงานไดดําเนินการตรวจสอบการตั้งหนี้และ

ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ถูกตอง เรียบรอยแลว จํานวน ๗๑ ราย คงคาง ๑๒ ราย ตามหนังสือรายงานผลการดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๑ 
 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

  รายการลูกหนี้ที่คงคางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คิดเปนรอยละ ๘๗.๑๐ ของยอดรวมลูกหนี้

ทั้งหมดนั้น  สํานักตรวจเงินแผนดิน จังหวัดเชียงใหมยังไมไดดําเนินการตรวจสอบ โดยสํานักตรวจสอบภายในไดสอบ

ยันยอดลูกหนี้คงคาง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  จํานวน ๑๖ ราย ดังนี้ 

 

รายชื่อลูกหนี ้ รายการ จํานวนเงิน  

๑. บริษัท มูฟวิ่ง ไลฟสไตล จาํกัด คาเชาพื้นที่ศูนยประชุมฯ เพื่อจัดงานประกวดเสนไหม 

ผาไหมตรานกยงูฯ 

๓๙,๐๐๐.๐๐ 

๒. กรมชลประทาน สํานักงานชลประทานที ่๑ คาเชาพื้นที่ศูนยประชุมฯ เพื่อจัดประชุมชลประทานโลก 

ครั้งที ่๒ 

๑๔๕,๒๑๐.๒๘ 

๓.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย คาเชาพื้นที่ศูนยประชุมฯ เพื่อจัดงาน TTM+๒๐๑๗ ๑,๑๙๕,๓๔๖.๐๐ 

๔. สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑   

 จ.เชยีงใหม 

คาเชาพื้นที่ศูนยประชุมฯ เพื่อจัดกิจกกรม"โครงการ

สงเสริมการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพ" 

๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๕.บริษัท วีซายน มเีดยี จาํกัด คาเชาพื้นที่ศูนยประชุมฯ เพื่อจัดงาน Unseen Lanna 

"เบิกฟาใตรมพระบารมี" 

๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖.บริษัท นูส คาเฟ เชียงใหม จํากัด ๑.คาเชาพื้นท่ีเชียงใหมไนทซาฟาร ีตัง้แตเดือน ธ.ค. ๕๙-

ก.ย.๖๐ 

๒.คาสาธารณูปโภค ตั้งแตเดือน ธ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ 

๔๖๘,๓๓๓.๓๗ 

 

๙๐๔,๔๑๗.๕๐ 

๗. คุณสิริภาส  อินทะกนก คาเชาบานพักพยคัฆไกรสีห๖ตั้งแตเดือน เม.ย. ๕๕-พ.ย. 

๕๖ 

๑๖,๐๐๐.๐๐ 

๘. คุณประชัน มีบญุ คาธรรมเนียมภาษโีรงเรือนและท่ีดิน ตั้งแตเดือนก.ค. 

๕๕-ธ.ค. ๕๗ 

๘๙,๕๒๒.๙๒ 

๑๐. บริษัท นอรทเทิรนสมายทราเวล จํากัด คาบตัรเขาชมไนทซาฟารีและคาอาหาร ๑๕,๗๙๕.๐๐ 

๑๑. หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมเคเคทราเวล คาบตัรเขาชมไนทซาฟารีและคาอาหาร ๘๒๕.๐๐ 

๑๒. หางหุนสวนจํากัด เอส เอ็น  

ซันฟาวเวอรเชียงใหมทราเวล 

คาบตัรเขาชมไนทซาฟารี ๑,๕๐๐.๐๐ 

๑๓.บริษัทยูนิเวอรซอล เซอรวิส จาํกัด คาบตัรเขาชมไนทซาฟารี ๖๑,๐๕๐.๐๐ 

๑๔.บริษัท สตารอินทัวร เชียงใหม จํากัด คาบตัรเขาชมไนทซาฟารี ๗,๘๐๐.๐๐ 

๑๕. บริษัทสแตนดารดทัวร จํากดั คาบตัรเขาชมไนทซาฟารี ๓๘,๘๐๕.๐๐ 

๑๖. บริษัท วิงทราเวล จํากัด คาบตัรเขาชมไนทซาฟารี ๓,๓๐๐.๐๐ 

ยอดรวมทั้งสิ้น ๖,๓๖๖,๙๐๕.๐๗ 

 

 

 

 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

ณ. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ไดรับหนังสือตอบยืนยันยอดลูกหนี้คงคาง จํานวน ๔ ราย  คือ 

 

รายชื่อลูกหนี้ 
ผลการยืนยัน จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ถูกตอง ไมถูกตอง 

๑. กรมชลประทาน สํานักงาน

ชลประทานที่ ๑ 

   - โอนเขาบัญชเีมื่อวันที่ ๓๐พ.ย. ๒๕๕๘ จํานวน 

๑๑๑,๔๔๘.๖๐ บาทสวนตางทีเ่หลือเปน

รายการภาษีหัก ณ ที่จาย ๓๓,๗๖๑.๖๘ บาท  

๒. บริษัท วิงทราเวล จํากัด   - ไมไดระบุยอดเงิน  

๓. บริษัท สแตนดารดทัวร จํากัด   - ไมไดระบุยอดเงิน 

๔. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   - ไมมีหนี้คงคาง 

 

ขอสังเกตของสํานักตรวจสอบภายใน 

 ๑. จากการยืนยันยอดลูกหนี้คงคาง ขอมูล ปรากฏวาลูกหนี้คาเชาพื้นที่ศูนยประชุม ๑ ราย คือ กรม

ชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ ๑  ตอบยืนยันยอดหนี้คงคางโอนผานระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ เขาบัญชี สพค. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเรียบรอยแลว  มีรายการดังนี้ 

รายการ 
ภาษีหัก ณ ที่

จาย(บาท) 

จํานวนเงินเขา

บัญชีสุทธิ (บาท) 
หมายเหต ุ

ครั้งที่ ๑โอนเงินจํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท   ๓๒,๗๑๐.๒๘ ๓,๔๖๗,๒๘๙.๗๒ บันทึกบัญชีชําระเงินแลว 

ครั้งที่ ๒ โอนเงินจํานวน ๑๑๒,๕๐๐ บาท ๑,๐๕๑.๔๐ ๑๑๑,๔๔๘.๖๐ ยังไมไดบันทึกบัญชีชําระเงิน แตงาน

บัญชีบันทึกบัญชีรายไดรอรับรูอื่น 

เนื่องจากไมทราบที่มาของเงิน 
  

๒. การบันทึกบัญชีไมถูกตอง  คือ ไมมีการตรวจสอบรายการเงินเขาบัญชีใหรอบครอบกอน

ดําเนินการบันทึกบัญชี ประกอบกับไมมีหลักฐานการรับเงิน และสอบถามติดตามจํานวนเงินดังกลาว ทําใหเงินจํานวน 

๑๑๑,๔๔๘.๖๐ บาททําใหสํานักงานชลประทานที่ ๑ มีหนี้คงคาง ซึ่งทําใหรายงานลูกหนี้คงคางไมถูกตอง 
 

ขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน 

 ๑. เจาหนาที่ผูเกี่ยวของควรตรวจสอบการแจงหนี้ และการชําระเงินของลูกหนี้ใหรอบคอบ หากมี

จํานวนเงินโอนเขาบัญชีสํานักงานรายการใด ถาไมทราบแหลงที่มาตองสอบถาม ประสานงานกับเจาหนาที่มีสวน

เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพื่อใหทราบแหลงที่มาของจํานวนเงินดังกลาวไดถูกตอง 

 ๒. สํานักงานตองกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรับเงิน ใหตรวจสอบการรับเงิน การโอนเงินเขา

บัญชีสํานักงานเปนประจําทุกวันพรอมทั้งออกหลักฐานการรับเงินใหถูกตอง ครบถวน โดยเร็วที่สุด 

 ๓. ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีลูกหนี้คาสินคาและบริการที่ไดรับชําระหนี้แลวใหถูกตอง กรณี

สํานักงานเปนผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตองวิเคราะหการบันทึกบัญชีแตละรายการใหถูกตอง ครบถวน ประกอบกับ
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เอกสารหลักฐานที่ไดรับจากลูกหนี้ เชน สํานักงานไดรับชําระเงินจากลูกหนี้คาสินคา จํานวน ๑๑๒,๕๐๐ บาท ปรากฏ

วา ลูกคาโอนให ๑๑๑,๔๔๘.๖๐ บาท หัก ภาษี ณ ที่จาย ๑,๐๕๑.๔๐ บาท จะตองบันทึกดังนี้ 

 เดบิต บัญชีเงินโอน    ๑๑๑,๔๔๘.๖๐ 

       บัญชีภาษี หัก ณ ที่จายรอรับคืน/บัญชีเงินรอรับคืน      ๑,๐๕๑.๔๐ 

  เครดิต  บัญชีลูกหนี้คาสินคาและบริการ           ๑๑๒,๕๐๐ 

เนื่องจากลูกหนี้ไดดําเนินการชําระเงินแลว แตภาษี หัก ณ ที่จาย สํานักงานจะตองดําเนินการขอคืนเอง 

 ๔. สํานักงานควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อเรงรัดการติดตามทวงถามหนี้ที่ตองชําระ

อยางตอเนื่อง หากการติดตามทวงถามดังกลาวถึงที่สุดแลวยังไมไดรับการชําระเงิน ควรใหงานกฎหมายดําเนินการทาง

กฎหมายตอไป 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

  ๑.สํานักตรวจสอบภายในควรเสนอแนะตอฝายบริหาร ใหเรงรัดการสรรหาหัวหนางานบญัชี  

เนื่องจากปจจบุันมเีจาหนาที่ระดับปฏิบัติการเพียง ๒ คน และมปีริมาณงานเปนจํานวนมาก  ไมมีผูตรวจสอบและ

กลั่นกรอง  ทําใหเกิดโอกาสผิดพลาดสูง 

  ๒. ใหสํานักงานเรงรัดและติดตามลูกหนี้การคาที่ยงัคางชําระ  ทั้งนี้ควรแตงตั้งผูรับผิดชอบและ

กําหนดหลักเกณฑในการทวงหนี้คางชําระอยางชัดเจน และใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

  ๓. แจงฝายบรหิารเรงรัดขออนมุัติขยายเวลาอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชพื้นที่ศูนยประชมุ ๓๕ 

บาทตอตารางเมตร/วัน  สําหรบัหนวยงานภาครัฐ  ตอคณะกรรมการบรหิารการพฒันาพิงคนคร 

  ๔. ใหรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร 
 

 เรื่องที่  ๖  การตรวจนับทรัพยสินในตูนิรภัยและการเก็บรักษาเงิน 
 

  ๑. ขอบังคับสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) วาดวยการบรหิารงบประมาณ  การเงิน

และการบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖  

    ขอ ๒๓  ใหสํานักงานจัดใหมีตูนริภัยสําหรับเกบ็รักษาเงนิ เอกสารและสิ่งของสําคัญ 

      ขอ ๒๔  ใหสํานักงานจัดใหมีตูนริภัยสําหรับเกบ็รักษาเงนิและทรัพยสิน  ต้ังไวในที่ปลอดภัยและ

ใหมีลกูกุญแจอยางนอย ๒ ชุด  เก็บรกัษาแยกกัน  โดยใหผูอํานวยการแตงตั้งผูปฏิบัตงิานสองคนเปนกรรมการเก็บ

รักษาเงิน  ถือกุญแจคนละชุด และเก็บรักษาไวตามหลักการการควบคุมภายในที่ด ี

               ขอ ๒๕ การเก็บรกัษาเงินและการจัดทํารายงานการรบัเงินประจําวัน ใหดําเนินการดังนี ้

(๑) ใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่ตองการเก็บรักษาพรอมรายงานแสดงรายละเอียดเงินที่เก็บ

รักษาเสนอผูรักษากญุแจตูนริภัยตรวจสอบเงินกบัรายงานแสดงรายละเอียดเงินทีเ่ก็บรักษา เมื่อปรากฏวาถูกตอง ให

ผูดูแลตูนิรภัยลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  แลวนําเงินเขาเกบ็รักษาในตูนิรภัย 

(๒) กรณีที่มกีารรับเงินนอกเวลสา (หลังเวลา ๑๖.๐๐ น.และวันหยุดทําการของธนาคาร) ใหผูที่

ไดรับมอบหมายจัดทํารายงานการรบัเงินและการตรวจสอบการรบัเงินประจําวัน  เมื่อปรากฏวาถูกตองใหลงลายมือชื่อ

ในรายงานเงินคงเหลอืประจําวันไวเปนหลกัฐานแลวนําเงินเขารักษาในตูนิรภัย 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

(๓) ในการนําเงินออกจากตูนิรภัย ใหผูดูแลตูนริภัยมอบเงินใหกบัเจาหนาทีก่ารเงินรบัไป  โดย

ใหลงลายมอืชื่อรับเงินไวในรายงานรายละเอียดเงินทีเ่กบ็รกัษา 

                         ขอ ๒๖ ใหผูอํานวยการจัดใหมกีารจัดทําบัญชีรายละเอียดสิง่ของทีเ่กบ็รกัษาในตูนิรภัย  และใหมี

การตรวจสอบบญัชีรายละเอียดสิ่งของที่เก็บรักษาในตูนิรภัยเปนครัง้คราวตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควร 

               ขอ ๒๗ ในกรณีผูรักษากุญแจตูนิรภัยไมสามารถปฏิบัติงานได  ใหรายงานตอผูอํานวยการเพื่อ

เปลี่ยนตัวผูรกัษากุญแจเปนการชั่วคราวการสงมอบและรบัมอบกญุแจตูนริภัยจะตองมีบันทึกไวเปนหลกัฐานทุกครั้ง 

                        ขอ ๒๘ การเก็บรกัษากุญแจตูนริภัยตองอยูในที่ปลอดภัย  อยาใหสูญหายหรือใหผูใดลักลอบนําไป

พิมพแบบลูกกุญแจได  หากปรากฏวากุญแจหายหรือมีกรณีสงสัยวาจะมผีูปลอมแปลงกญุแจ  ใหรบีรายงานให

ผูอํานวยการทราบเพื่อสั่งการโดยดวน 

                  ๒.สํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)  มีคําสั่งที่  ๑๒๖/๒๕๖๑  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

เก็บรักษาเงินและผูรกัษากุญแจตูนิรภัย  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑    

 สํานักตรวจสอบภายใน  ไดเขาตรวจนับทรัพยสินทีจ่ัดเกบ็ในตูนิรภัยของสํานักงานเชียงใหมไนท

ซาฟารี  จํานวน ๒ ตู ที่หองการเงิน  เมือ่วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ปรากฏผลดังนี ้
 

 ๑. ตูที่ ๑  รหัส  สชน ๕๑-๐๑-๐๔-๐๑๕-๐๓-๐๐๑    
 

ผลการตรวจสอบ ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 

๑.สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีมีเงินสดเปน

ธนบัตรและเหรียญชนิดตาง ๆสําหรับใชเปนเงิน

ทอน จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาทแบงออกไดดังนี้ 

     ๑.๑ เงินทอนสําหรับใชในงานบริการบัตร

เขาชม จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท จากการตรวจนับ

พบวาถูกตอง  ครบถวน 

      ๑.๒ เงินทอนสําหรับใชในงานการเงิน (ตู

บัตรเติมเงิน) จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากการ

ตรวจนับพบวาถูกตอง  ครบถวน 

 

๒.สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  มีเงินคงเหลือ

ประจําวันจากการขายสินคา/บริการและการจัด

กิจกรรมจํานวน ๑๙๕,๔๐๑ บาท จากการตรวจ

นับพบวาถูกตอง ครบถวน 

คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจตูนิรภัย ไมไดปฏิบัติ

หนาที่  โดยกรรมการเก็บรักษากุญแจตูนิรภัย ลําดับที่ ๓ 

สลับสับเปลี่ยนกับกรรมการเก็บรักษากุญแจตูนิรภัย 

สํารองลําดับที่ ๓ และสามารถเปดตูนิรภัยเพื่อนําเงิน

รายไดจัดสงไดเองโดยไมตองมีคณะกรรมการคนอื่นรวม 

ปฏิบัติหนาที่ในการเปดเพื่อนําสงเงินรายได 

(สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเคยทักทวงไวเมื่อเขา

ตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ในประเด็นเดียวกันวา ใหกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตามคําสั่ง ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่ขอบังคับกําหนด  

หากไมปฏิบัติหนาที่  ใหพิจารณาโทษตามควรแกกรณี

กับเจาหนาที่และผูบังคับ บัญชาที่เกี่ยวของทุกระดับชั้น) 

เปนการไมปฏิบัติตามขอบังคับสํานักงานฯ ว าดวยการ

บริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖  

ขอ ๒๔ และคําสั่งสํานักงานฯ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เรื่องเงินเปนเรื่องสําคัญและ 

สตง.เคยไดทักทวงไวแลว 

แตยังปฏิบัติเชนเดิม  

เห็นควรใหผูบริหารสั่งการ

เปนลายลักษณอักษร  หาก

ไมปฏิบัติตามคําสั่งฯ จะมี

ความ ผิดและถูกลงโทษ 

 

 

 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

 ๒. ตูที่ ๒ รหัส ๔๙-๐๑-๐๔-๐๑๕-๐๒-๐๐๐๑   
 

ผลการตรวจสอบ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

จากการตรวจสอบทรัพยสินที่อยูในตู พบนอแรด

จํานวน  ๔  นอรายละเอียดดังนี้ 

๑.นอแรดขาวเพศเมีย    จํานวน ๒ นอ           

ตายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

๒.นอแรดขาวเพศผู  จํานวน  ๒ นอ 

ตายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

 

๑.ไมมีการจัดทําบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่อยูภายในตู

นิรภัย   

เปนการไมปฏิบัติตามขอบังคับสํานักงานฯวาดวยการ

บริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖ 

ขอ ๒๖ 

 

 

ใหสํานักงานจัดทําบัญชี

รายละเอียดสิ่งของที่เก็บ

รักษาในตูนิรภัย  และใหมี

การตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดสิ่งของที่เก็บ

รักษาในตูนิรภัยอยางนอย

เดือนละ ๑ ครั้งและรายงาน

ใหผูอํานวยการทราบดวย 

 

 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

                 ๑.จากการตรวจสอบพบวาคณะกรรมการเกบ็รักษาเงินและผูรกัษากุญแจตูนริภัยตามคําสั่งสํานักงาน

พัฒนาพิงคนครฯ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ไมไดปฏิบัติหนาที่ ผูรักษากญุแจตูนิรภัยเพียงหนึ่ง

คนก็สามารถเปดตูเพื่อนําสงเงินไดเองโดยไมตองมีคณะกรรมการคนอื่นรวมปฏิบัตหินาที่นั้น  เนื่องจากเรื่องนี้สํานัก 

งานตรวจเงินแผนดินไดเคยทักทวงไวแลว  จึงเห็นควรมีหนังสือกําชบัไปยังผูบริหารใหสั่งการเปนลายลักษณอักษรไป

ยังคณะกรรมการเกบ็รกัษาเงินและผูรักษากญุแจตูนริภัย  หากไมปฏิบัติตามคําสัง่จะมีความผิดและถูกลงโทษ 

        ๒.เห็นควรแจงฝายบริหารใหมีการเปลี่ยนรหสัตูนิรภัยอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

        ๓. เห็นควรมอบหมายสํานกัตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบระบบ/ระเบียบ/ขั้นตอนการทํางานของ

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ในเรื่องการออกบัตร  การจาํหนายบัตร  การตรวจบัตร  การควบคุมบัตร นําเสนอตอ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลในรูปแบบของแผนผงัเพื่อพิจารณาความครบถวนสมบูรณ ขอบกพรอง

และจุดรั่วไหล  เพื่อจะไดใหขอเสนอแนะที่ถูกตองใหฝายบรหิารไปดําเนินการ 

         ๔. คําสั่งสํานักงานพัฒนาพงิคนครฯ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ยังไมชัดเจนใน

เรื่องอํานาจหนาที่ของผูไดรบัการแตงตั้ง เห็นควรเสนอแนะตอฝายบริหารเพือ่เพิม่เติมรายละเอียดในคําสัง่ดังกลาว 

        ๕. เห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนครเพือ่สัง่การใหฝายบรหิารแตงตั้งผูตรวจ 

สอบการรับจายเงินประจําวันแลวรายงานผลใหแกผูบรหิารรบัทราบเปนประจําทุกวัน 

        ๖.เห็นควรเสนอแนะตอฝายบริหารใหนํานอแรดไปใชใหเกิดประโยชนดานการเรียนรูแกเยาวชน 
 

 เรื่องที่ ๗    รายงานผลการตรวจสอบโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงว ัฒนธรรมผานภูมิปญญา

ชางทองถิ่น 

สํานักตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผานภูมิปญญาชางทองถิ่น  

วงเงิน  ๑๗๒,๐๐๐  บาท (เงินนอกงบประมาณ) มีขอตรวจพบดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit) ดังนี้ 

 



สํานักตรวจสอบภายใน   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

ประเด็น ขอเสนอแนะ 

ขอตรวจพบที่ ๑   

๑.การจัดซื้อวัสดุในการฝกอบรมไม เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ขอ ๒๒(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ 
 

๒.ไมมีใบตรวจรับพัสดุ (มีแตรายงานผลการตรวจรับ) ทําใหไม

เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ขอ ๑๗๕ (๔)  

 

 

ฝายบริหารตองกําชับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ใหดําเนินการ

ใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาวอยางเครงครัด 

ขอตรวจพบที่  ๒ 

การเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากรเกินกวาที่ระเบียบกําหนด  

จํานวน  ๒๕๐  บาท ทําใหไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน

พัฒนาพิงคนครฯ วาดวยการจัดงาน การจัดประชุมและการ

ฝกอบรม พ.ศ.๒๕๕๖      ขอ ๑๒(๑) 

 

ใหสํานักงานเรียกเงินคืนคาวิทยากร จํานวน ๒๕๐ บาท

คืนทุนสํานักงานตอไป 

 

 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

           เห็นควรแจงฝายบรหิารใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน และใหรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ทั้งนี้ควรแจงฝายบริหารวา การดําเนินโครงการทุกครั้งตองมีการติดตามผลของโครงการ 

 

****************** 


