
 

หน้า ๑ จาก ๑๘ 

เอกสารเสนอ 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 ระเบียบวาระที่ 5 
................................................................ 

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ ๒) 
 
1. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) 

  1.1 เป้าหมายและผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุปดังนี้ 
 

                                                                                           หน่วย : บาท 

รายการ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. 58 – มี.ค. 59) 
ร้อยละ 

1. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

123,000,000 88,017,742.48 71.56 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ะลึก 
อาหารสตัว์) 

14,690,000 7,789,581.84 53.03 

- ค่าบัตรเข้าชม 99,500,000 77,783,306.02 78.18 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ 1,850,000 76,385.48 4.13 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/จัดเลี้ยง 4,000,000 1,717,052.42 42.93 
- ค่าบริการ Children World (อาคาร Children 
world+ม้าหมุน+จักรยานน้ า)  

650,000 125,440.21 19.30 

- ค่าบริการรถโดยสาร 100,000 36,449.54 36.45 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้และบริการ 360,000 26,492.52 7.36 
- ค่าเช่าสถานท่ี 700,000 221,193.12 31.60 
- รายได้อื่น 1,150,000 241,841.33 21.03 

2. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ 

40,000,000 7,907,752.20 19.77 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที ่ 40,000,000 7,892,233.50 19.73 
- รายได้อื่น - 15,518.70 N/A 

3. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ - 5,336,407.65 N/A 
- รายไดด้อกเบี้ยรับ - 5,045,047.65 N/A 
- รายได้คา่ปรับ - 291,360 N/A 

รวมท้ังสิ้น 163,000,000 101,261,902.33 62.12 

 

 
 
 
 
 
 



 

หน้า ๒ จาก ๑๘ 

  1.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุปดังนี้ 
 

หน่วย : บาท 
รายการ 

ผลการด าเนนิงาน 
(ม.ค. 58 – มี.ค. 58) 

ผลการด าเนนิงาน 
(ม.ค. 59 – มี.ค. 59) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

42,930,894.27 48,134,577.08 5,203,682.81 +12.12 

- ค่าขายสินค้า (อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 
สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์) 

3,648,439.93 4,006,607.76 358,167.83 +9.82 

- ค่าบัตรเข้าชม 36,910,929.57 43,009,280.19 6,098,350.62 +16.52 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว ์ 384,886.67 76,385.48 308,501.19 -80.15 
- ค่าบริการที่พกั ห้องประชุมสัมมนา/จัด
เลี้ยง 

857,023.46  702,653.98 154,369.48 -18.01 

- ค่าบริการ Children World (อาคาร 
Children world+ม้าหมุน+จักรยานน้ า)  

148,523.37 19,154.43 129,368.94 -87.10 

- ค่าบริการรถโดยสาร 13,800 20,376.64 6,576.64 +47.66 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ 

34,400.86 12,719.94 21,680.92 -63.02 

- ค่าเช่าสถานที ่ 114,382.59 110,691.57 3,691.02 -3.23 
- รายได้อื่น 818,507.82 176,708.12 641,799.70 -78.41 

2. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชมุ
และแสดงสินค้านานาชาติฯ 

3,780,271.03 4,131,537.35 351,266.32 +9.29 

- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที ่ 3,709,771.03 4,124,528 414,756.97 +11.18 
- รายได้อื่น 70,500 7,009.35 63,490.65 -90.06 

3. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงาน
พฒันาพิงคนครฯ 

3,016,094.14 2,504,030.04 512,064.10 -16.98 

- รายได้ดอกเบี้ยรับ 3,008,714.14 2,495,690.04 513,024.10 -17.05 
- รายได้ค่าปรับ 7,380 8,340 960 +13.01 

รวมทั้งสิน้ 49,727,259.44 54,771,144.47 5,043,885.03 +10.14 
 



 

 

 2. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๙ 
2.1 แผนผลการเบิกจ่ายเงิน สรุปดังนี้ 

                    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนเดิม 
(ต.ค. ๕๘ – มี.ค. 5๙) 

แผนปรับใหม่ 
(ต.ค. ๕๘ – มี.ค. 5๙) 

ผลเบิกจ่าย 
(ต.ค. ๕๘ – มี.ค. 5๙) 

วงเงิน  ร้อยละ  วงเงิน  ร้อยละ  วงเงิน  ร้อยละ  

๑ งบบุคลากร 101.8403 56.9420 55.91 47.6452 46.78 40.5501 39.82 

 เงินงบประมาณ 101.8403 56.9420 55.91 47.6452 46.78 40.5501 39.82 

 เงินนอกงบประมาณ - - - - - - - 

๒ งบด าเนินงาน 266.4807 147.6077 55.39 152.1793 57.11 84.7237 31.79 

 เงินงบประมาณ 223.8756 144.5919 64.59 135.4952 60.52 73.4485 32.81 

 เงินนอกงบประมาณ 42.6051 3.0158 7.08 16.6842 39.16 11.2752 26.46 

3 งบลงทุน 35.7537 11.8550 33.16 18.8801 52.81 6.6574 18.62 

 เงินงบประมาณ 6.5513 - - 5.3277 81.32 1.0497 16.02 

 เงินนอกงบประมาณ 29.2024 11.8550 40.60 13.5524 46.41 5.6077 19.20 

3.1 ค่าครุภณัฑ ์ 15.1815 0.2550 1.68 5.8579 38.59 2.1126 13.92 

 เงินงบประมาณ 4.2145 - - 4.1909 99.44 1.0497 24.91 

 เงินนอกงบประมาณ 10.9670 0.2550 2.33 1.6670 15.20 1.0629 9.69 

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 20.5722 11.6000 56.39 13.0222 63.30 4.5448 22.09 

 เงินงบประมาณ 2.3368 - - 1.1368 48.65 - - 

 เงินนอกงบประมาณ 18.2354 11.6000 63.61 11.8854 65.18 4.5448 24.92 

4 งบโครงการ 55.8300 31.8140 56.98 24.5901 44.04 12.0409 21.57 

 เงินงบประมาณ 34.7300 12.3000 35.42 20.8195 59.95 9.2978 26.77 

 เงินนอกงบประมาณ 21.1000 19.5140 92.48 3.7706 17.87 2.7431 13.00 

รวมท้ังสิ้น 459.9047 248.2187 53.97 243.2947 52.90 143.9721 31.30 

เงินงบประมาณ 366.9972 213.8339 58.27 209.2875 57.03 124.3462 33.88 

เงินนอกงบประมาณ 92.9075 34.3848 37.01 34.0072 36.60 19.6260 21.12 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภาพแสดงสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

 
2.๒. สถานะผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  ดังนี้ 
 2.๒.1 ค่าครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ) จ านวน 36 รายการ (100 หน่วย) วงเงิน 4,214,52๐ บาท 

สรุปภาพรวม 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 52.53% (241.5940 ล้านบาท) 
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ 47.47% (218.3106 ล้านบาท) 



 

 

 2.๒.2 ค่าครุภัณฑ ์(เงินนอกงบประมาณ) จ านวน 26 รายการ (75 หน่วย) วงเงิน 10,967,0๐๐ บาท 
สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะ 

2 รายการ 
(19 หน่วย) 

9,300,000.00 84.80 - คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือน พ.ค. 

เสนออนุมัติ TOR 
/ ราคากลาง 

1 รายการ 
(1 หน่วย) 

388,000.00 3.54 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน พ.ค. 

ลงนาม/ทยอย
เบิกจ่ายตาม
สัญญา 

1 รายการ 
(1 หน่วย) 

48,000.00 0.44 
 

- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดอืน เม.ย. 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

22 รายการ 
(54 หน่วย) 

1,062,870.80 9.69 - ด าเนินการเร็วกว่าแผน (1 เดือน) จ านวน 2 รายการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน จ านวน 16 รายการ 
- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (1 เดือน) จ านวน 1 
รายการ 
- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (2 เดือน) จ านวน 3 
รายการ 

รวมทั้งสิ้น 
26 รายการ 
(75 หน่วย) 

10,798,870.80 98.47 
 

เงินเหลือจ่าย 168,129.20 1.53  
รวมวงเงินทั้งสิ้น 10,967,000.00 100  

 

 

 

 

 

 

สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะ 

2 รายการ 
(6 หน่วย) 

205,000.00 4.86 - คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือน 
เม.ย. 59 

ลงนาม/ทยอย
เบิกจ่ายตาม
สัญญา 

8 รายการ 
(29 หน่วย) 

2,254,580.00 53.50 - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. 
59 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

26 รายการ 
(65 หน่วย) 

1,049,713.80 24.91 - ด าเนินการตามแผน จ านวน 4 รายการ 6 หน่วย 
- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (1 เดือน) จ านวน 17 
รายการ 48 หน่วย 
- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (2 เดือน) จ านวน 5 
รายการ 11 หน่วย 

รวมทั้งสิ้น 
36 รายการ 

(100 หน่วย) 
3,509,293.80 83.27  

เงินเหลือจ่าย 702,226.20 16.73  
รวมวงเงินทั้งสิ้น 4,214,52๐ 100  



 

 

แผนภาพแสดงสถานะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

 
2.๓. สถานะผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  ดังนี้ 
  2.๓.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง (เงินงบประมาณ) จ านวน 2 รายการ วงเงิน 2,336,800 บาท 
สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะ 

1 รายการ 1,200,000.00 51.35 - คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
เดือน เม.ย. 

ลงนามในสัญญา / 
PO 

1 รายการ 855,558.00 36.61 - คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน 
เม.ย. 

รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ 2,055,558.00 87.96  
เงินเหลือจ่าย 281,242.00 24.74  

รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,336,800.00 100  
 
  2.๓.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง (เงินนอกงบประมาณ) จ านวน 11 รายการ วงเงิน 18,235,4๐๐ บาท 
สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะ 

2 รายการ 8,350,000.00 45.79 - คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
เดือน พ.ค. 1 รายการ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการยกเลิก 1 รายการ 

ลงนาม/ทยอยเบิกจ่าย
ตามสัญญา/PO 

1 รายการ 4,930,000.00 27.04 - คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน 
เม.ย. 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ 4,544,800.00 24.92 - ด าเนินการเร็วกว่าแผน (1 เดือน) จ านวน 
1 รายการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน จ านวน 4 
รายการ 



 

 

- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (1 เดือน) จ านวน 
3 รายการ 

รวมทั้งสิ้น 11 รายการ 17,824,800.00 97.75  
เงินเหลือจ่าย 410,600.00 2.25  

รวมวงเงินทั้งสิ้น 18,235,400.00 100  

 

แผนภาพแสดงสถานะงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

 
 

๓. ผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

รายการ 
วงเงินได้รับ

จัดสรร 

ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ได้ด าเนินการ 

วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 

๑. ค่าครุภัณฑ์ 
    (๕ รายการ ๒๖ หน่วย) 

๑๕,๑๘๑,๕๒๐ ๕,๒๘๘,๕๒๐ ๓๔.๘๔ ๙,๘๙๓,๐๐๐ ๖๕.๑๖ 

๒. ค่าสิ่งก่อสร้าง 
    (๓ รายการ) 

๒๐,๕๗๒,๒๐๐ ๑๑,๐๒๒,๒๐๐ ๕๓.๕๘ ๙,๕๕๐,๐๐๐ ๔๖.๔๒ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕,๗๕๓,๗๒๐ ๑๖,๓๑๐,๗๒๐ ๔๕.๖๒ ๑๙,๔๔๓,๐๐๐ ๕๔.๓๘ 



 

 

๓.๑ รายงานครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 
รายการ วงเงิน (บาท) ค าชี้แจง 

๑. กล้องวีดีโอ 
(เงินงบประมาณ) 

๒๐,๐๐๐ - เนื่องจากคุณลักษณะที่ก าหนดไว้เดิม ไม่มีวางขายตามท้องตลาดแล้ว  จึงต้องขอ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเอกสารขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ 
- คาดว่าจะสามารถก่อหน้ีผูกพันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒. ปั๊มน้ าอัตโนมัต ิ
(เงินงบประมาณ) 

๑๘๕,๐๐๐ - เนื่องจากงานพัสดุฯ ได้รับเอกสารจัดซื้อ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่
ระหว่างจัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ 
- คาดว่าจะสามารถก่อหน้ีผูกพันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๓. สินทรัพย์ชีวภาพ 
(เงินนอกงบประมาณ) 

๖,๓๐๐,๐๐๐ - เนื่องจากได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชนิดและจ านวนสัตว์ใหม่เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนด TOR จัดท ารายละเอียด  
- คาดว่าจะสามารถก่อหน้ีผูกพันในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๔. รถพยาบาล 
(เงินนอกงบประมาณ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - เนื่องจากคุณลักษณะที่ก าหนดไว้เดิมไม่มีผู้ขาย จึงมีการทบทวนคุณลักษณะเพิ่มเติ ม 
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการเปิดซองพิจารณารายละเอียด 
- คาดว่าจะสามารถก่อหน้ีผูกพันได้ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๕. ติดตั้งเช่ือมต่อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพิ่มเติมไปยังส่วนควบคุม
และสังเกตการณ ์
(เงินนอกงบประมาณ) 

๓๘๘,๐๐๐ - เนื่องจากต้นเรื่องส่งเอกสารขออนุมัติจัดจ้าง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่
ระหว่างคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 
- คาดว่าจะสามารถก่อหน้ีผูกพันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

รวมท้ังสิ้น ๙,๘๙๓,๐๐๐  

๓.๒ รายงานสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 
รายการ วงเงิน (บาท) ค าชี้แจง 

๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณทีต่ั้ง
หม้อแปลงและจดุจ่ายน้ ามนั 
(เงินงบประมาณ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 
- คาดว่าจะสามารถก่อหน้ีผูกพันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒. เดินสายและตดิตั้ง Wall 
Plug บริเวณโถงทางเดิน
ภายในและภาย นอกอาคาร
ศูนย์ประชุมฯ 
(เงินนอกงบประมาณ) 

๖,๓๕๐,๐๐๐ - เนื่องจากคณะอนุกรรมการก ากับดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ มีมติให้
จ้างออกแบบก่อนด าเนินการจ้างเดินสายและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถงทางเดิน
ภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดจ้างออกแบบ
และประมาณราคา  
- คาดว่าจะสามารถก่อหน้ีผูกพันในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๓. ปรับปรุงคอกกักและ
ส่วนแสดงในโซนซาวันน่า 
ซาฟาร ี (ปรบัปรุงเฉพาะ
ส่วนแสดงในจุดกระทิง) 
(เงินนอกงบประมาณ) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - อยู่ระหว่างด าเนินการยกเลิกรายการเนื่องจากหมดความจ าเป็น 

รวมท้ังสิ้น ๙,๕๕๐,๐๐๐  

ประเด็นที่เสนอ 
เพ่ือโปรดทราบรายการด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไตรมาสที่ ๒ ของส านักงาน

พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
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