
 

เอกสารเสนอ 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕9 ระเบียบวาระที่ 5 
................................................................ 

ระเบียบวาระที่ 5.๔ รายงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ ๓) 
 
๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙) 

  ๑.๑ เป้าหมายและผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปดังนี้ 
                                                                                           หน่วย : บาท 

รายการ 
เป้าหมายปี 

๒๕๕๙ 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. ๕๘ – มิ.ย. ๕๙) 
ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑๘,๔๐๗,๙๗๐.๙๒ ๙๖.๒๗ 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ะลึก 
อาหารสตัว์) 

๑๔,๖๙๐,๐๐๐  ๑๐,๘๐๙,๒๒๕.๘๕   ๑๕.๕๐  

- ค่าบัตรเข้าชม ๙๙,๕๐๐,๐๐๐  ๑๐๓,๗๖๖,๑๙๖.๘๔   ๖๓.๘๓  
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ ๑,๘๕๐,๐๐๐  ๒๘๖,๗๑๒.๕๖   ๒๐.๙๓  
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/จัดเลี้ยง ๔,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๕๕๓,๒๕๐.๓๐   ๕๑.๘๔  
- ค่าบริการ Children World (อาคาร Children 
world+ม้าหมุน+จักรยานน้ า)  

๖๕๐,๐๐๐  ๑๓๖,๐๖๓.๕๖   ๑๖.๕๕  

- ค่าบริการรถโดยสาร ๑๐๐,๐๐๐  ๕๑,๘๔๔.๘๗   ๔๗.๒๕  
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้และบริการ ๓๖๐,๐๐๐  ๕๙,๕๖๗.๑๐   ๓๖.๐๓  
- ค่าเช่าสถานท่ี ๗๐๐,๐๐๐  ๓๓๐,๗๖๔.๗๓   ๑๕.๕๐  
- รายได้อื่น ๑,๑๕๐,๐๐๐  ๔๑๔,๓๔๕.๑๑   ๖๓.๘๓  

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๓๒๙,๓๙๔.๕๕ ๓๕.๘๒ 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที ่ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  ๑๔,๓๐๒,๔๖๑.๕๐  ๓๕.๗๖ 
- รายได้อื่น -  ๒๖,๙๓๓.๐๕  N/A 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ - ๑๒,๕๙๔,๓๕๔.๖๘ N/A 
- รายไดด้อกเบี้ยรับ - ๗,๘๓๗,๐๙๔.๖๓ N/A 
- รายได้คา่ปรับ - ๓๕๐,๐๒๒.๕๐ N/A 
- รายได้อื่น - ๔,๔๐๗,๒๓๗.๕๕ N/A 

รวมท้ังสิ้น ๑๖๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔๕,๓๓๑,๗๒๐.๑๕ ๘๙.๑๖ 

 
 
 



 

  ๑.๒ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปดังนี้ 
 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. ๕๗ – มิ.ย. ๕๘) 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. ๕๘ – มิ.ย. ๕๙) 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. รายได้จากการด าเนินงานของ

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๑๓๐,๒๘๕,๕๗๑.๖๕ 118,407,970.92 11,877,600.73 -9.12 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์) 

๙,๙๖๖,๓๓๓.๕๕ 10,809,225.85 842,892.30 +8.46 

- ค่าบัตรเข้าชม ๑๑๔,๒๔๑,๑๖๐.๒๒ 103,766,196.84 10,474,963.38 -9.17 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ ๑,๑๓๑,๗๑๕.๕๘ 286,712.56 845,003.02 -74.67 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/ 

จัดเลีย้ง 
๒,๘๙๙,๓๒๘.๖๗ 2,553,250.30 346,078.37 -11.94 

- ค่าบริการ Children World (อาคาร 
Children world+ม้าหมุน+จักรยาน
น้ า)  

๓๐๗,๙๕๓.๙๖ 136,063.56 171,890.40 -55.82 

- ค่าบริการรถโดยสาร ๔๘,๔๒๖ 51,844.87 3,418.65 +7.06 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้และ

บริการ 
๗๙,๓๗๓.๒๒ 59,567.10 19,806.12 -24.95 

- ค่าเช่าสถานท่ี ๓๑๓,๘๓๒.๑๕ 330,764.73 16,932.58 +5.40 
- รายได้อื่น ๑,๓๙๗,๔๔๘.๐๘ 414,345.11 983,102.97 -70.35 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์
ประชุมและแสดงสนิค้านานาชาติฯ 

๘,๗๘๓,๔๘๗.๗๒ 14,329,394.55 5,545,906.83 +63.14 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที ่ ๘,๖๖๘,๒๗๙.๗๒ 14,302,461.50 5,634,181.78 +65.00 
- รายได้อื่น ๑๑๕,๒๐๘ 26,933.05 88,274.95 -76.62 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

๑๑,๗๑๙,๘๒๕.๙๔ 12,594,354.68 874,528.74 +7.46 

- รายไดด้อกเบี้ยรับ ๑๑,๖๖๓,๘๑๓.๙๔ 7,837,094.63 3,826,719.31 -32.81 
- รายได้คา่ปรับ ๕๖,๐๑๒ 350,022.50 294,010.50 +524.91 
- รายได้อื่น - 4,407,237.55 4,407,237.55 N/A 

รวมท้ังสิ้น 150,788,885.31 145,331,720.15 5,457,165.16 -3.62 

 
 
 
 
 
 
 



 

 2. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
2.1 แผนผลการเบิกจ่ายเงิน สรุปดังนี้ 

                    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนเดิม 
(ต.ค. ๕๘ – มิ.ย. 5๙) 

แผนปรับใหม่ 
(ต.ค. ๕๘ – มิ.ย. 5๙) 

ผลเบิกจ่าย 
(ต.ค. ๕๘ – มิ.ย. 5๙) 

วงเงิน  ร้อยละ  วงเงิน  ร้อยละ  วงเงิน  ร้อยละ  

๑ งบบุคลากร 94.8190 83.6765 88.25 63.8580 67.35 55.6066 58.64 

 เงินงบประมาณ 94.8190 83.6765 88.25 63.8580 67.35 55.6066 58.64 

 เงินนอกงบประมาณ - - - - - - - 

๒ งบด าเนินงาน 259.5729 232.9774 89.75 206.8870 79.70 134.1869 51.70 

 เงินงบประมาณ 212.4674 203.6883 95.87 177.5979 83.59 117.1837 55.15 

 เงินนอกงบประมาณ 47.1056 29.2891 62.18 29.2891 62.18 17.0032 36.10 

3 งบลงทุน 33.7537 11.1644 33.08 17.6757 52.37 9.9360 29.44 

 เงินงบประมาณ 22.5893 - - 6.5113 28.82 4.2804 18.95 

 เงินนอกงบประมาณ 11.1644 11.1644 100.00 11.1644 100.00 5.6557 50.66 

3.1 ค่าครุภณัฑ ์ 15.1815 1.2790 8.42 5.4935 36.19 4.5357 29.88 

 เงินงบประมาณ 13.9025 - - 4.2145 30.31 3.4248 24.63 

 เงินนอกงบประมาณ 1.2790 1.2790 100.00 1.2790 100.00 1.1109 86.85 

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 18.5722 9.8854 53.23 12.1822 65.59 5.4004 29.08 

 เงินงบประมาณ 8.6868 - - 2.2968 26.44 0.8556 9.85 

 เงินนอกงบประมาณ 9.8854 9.8854 100.00 9.8854 100.00 4.5448 45.97 

4 งบโครงการ 58.2215 29.7964 51.18 41.9752 72.10 27.6504 47.49 

 เงินงบประมาณ 37.1215 11.2100 30.20 23.3888 63.01 14.1158 38.03 

 เงินนอกงบประมาณ 21.1000 18.5864 88.09 18.5864 88.09 13.5346 64.15 

รวมท้ังสิ้น 446.3672 357.6147 80.12 330.3959 74.02 227.3800 50.94 

เงินงบประมาณ 366.9972 298.5748 81.36 271.3560 73.94 191.1864 52.09 

เงินนอกงบประมาณ 79.3700 59.0399 74.39 59.0399 74.39 36.1935 45.60 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภาพแสดงสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.๒. สถานะผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน 2559  ดังนี้ 
2.๒.1 ค่าครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ) จ านวน ๔๒ รายการ (1๓๘ หน่วย) วงเงิน ๑๓,๙๐๒,52๐ บาท 

  
 2.๒.2 ค่าครุภัณฑ ์(เงินนอกงบประมาณ) จ านวน 2๓ รายการ (75 หน่วย) วงเงิน 1,๒๗๙,0๐๐ บาท 

สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

2๓ รายการ 
(5๕ หน่วย) 

1,๑๑๐,870.80 ๘๖.๘๕ - 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 ๓ 
รายการ 
- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (๕ เดือน) จ านวน ๑ 
รายการ 

รวมทั้งสิ้น 
2๓ รายการ 
(๕5 หน่วย) 

1,๑๑๐,870.80 ๘๖.๘๕ 
 

เงินเหลือจ่าย 168,129.20 1๓.๑๕  
รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,๒๗๙,0๐๐.00 100  

 

 

 

สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
ยังไม่ด าเนินการ ๓ รายการ 

(๑๘ หน่วย) 
๓๘๓,000.00 ๒.๗๕ - คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือน 

ก.ค. 59 
ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา/ตก
ลงราคา 

๒ รายการ 
(๑๙ หน่วย) 

๖,๖๘๘,000.00 ๔๘.๑๑ - คาดว่าจะเสนอขออนุมัติ/สนองรับราคา ภายใน
เดือน ก.ค. 59 

ลงนาม/ทยอย
เบิกจ่ายตาม
สัญญา 

๒ รายการ 
(2 หน่วย) 

2,๔๔4,๙๐0.00 ๑๗.5๙ - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. 
59 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๓๕ รายการ 
(๙๙ หน่วย) 

๓,๔๒๔,๗๙๓.80 24.๖๓ - ด าเนินการตามแผน จ านวน ๕ รายการ ๗ หน่วย 
- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (1 เดือน) จ านวน 17 
รายการ ๕๒ หน่วย 
- ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (2 เดือน) จ านวน ๑๓ 
รายการ ๔๐ หน่วย 

รวมทั้งสิ้น 
๔๒ รายการ 

(1๓๘ หน่วย) 
๑๒,๙๔๐,๖93.80 ๙3.๐๘  

เงินเหลือจ่าย ๙๖๑,๘26.20 6.๙๒  
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๐๒,52๐ 100  



 

 

แผนภาพแสดงสถานะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน 2559 

 
 

2.๓. สถานะผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน 2559  ดังนี้ 
  2.๓.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง (เงินงบประมาณ) จ านวน ๓ รายการ วงเงิน 2,336,800 บาท 
สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

ส่งเอกสารขอซื้อขอ
จ้าง มายังฝ่ายพัสดุ 

1 รายการ ๔0,000.00 1.๗๑ คาดว่าจะเสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง 
ภายในเดือน ก.ค. ๕๙ 

เสนออนุมัติ / สนอง
รับราคา 

1 รายการ 1,200,000.00 51.35 คาดว่าจะขออนุมัติลงนามในสัญญา ภายใน
เดือน ก.ค. ๕๙ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ 855,558.00 36.61 ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน 

รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ 2,๐๙๕,558.00 8๙.๖๘  
เงินเหลือจ่าย 2๔1,242.00 ๑๐.๓๒  

รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,336,800.00 100  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  2.๓.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง (เงินนอกงบประมาณ) จ านวน 1๐ รายการ วงเงิน 1๖,235,4๐๐ บาท 
สถานะ/ขั้นตอน จ านวนรายการ วงเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

ยังไม่ด าเนินการ ๑ รายการ ๖,350,000.00 ๓๙.๑๑ - คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
เดือน ก.ย. ๕๙ 

ลงนาม/ทยอยเบิกจ่าย
ตามสัญญา/PO 

1 รายการ 4,930,000.00 ๓๐.๓๗ - คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน 
ก.ย. ๕๙ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ 4,544,800.00 2๗.9๙ - 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 1๕,824,800.00 97.๔๗  
เงินเหลือจ่าย 410,600.00 2.๕๓  

รวมวงเงินทั้งสิ้น 1๖,235,4๐๐.00 100  

 

แผนภาพแสดงสถานะงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน 2559 

 

 
 

 



 

 

 

๓. ผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

รายการ 
วงเงินได้รับ

จัดสรร 

ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ได้ด าเนินการ 

วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 

๑. ค่าครุภัณฑ์ 
    (๕ รายการ ๒๖ หน่วย) 

๑๕,๑๘๑,๕๒๐ ๘,๑๑๐,๕๒๐ ๕๓.๔๒ ๗,๐๗๑,๐๐๐ ๔๖.๕๘ 

๒. ค่าสิ่งก่อสร้าง 
    (๓ รายการ) 

๑๘,๕๗๒,๒๐๐ ๑๐,๙๘๒,๒๐๐ ๕๙.๑๓ ๗,๕๙๐,๐๐๐ ๔๐.๘๗ 

รวมทั้งสิน้ ๓๓,๗๕๓,๗๒๐ ๑๙,๐๙๒,๗๒๐ ๕๖.๕๖ ๑๔,๖๖๑,๐๐๐ ๔๓.๔๔ 
 

๓.๑ รายงานครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 
 

รายการ วงเงิน (บาท) ค าชี้แจง 

๑. สินทรัพย์ชีวภาพ 
(เงินงบประมาณ) 

๖,๓๐๐,๐๐๐ - ฝ่ายพัสดุ เสนอ ผอ.สพค. ขออนุมัติยกเลิกประกาศสอบราคาและแจ้ง
คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลางพิจารณาทบทวน TOR ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอพิจารณาอนุมัต ิ
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. ติดตั้งเชื่อมต่อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดเ พ่ิมเติ มไปยั ง
ส่ วนควบคุ มและ
สังเกตการณ ์
(เงินงบประมาณ) 

๓๘๘,๐๐๐ 
 

- ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตกลงราคา พิจารณาตกลงราคา 
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 

๓. เต็นท์อุโมงค์พับเก็บ
ได้ ขนาด 2.2*6*2.2 
เมตร 
(เงินงบประมาณ) 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

- ฝ่ายพัสดุ จัดท ารายงานเสนอ ผอ.สชน. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัต ิ
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๔. เต็นท์ทรงโค้ง
เชื่อมรอยต่อ 
ขนาด 3*3 เมตร
(เงินงบประมาณ) 

๕๑,๐๐๐ 
 

- ฝ่ายพัสดุ จัดท ารายงานเสนอ ผอ.สชน. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัต ิ
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๕. ไมโครเวฟ 
(เงินงบประมาณ) 

๒๐,๐๐๐ 
 

- ฝ่ายพัสดุ จัดท ารายงานเสนอ ผอ.สชน. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัต ิ
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



 

รวม ๗,๐๗๑,๐๐๐  

 

 

 

 

 

๓.๒ รายงานสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 

 

รายการ วงเงิน (บาท) ค าชี้แจง 
๑. ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ

ที่ตั้งหม้อแปลงและ
จุดจ่ายน้ ามัน 
(เงินงบประมาณ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐                 - ฝ่ายพัสดุ เสนอ ผอ. สพค. ขออนุมัติรับราคาและลงนามในหนังสือสนองรับราคา
และแจ้งท าสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาลงนาม 
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒. เดินสายและติดตั้ง 
Wall Plug บริเวณ
โถงทางเดินภายใน
และภายนอกอาคาร
ศูนย์ประชุมฯ 
(เงินงบประมาณ) 

๖,๓๕๐,๐๐๐ - ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตกลงราคาจ้างออกแบบเดินสายและติดตั้ง Wall 
Plug บริเวณโถงทางเดินภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ 
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 

๓. จั ดท าบ่ อฆ่ า เชื้ อ
ประตู ๒ 
(เงินงบประมาณ) 

๔๐,๐๐๐ 
 

- ฝ่ายพัสดุ เสนอ ผอ. สพค. ขออนุมัติ TOR และราคากลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
พิจารณาอนุมัติ 
- คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

รวม ๗,๕๙๐,๐๐๐  



 

๔. ผลเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ยังไมม่ีภาระผูกพันหมายถงึ เป็นค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม           

ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เป็นต้น 



 

๕. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

ประเภท
งบประมาณ 

งบท่ีได้รับจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไม่มีภาระผูกพัน 

วงเงิน (บาท) 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

งบบุคลากร ๙๔,๘๑๘,๙๘๘.๓๘ ๖๐.๓๙๕๓ ๖๓.๗๐ -    - ๓๔.๔๒๓๖ ๓๖.๓๐ 
งบด าเนินงาน ๒๕๙,๔๔๖,๙๔๑.๖๒ ๑๘๒.๑๕๔๑ ๗๐.๒๑ ๒๙.๔๙๕๔ ๑๑.๓๗ ๔๗.๗๙๗๓ ๑๘.๔๒ 
งบลงทุน ๓๓,๗๕๓,๗๒๐ ๑๙.๐๙๒๗ ๕๖.๕๖ ๑๔.๖๖๑๐ ๔๓.๔๔ -    - 
งบโครงการ ๕๘,๓๔๗,๕๐๐ ๒๙.๗๑๖๐ ๕๐.๙๓ ๒๘.๖๓๑๕ ๔๙.๐๗ -    - 
รวมท้ังสิ้น ๔๔๖,๓๖๗,๑๕๐ ๒๙๑.๓๕๘๓ ๖๕.๒๗ ๗๒.๗๘๗๙ ๑๖.๓๑ ๘๒.๒๒๑๐ ๑๘.๔๒ 

(เอกสารแนบหน้า...) 

 
ประเด็นที่เสนอ 
เพ่ือโปรดทราบรายการด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไตรมาสที่ ๓ ของส านักงาน

พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 3๐ มิถุนายน 2559 และผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

มติคณะอนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง 

............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 


