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หน้าที่ 1

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย (2 งบ)
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน)
และ งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งปม. พ.ศ. 2558

หน้าที่ 2
ผลวิเคราะห์การเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 : ตั้งแต่เดื
เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 (รอบ 12 เดือน)
………………………………………………………………………………
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
ตาราง ก : รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ในภาพรวม จํ าแนกตามงบรายจ่ าย
หน่วย : บาท
งบประมาณ

งปม.ทั้งหมด

รายจ่ ายจริง 12 เดือน
(ต.ค. 57 – ก.ย. 58)

ร้อยละ

งปม.คงเหลือ

ร้อยละ

(1) งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน)*
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน (1+2+3)
( 1. เงินอุดหนุนทัว่ ไป )
( 2. เงินอุดหนุนงานวิจยั พัฒนาฯ )
( 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากร )

3,461,337,700.00
618,694,900.00
241,898,581.19
554,694,218.81
2,046,050,000.00
584,807,160.59
46,000,000.00
1,415,242,839.41

3,020,035,800.31

87.25

441,301,899.69

639,145,746.11
221,648,247.89
211,667,574.81
1,947,574,231.50
500,479,862.09
31,851,530.00
1,415,242,839.41

103.31
91.63
38.16
95.19
85.58
69.24
100.00

-20,450,846.11
20,250,333.30
343,026,644.00
98,475,768.50
84,327,298.50
14,148,470.00
0.00

12.75
-3.31
8.37
61.84
4.81
14.42
30.76
0.00

(2) งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ **

1,077,969,711.84

716,554,575.24

66.47

361,415,136.60

33.53

3,640,731.88
478,454,957.74
202,261,908.45
189,866,375.77
190,369,010.00
13,376,728.00

3,846,197.08
316,659,800.18
146,933,987.82
110,775,207.26
136,935,918.89
1,403,464.01

105.64
66.18
72.65
58.34
71.93
10.49

-205,465.20
161,795,157.56
55,327,920.63
79,091,168.51
53,433,091.11
11,973,263.99

-5.64
33.82
27.35
41.66
28.07
89.51

4,539,307,411.84

3,736,590,375.55

82.32

802,717,036.29

17.68

- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
- งบกลาง

รวมงบประมาณทั้งหมด (1) + (2) ***

หน้าที่ 3
หมายเหตุ :

จากตาราง ก
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน) หมายถึง งปม.แผ่นดิน มศว รวม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ รวม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
1. *
1.1 งบลงทุน หมายถึง งบประมาณงบลงทุนปี 2557 เท่านั้น ไม่นับรวมงบประมาณกันเงินเหลื่อมปี 2556
2

**

งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ หมายถึง งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ มศว เท่านั้น ( ไม่รวม งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มรี ะเบียบการเงินเป็ นของตนเอง) 6 หน่วยงาน
คือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กฬี า และสํานักงานบริหารกิจการหอพัก และสถานปฏิบตั กิ ารเภสัชกรรมชุมชน)
2.1

ณ เดือนตุลาคม 2557 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 14,102,929.33 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงคงเหลือ 177,377,934.67 บาท บาท และงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงคงเหลือ 1,269,896,670.67 บาท

2.2

ณ เดือนธันวาคม 2557 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 28,468,113.92 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 177,377,934.67 บาท คงเหลือ 149,136,140.75 บาท และงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงจากเดิม 1,269,896,670.67 บาท
คงเหลือ 1,241,428,556.75 บาท
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 14,144,625.62 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 149,136,140.75 บาท คงเหลือ 134,991,515.13 บาท และงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงจากเดิม 1,241,428,556.75 บาท
คงเหลือ 1,227,283,931.13 บาท
ณ เดือนมีนาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 14,249,336.35 และ 7,801,436.04 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย มศว จึงทําให้ งบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงจากเดิม 1,227,283,931.13 บาท คงเหลือ 1,205,233,158.74 บาท
ณ เดือนพฤษภาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 28,303,033.95 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงจากเดิม 1,205,233,158.74 บาท คงเหลือ 1,176,930,124.79 บาท
ณ เดือนมิถุนายน 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 14,083,175.97 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงจากเดิม 1,176,930,124.79 บาท คงเหลือ 1,162,846,948.82 บาท
ณ เดือนกรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 27,829,239.33 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงจากเดิม 1,162,846,948.82 บาท คงเหลือ 1,135,017,709.49 บาท
ณ เดือนกันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบบุคลากร(หมวดค่าจ้ างชั่วคราวทุกหน่วยงาน) จํานวน 13,526,147 + 33,366,850.65 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย มศว และโอนเงินอุดหนุนของทุกหน่วยงาน 10,155,000 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินรับฝากสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จึงทําให้ งบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม) มียอดลงลงจากเดิม
1,162,846,948.82 บาท คงเหลือ 1,135,017,709.49 บาท

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.7
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*** รวมงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งปม.รายจ่ายประจําปี (งปม.แผ่นดิน)ภาพรวม รวม งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ ภาพรวม (ไม่รวม งปม.หน่วยงานที่มรี ะเบียบการเงินเป็ นของตนเอง)
3.1
3.2
3.3

ณ เดือนพฤษภาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง) ไปเป็ นค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย(งบดําเนินงาน) จํานวน 5,353,581.19 บาท
จึงทําให้ งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) มียอดลงลงจากเดิม 561,276,200 บาท คงเหลือ 555,922,618.81 บาท และงบประมาณแผ่นดิน(ในภาพรวม) มียอดเท่าเดิม
ณ เดือนกรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง) ไปเป็ นค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย(งบดําเนินงาน) จํานวน 1,228,400 บาท
จึงทําให้ งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) มียอดลงลงจากเดิม 555,922,618.81 บาท คงเหลือ 554,694,218.81 บาท และงบประมาณแผ่นดิน(ในภาพรวม) มียอดเท่าเดิม
ณ เดือนกันยายน 2558 : งบบุคลากร(งปม.แผ่นดิน และ งปม.เงินรายได้ ) ณ วันรายงานผล มียอดการเบิกจ่ายมากกว่างบประมาณที่ได้ รับ ซึ่งจะปรับงบประมาณเงินต้ นภายหลัง

หน้าที่ 4
แผนภาพ ก : กราฟเปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จํ าแนกตามงบรายจ่ าย : ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
ร้อยละ

103.31 105.64

95.19
91.63

100.00
90.00

72.65

71.93

66.18

80.00
70.00

58.34

60.00

รายจ่ ายจริงทุกงบรายจ่ าย
(งปม.แผ่นดิน และ เงินรายได้)

50.00

38.16

40.00
30.00

10.49

20.00
10.00
0.00

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รายจ่ ายจริง งปม.แผ่นดิน

งบเงินอุดหนุ น

งบรายจ่ ายอื่น

รายจ่ ายจริง งปม.เงินรายได้

หมายเหตุ : - งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน) ประกอบด้ วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน
- งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ประกอบด้ วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
(ทั้งนี้ ไม่นับรวมงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง 6 หน่วยงาน)
- ณ เดิอนกันยายน 2558 : งบบุคลากร (ณ วันรายงานผล) มียอดการเบิกจ่ายมากกว่างบประมาณที่ได้ รับ ซึ่งจะปรับงบประมาณเงินต้ นภายหลัง

งบกลาง

หน้าที่ 5
ตาราง ก (1) : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในภาพรวม : งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดําเนินการ และงบลงทุน
รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ตาราง ก(1) : งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้
( งบภาพรวม(ทุกงบ) งบดําเนินการ งบลงทุน )
หน่วย : บาท

(1)
ประเภทงบประมาณ

1. งบภาพรวม (ทุกงบ)
1.1 งปม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่ าย 10 เดือน)
1.2 งปม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่ าย 11 เดือน)
2. งบดําเนินการ (งบบุคลากร งบดําเนินงาน

(2)

(3)

งปม.ทั้งหมด
ปี 2558

ร้อยละเป้าหมาย รายจ่ ายจริง 12 เดือน
การเบิกจ่ ายทั้งปี (ตุลาคม 57 - กันยายน 58)
(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)
(**)
(ณ 30 กันยายน 58)
4,539,307,411.84
(*)
3,736,590,375.55
3,461,337,700.00
100.00
3,020,035,800.31
1,077,969,711.84
80.00
716,554,575.24
3,782,351,284.58

(*)

2,906,643,481.19
875,707,803.39

100.00
80.00

(4)

(5) = (3) - (4)

(6) = (1) - (3)

เป้าหมาย
ร้อยละ การเบิกจ่ าย 12 เดือน ร้อยละ

ร้อยละ

82.32
87.25
66.47

17.68
12.75
33.53

3,377,988,812.92 89.31

เบิกจ่ าย
งบประมาณ
ร้อยละ
ต่างจาก
คงเหลือ
(ตุลาคม 57 - กันยายน 58)
เป้าหมาย
(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)
(*)
(*)
802,717,036.29
3,461,337,700.00 100.00 -441,301,899.69 -12.75
441,301,899.69
862,375,769.42 80.00 -145,821,194.18 -13.53
361,415,136.60
(*)
(*)
404,362,471.66

10.69

งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ ายอื่น และงบกลาง)

2.1 งปม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่ าย 10 เดือน)
2.2 งปม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่ าย 11 เดือน)

3. งบลงทุน (ไม่รวมงปม.กันเงินปี 55 /

756,956,127.26

(*)

554,694,218.81
202,261,908.45

100.00
95.00

2,808,368,225.50 96.62 2,906,643,481.19 100.00 -98,275,255.69 -3.38
569,620,587.42 65.05
700,566,242.75 80.00 -130,945,655.33 -14.95
(*)
(*)
358,601,562.63 47.37

98,275,255.69 3.38
306,087,215.97 34.95
398,354,564.63 52.63

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง )

3.1 งปม.แผ่นดิน...(คิดเป้าหมายเบิกจ่ าย 10 เดือน)
3.2 งปม.เงินรายได้ ..(คิดเป้าหมายเบิกจ่ าย 11 เดือน)

211,667,574.81 38.16
146,933,987.82 72.65

554,694,218.81 100.00 -343,026,644.00 -61.84
192,148,813.01 95.00 -45,214,825.19 -22.35

หมายเหตุ : 1. งบภาพรวม(ทุกงบ) ในตาราง ก / 1 หมายถึง งบประมาณทุกงบรายจ่ าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ ายอื่น และงบกลาง
2. เครื่องหมาย (*) ในช่อง(2) ช่อง(4) และ ช่อง(5) หมายถึง ไม่มีการกําหนดค่าร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ ายในส่วนงบประมาณแผ่นดินรวมกับงบประมาณเงินรายได้ (ทั้งงบภาพรวม งบดําเนินการ และงบลงทุน)
3. ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ ายทั้งปี เครื่องหมาย (**) ในช่อง(2) หมายถึง
3.1 งปม.แผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2558 กําหนดให้เบิกจ่ ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2558
(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ ายให้ได้ ดังนี้ ...(ไม่นบั รวมรายการที่จดั ทํา PO)...
- งบดําเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ ายไตรมาส 1 ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 25 /ไตรมาส 4 ร้อยละ 15
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ ายไตรมาส 1 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 30 /ไตรมาส 4 ร้อยละ 10
(2) งบเงินอุดหนุ นที่เบิกจ่ ายลักษณะงบดําเนินงานและเบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ ายให้เป็ นไปตามเป้าหมายงบดําเนินการและงบลงทุนที่กําหนดในข้อ (1)
(3) กรณีไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กําหนดในแต่ละไตรมาสให้ตดั โอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ ายตํา่ กว่าเป้าหมายเป็ นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย
3.2 งปม.เงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2558 กําหนดให้เบิกจ่ ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 (11 เดือน) จําแนกเป็ น
- งบภาพรวม : เป้าหมายการเบิกจ่ ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ ายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 .00
- งบดําเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ ายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80.00
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ ายทั้งปี (11 เดือน) ต้องเบิกจ่ ายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95.00

343,026,644.00 61.84
55,327,920.63 27.35

หน้าที่ 6
หมายเหตุ : (ต่อ)
4. มหาวิทยาลัยมีการโอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) ของทุกหน่วยงานเพือ่ เข้าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว ดังนี้
4.1 ณ เดือนตุลาคม 2557 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 14,102,929.33 บาท จึ งทําให้ งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงคงเหลือ 1,269,896,670.67 บาท
4.2 ณ เดือนธันวาคม 2557 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 28,468,113.92 บาท(พ.ย.57 จํานวน 14,210,870.59 บาท และ ธ.ค.57 จํานวน 14,257,243.33 บาท)
จึ งทําให้งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจากเดิม 1,269,896,670.67 บาท คงเหลือ 1,241,428,556.75 บาท
4.3 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 14,144,625.62 บาท จึ งทําให้งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจากเดิม 1,241,428,556.75 บาท คงเหลือ 1,227,283,931.13 บาท
4.4 ณ เดือนมีนาคม 2558 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 14,249,336.35 และ 7,801,436.04 บาท จึ งทําให้งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจากเดิม 1,227,283,931.13 บาท คงเหลือ 1,205,233,158.74 บาท
4.5 ณ เดือนพฤษภาคม 2558 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 28,303,033.95 จึ งทําให้งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจากเดิม 1,205,233,158.74 บาท คงเหลือ 1,176,930,124.79 บาท
4.6 ณ เดือนมิถุนายน 2558 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 14,083,175.97 จึ งทําให้งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจากเดิม 1,176,930,124.79 บาท คงเหลือ 1,162,846,948.82 บาท
4.7 ณ เดือนกรกฎาคม 2558 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 27,829,239.33 จึ งทําให้งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจากเดิม 1,162,846,948.82 บาท คงเหลือ 1,135,017,709.49 บาท
4.8 ณ เดือนกันยายน 2558 : โอนงบประมาณเงินรายได้ (งบบุคลากร) จํานวน 13,526,147 + 33,366,850.65 + เงินอุดหนุ น 10,155,000 บาท จึ งทําให้งปม.เงินรายได้(ภาพรวมทุกงบ) มียอดลดลงจากเดิม 1,135,017,709.49 บาท คงเหลือ 1,077,969,711.84 บาท
5. มหาวิทยาลัยมีการโอนงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน : ค่าครุภณ
ั ฑ์ และค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) ไปเป็ นงบดําเนินงาน(ค่าสาธารณู ปโภคมหาวิทยาลัย ดังนี้
5.1 ณ เดือนพฤษภาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน(ค่าครุภณ
ั ฑ์ และค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) ไปเป็ นค่าสาธารณู ปโภคมหาวิทยาลัย(งบดําเนินงาน) จํานวน 5,353,581.19 บาท
จึ งทําให้ งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) มียอดลงลงจากเดิม 561,276,200 บาท คงเหลือ 555,922,618.81 บาท
5.2 ณ เดือนกรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน(ค่าครุภณ
ั ฑ์ และค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) ไปเป็ นค่าสาธารณู ปโภคมหาวิทยาลัย(งบดําเนินงาน) จํานวน 1,228,400 บาท
จึ งทําให้ งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) มียอดลงลงจากเดิม 555,922,618.81 บาท คงเหลือ 554,694,218.81 บาท

ตาราง ก (2) : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว) และเงินอุดหนุ น(ค่าใช้ จ่ายบุคลากร) : รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ตาราง ก (2)
งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้
( งบบุคลากร )

หน่วย : บาท
งบประมาณบุคลากร
(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)

1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจํ า และค่าจ้างชัว่ คราว)
1.2 งบเงินอุดหนุ น (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
2. งบประมาณเงินรายได้
- งบบุคลากร (ค่าจ้างชัวคราว)
่

(1)
งปม.บุคลากร ทั้งหมด
ปี 2558
(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)

(8) = (1) - (4)

(3)

2,033,937,739.41

รายจ่ ายจริง
( งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้ )
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
(30 กันยายน 2558)
2,054,388,585.52

618,694,900.00

639,145,746.11

101.01
103.31

-20,450,846.11
-20,450,846.11

-1.01
-3.31

1,415,242,839.41

1,415,242,839.41

100.00

0.00

0.00

3,640,731.88
3,640,731.88

3,846,197.08
3,846,197.08

105.64
105.64

-205,465.20
-205,465.20

-5.64
-5.64

คงเหลืองบประมาณ
ร้อยละ

ร้อยละ

(งปม.แผ่นดิน + เงินรายได้)

รวมงบประมาณบุคลากรทั้งหมด
2,037,578,471.29
2,058,234,782.60
101.01
-20,656,311.31
-1.01
หมายเหตุ :
- ณ เดือนตุลาคม 2557 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 14,102,929.33 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงคงเหลือ 177,377,934.67 บาท
- ณ เดือนธันวาคม 2557 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 28,468,113.92 บาท(พ.ย.57 จํานวน 14,210,870.59 บาท และ ธ.ค.57 จํานวน 14,257,243.33 บาท)
เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 177,377,934.67 บาท คงเหลือ 149,136,140.75 บาท
- ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 14,144,625.62 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 149,136,140.75 บาท คงเหลือ 134,991,515.13 บาท
- ณ เดือนมีนาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 14,249,336.35 และ 7,801,436.04 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงคงเหลือ 120,406,630.38 บาท
- ณ เดือนพฤษภาคม 2558 : (1) มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน(เบิกจ่ายลักษณะงบดําเนินงาน) เป็ น งบเงินอุดหนุนฯ(เบิกจ่ายลักษณะงบบุคลากร)
ของคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 145,000 บาท จึงทําให้ งบเงินอุดหนุน(ค่าใช้ จ่ายบุคลากร) มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,415,199,900 บาท รวมเป็ น 1,415,344,900 บาท
( 2) มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 28,303,033.95 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว และโอนเปลี่ยนแปลงงบดําเนินการเป็ นงบบุคลากร 335,548.40 บาท
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 120,406,630.38 บาท คงเหลือ 92,439,144.83 บาท
- ณ เดือนมิถุนายน 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 14,083,175.97 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 92,439,144.83 บาท คงเหลือ 78,355,968.86 บาท
- ณ เดือนกรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 27,829,239.32 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว และโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากรเป็ นงบดําเนินการและงบลงทุน 378,000 บาท
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 78,355,968.86 บาท คงเหลือ 50,148,729.53 บาท
- ณ เดือนกันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณเงินรายได้ งบบุคลากรของทุกหน่วยงาน 13,526,147 + 33,366,850.65 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
จึงทําให้ งปม.เงินรายได้ (งบบุคลากร) มียอดลดลงจากเดิม 50,533,729.53 บาท คงเหลือ 3,640,731.88 บาท

หน้าที่ 7

หน้าที่ 8
ตาราง ก (3) : เปรียบเทียบการเบิกจ่ ายงบประมาณเงินอุดหนุ นโครงการวิจัย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้) : รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ตาราง ก (3)
งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้
( งบวิจยั )

หน่วย : บาท
(1) งบประมาณ

(2) รายจ่ ายจริง

(3) = (1) - (2)

งบประมาณเงินอุดหนุ นงานวิจัย

เงินอุดหนุ น

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

งบประมาณคงเหลือ

(งปม.แผ่นดิน + งปม.เงินรายได้)

โครงการวิจยั

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้

ปี 2558
46,000,000.00
40,157,000.00
5,843,000.00
49,979,700.00
17,359,100.00
32,620,600.00

รวม งปม.ทั้งหมด (1 + 2)

95,979,700.00

1. งบประมาณแผ่นดิน
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้

2. งบประมาณเงินรายได้

วงเงิน
ร้อยละ
31,851,530.00 69.24
27,913,580.00
69.51
3,937,950.00
67.40
34,984,805.47 70.00
12,091,185.00
69.65
22,893,620.47
70.18
66,836,335.47 69.64

เหมายเหตุ :
1. ณ เดือนมีนาคม 2558 : งบประมาณแผ่นดิน มีการโอน งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 200,000 บาท เป็ น งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ จึงทําให้
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (งปม.แผ่นดิน) มียอดลดลงจากเดิม 40,357,000 บาท คงเหลือ 40,157,000 บาท
- งปม.ผลงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ (งปม.แผ่นดิน) มียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,643,000 บาท รวมเป็ น 5,843,000 บาท

วงเงิน
ร้อยละ
14,148,470.00 30.76
12,243,420.00
30.49
1,905,050.00
32.60
14,994,894.53 30.00
5,267,915.00
30.35
9,726,979.53
29.82
29,143,364.53
30.36

หน้าที่ 9

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน)
ปี งปม. พ.ศ. 2558

หน้ าที่ 10
ตาราง 1 : สรุปการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี (งปม.แผ่นดิน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
(งปม.แผ่นดิน)

- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)
- งบดําเนินการ (งบบุคลากร + งบดําเนินงาน + งบเงินอุดหนุน)
- งบลงทุน (ค่าครุภณั ฑ์ และค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง)

งบประมาณทั้งหมด

3,461,337,700.00
2,906,643,481.19
554,694,218.81

รายจ่ ายจริง 12 เดือน
ต.ค. 57-ก.ย. 58
(ข้อมู ล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

3,020,035,800.31 87.25
2,808,368,225.50 96.62
211,667,574.81 38.16

งบประมาณคงเหลือ
(ข้อมู ล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

441,301,899.69 12.75
98,275,255.69 3.38
343,026,644.00 61.84

หน้ าที่ 11

ตาราง 2 : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินการ (งบดําเนินงาน + งบเงินอุดหนุ น(ทัว่ ไป และโครงการทํานุ บาํ รุงศิลปะวัฒนธรรม))
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ....( 12 เดือน )
ตาราง 2 งปม.แผ่นดิน : งบดําเนินการ

(1)

(2)
งบดําเนินการ ปี 2558
งบดําเนินงาน+เงินอุดหนุ น

(3)
รายจ่ ายจริงงบดําเนินการ
เดือน ต.ค. 57-ส.ค. 58

(4)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบดําเนินการ
11 เดือน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100

หน่วย : บาท
(6) = (2)-(3)

(5) = (3)-(4)
เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย

งบประมาณคงเหลือ

วงเงิน

วงเงิน

หน่วยงาน
(ทัวไป+ทํ
่
านุ บาํ รุงฯ)

วงเงิน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะพลศึกษา
3. คณะแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
11. สํานักคอมพิวเตอร์
12. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
13. ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. คณะมนุษยศาสตร์
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์
16. คณะศึกษาศาสตร์
17. คณะสังคมศาสตร์
18. สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

ร้อยละ

18,809,416.83
2,385,000.00
115,983,677.23
6,699,100.00
8,450,000.00
2,254,782.00

18,150,156.51
2,382,481.44
115,646,148.06
6,353,887.85
7,595,235.96
2,131,007.64

96.50
99.89
99.71
94.85
89.88
94.51

12,751,600.00
6,988,800.00
1,017,400.00
663,100.00
785,200.00
2,698,159.19

12,097,502.70
6,953,234.92
1,010,906.10
591,800.99
784,104.16
2,698,094.83

94.87
99.49
99.36
89.25
99.86
100.00

2,243,600.00
2,917,600.00
7,992,900.00
1,400,500.00
229,200.00

2,147,003.13
2,913,275.64
7,328,982.59
1,400,336.84
228,139.45

95.69
99.85
91.69
99.99
99.54

วงเงิน
18,809,416.83
2,385,000.00
115,983,677.23
6,699,100.00
8,450,000.00
2,254,782.00

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-659,260.32
-2,518.56
-337,529.17
-345,212.15
-854,764.04
-123,774.36

-3.50
-0.11
-0.29
-5.15
-10.12
-5.49

659,260.32
2,518.56
337,529.17
345,212.15
854,764.04
123,774.36

3.50
0.11
0.29
5.15
10.12
5.49

12,751,600.00
100.00
6,988,800.00
100.00
1,017,400.00
100.00
663,100.00
100.00
785,200.00
100.00
2,698,159.19
100.00
ไม่มี งปม. ดําเนินการ

-654,097.30
-35,565.08
-6,493.90
-71,299.01
-1,095.84
-64.36

-5.13
-0.51
-0.64
-10.75
-0.14
0.00

654,097.30
35,565.08
6,493.90
71,299.01
1,095.84
64.36

5.13
0.51
0.64
10.75
0.14
0.00

-96,596.87
-4,324.36
-663,917.41
-163.16
-1,060.55

-4.31
-0.15
-8.31
-0.01
-0.46

96,596.87
4,324.36
663,917.41
163.16
1,060.55

4.31
0.15
8.31
0.01
0.46

2,243,600.00
2,917,600.00
7,992,900.00
1,400,500.00
229,200.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

หน้ าที่ 12

(1)

(2)
งบดําเนินการ ปี 2558
งบดําเนินงาน+เงินอุดหนุ น

(4)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบดําเนินการ
11 เดือน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100

(3)
รายจ่ ายจริงงบดําเนินการ
เดือน ต.ค. 57-ส.ค. 58

หน่วย : บาท
(6) = (2)-(3)

(5) = (3)-(4)
เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย

งบประมาณคงเหลือ

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
00 00
100.00
100.00
100.00

วงเงิน
-498,897.81
-1,576.78
-367,249.28
-48.21
-944.00
-1,548.42
-538.17
-178.47
8
-5,746,625.66
-27,701,204.34
-287,434.82

ร้อยละ
-32.70
-0.05
-19.02
-0.03
-0.06
-0.97
-0.04
00.00
00
-30.42
-12.98
-15.93

วงเงิน
498,897.81
1,576.78
367,249.28
48.21
944.00
1,548.42
538.17
178.47
8
5,746,625.66
27,701,204.34
287,434.82

ร้อยละ
32.70
0.05
19.02
0.03
0.06
0.97
0.04
00.00
00
30.42
12.98
15.93

ไม่มี งปม. ดําเนินการ
9,591,900.00
100.00
3,601,200.00
100.00
16,436,500.00
100.00
15,998,300.00
100.00
409,700.00
100.00

-825,513.57
-1,085,486.58
-2,615,616.33
-1,818,276.91
-374.29

-8.61
-30.14
-15.91
-11.37
-0.09

825,513.57
1,085,486.58
2,615,616.33
1,818,276.91
374.29

8.61
30.14
15.91
11.37
0.09

หน่วยงาน
(ทัวไป+ทํ
่
านุ บาํ รุงฯ)

19. บัณฑิตวิทยาลัย
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ
21. วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
22. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

25. สํานักทดสอบทางการศึกษาฯ
6 สสํานนักหอสมดกลาง
สมุ ล
26.
27. สํานักงานอธิการบดี
28. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย

29. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

1,525,600.00
2,960,600.00
1,930,700.00
188,500.00
1,489,438.50
160,000.00
1,317,200.00
11,497,900.00
, 9 ,900 00
18,893,911.46
213,386,711.21
1,804,800.00

วงเงิน
1,026,702.19
2,959,023.22
1,563,450.72
188,451.79
1,488,494.50
158,451.58
1,316,661.83
11,497,721.53
, 9 ,
53
13,147,285.80
185,685,506.87
1,517,365.18

ร้อยละ
67.30
99.95
80.98
99.97
99.94
99.03
99.96
100.00
00 00
69.58
87.02
84.07

30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

วงเงิน
1,525,600.00
2,960,600.00
1,930,700.00
188,500.00
1,489,438.50
160,000.00
1,317,200.00
11,497,900.00
, 9 ,900 00
18,893,911.46
213,386,711.21
1,804,800.00

34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
35. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล
36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

9,591,900.00
3,601,200.00
16,436,500.00
15,998,300.00
409,700.00

8,766,386.43
2,515,713.42
13,820,883.67
14,180,023.09
409,325.71

91.39
69.86
84.09
88.63
99.91

43,382,900.00
18,685,600.00

43,798,714.51
18,685,307.96

100.96
100.00

43,382,900.00
18,685,600.00

100.00
100.00

415,814.51
-292.04

0.96
0.00

-415,814.51
292.04

-0.96
0.00

รวมทั้งหมด

557,531,496.42

513,137,768.81

92.04

557,531,496.42

100.00

-44,393,727.61

-7.96

44,393,727.61

7.96

31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)

32. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)

หมายเหตุ : 1 งบดําเนินการ(ในช่อง 2) หมายถึง งบดําเนินงาน + งบเงินอุดหนุ น(ทัว่ ไป และโครงการทํานุ บาํ รุงศิลปะวัฒนธรรม) ซึ่งไม่นบั รวม งบบุคลากร, งบลงทุน และเงินอุดหนุ น(ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน, ค่าใช้จ่ายบุคลากร,
โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย) (ทั้งนี้ รวมการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 - สิงหาคม 2558)
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2 เป้าหมายการเบิกจ่ ายงบดําเนินการ ปี 2558 ดังนี้
2.1 งบประมาณแผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2558 กําหนดให้เบิกจ่ ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กรกฎาคม 2558
(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ ายให้ได้ ดังนี้ ...(ไม่นบั รวมรายการที่จัดทํา PO)…
- งบดําเนินการ : เป้าหมายการเบิกจ่ ายไตรมาส 1 ร้อยละ 35 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 25 และไตรมาส 4 ร้อยละ 15
(2) งบเงินอุดหนุ นที่เบิกจ่ ายลักษณะงบดําเนินงานและเบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ ายให้เป็ นไปตามเป้าหมายงบดําเนินการและงบลงทุนที่กาํ หนดในข้อ (1)
(3) กรณีไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กาํ หนดในแต่ละไตรมาสไห้ตดั โอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ ายตํา่ กว่าเป้าหมายเป็ นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย
3 หน่นววยงานมี
นมการโอนงบประมาณ
รโ น ร ม ณ ดังนี้น
3.1 ณ ตุลาคม 2557 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ
(1) สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ : โอนงบประมาณผลผลิตผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้วิทยาลัยนานาชาติฯ 1,414,500 บาท และโอนงบประมาณผลผลิตผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2,735,500 บาท ให้วิทยาลัยนานาชาติฯ 1,185,500 บาท , คณะศิลปกรรมฯ 900,000 บาท, คณะพลศึกษา 338,000 บาท และคณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวฯ 312,000 บาท
(2) คณะสหเวชศาสตร์ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุ นขาดแคลนการผลิตนักกายภาพบําบัดเพิม่ ให้ งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย 300,000 บาท
3.2 ณ พฤศจิ กายน 2557 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ
(1) คณะแพทย์ศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลงงบเงินอุดหนุ นผลิตแพทย์เพิม่ เบิกลักษณะงบลงทุน ให้กบั งบเงินอุดหนุ นผลิตแพทย์เพิม่ เบิกลักษณะงบดําเนินงาน จํ านวน 3,570,000 บาท จึ งทําให้มียอด
งปม.เพิม่ ขึ้ นจากเดิม 122,559,400 บาท รวมเป็ น 126,129,400 บาท
(2) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : โอนงบเงินอุดหนุ นขาดแคลนแพทย์ ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย จํ านวน 1,000,000 บาท จึ งทําให้ งปม. มียอดลดลงจากเดิม 2,624,400 บาท
คงเหลือ 1,624,400 บาท และ งปม. สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย มียอด งปม.เพิม่ ขึ้ นจากเดิม 146,113,300 บาท รวมเป็ น 147,113,300 บาท
3.3 ณ ธันวาคม 2557 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
ั ฑ์) จํ านวน 264,400 บาท จึ งทําให้มียอด
(1) คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลงงบเงินอุดหนุ นขาดแคลนสาขาทันตแพทย์ งบดําเนินงาน ให้กบั งบเงินอุดหนุ นขาดแคลนสาขาทันตแพทย์ งบลงทุน(ครุภณ
งปม.ลดลงจากเดิม 18,628,800 บาท คงเหลือ 18,364,400 บาท
3.4 ณ มกราคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 3 หน่วยงาน คือ
(1) คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร์ : โอนงบประมาณเงนอุ
โอนงบประมาณเงินอดหนนขาดแคลนสาขาแพทย์
ดหนุ นขาดแคลนสาขาแพทย งบดํ
งบดาเนนงาน
าเนินงาน จํจานวน
านวน 2,000,000
2 000 000 บาท และ งบประมาณเงนอุ
งบประมาณเงินอดหนนแพทย์
ดหนุ นแพทยเพม
เพิม่ งบดํ
งบดาเนนงาน
าเนินงาน จํจานวน
านวน 4,000,000
4 000 000 บาท
เป็ นเงิน 6,000,000 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 126,129,400 บาท คงเหลือ 120,129,400 บาท
(2) สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุ นขาดแคลน(ทันตแพทย์) งบดําเนินงาน จํ านวน 300,000 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 2,104,800 บาท คงเหลือ 1,804,800 บาท

หน้ าที่ 14

(1)

(2)
งบดําเนินการ ปี 2558
งบดําเนินงาน+เงินอุดหนุ น

(3)
รายจ่ ายจริงงบดําเนินการ
เดือน ต.ค. 57-ส.ค. 58

(4)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบดําเนินการ
11 เดือน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100

(5) = (3)-(4)
เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย

หน่วย : บาท
(6) = (2)-(3)
งบประมาณคงเหลือ

หน่วยงาน
(ทัวไป+ทํ
่
านุ บาํ รุงฯ)

ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
(3) คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถฯ อาเชียน งบดําเนินงาน เป็ นงบประมาณโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถฯ อาเชียน
งบลงทุน จํ านวน 167,600 บาท จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 18,364,400 บาท คงเหลือ 18,196,800 บาท
3.5 ณ กุมภาพันธ์ 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ
(1) คณะแพทยศาสตร์ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุ นขาดแคลนสาขาแพทย์ งบดําเนินงาน จํ านวน 2,000,000 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
120,129,400 บาท คงเหลือ 118,129,400 บาท
(2) คณะพยาบาลศาสตร์ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุ นผลิตพยาบาลเพิม่ งบดําเนินงาน จํ านวน 1,000,000 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
9,450,000 บาท คงเหลือ 8,450,000 บาท
33.66 ณ เม
เมษายนน 2558
558 มมีหน่นววยงานโอนงบประมาณ
นโ น ร ม ณ 1 หน่นววยงานน คือ
(1) สํานักงานอธิการบดี : รับโอนจาก คณะแพทยศาสตร์ งบประมาณเงินอุดหนุ นแพทย์เพิม่ งบลงทุน จํ านวน 6,137,300 บาท และ กองคลัง งบดําเนินงาน แพทย์เพิม่ จํ านวน 3,700 บาท รวมเป็ น 6,141,000 บาท
จึ งทําให้มียอด งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค เพิม่ ขึ้ น จากเดิม 166,563,300 บาท เป็ นเงิน 172,704,300 บาท
3.7 ณ พฤษภาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ
(1) สํานักงานอธิการบดี งานสังคม ค่าสาธารณู ปโภค งบดําเนินงาน : รับโอนจากหน่วยงาน ดังนี้
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 152,262.01 บาท
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 607,624.91 บาท
1.2 คณะวิทยาศาสตร์ ค่าครุภณ
1.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 7,034 บาท
1.4 คณะเทคโนโลยีผลิตการเกษตร ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 99,640 บาท
1.5 คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 345,240 บาท
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 56,130 บาท
1.6 สํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา ค่าครุภณ
1.7 คณะแพทยศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 53,613 บาท
1.8 คณะเภสัชศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 177,290 บาท
1.9 คณะสหเวชศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 135,672.17 บาท
1 10 คณะพยาบาลศาสตร
1.10
คณะพยาบาลศาสตร์ คาครุ
ค่าครภัภณฑ
ณฑ์ (งบลงทุ
(งบลงทน)
น) จานวน
จํ านวน 282,951
282 951 บาท
1.11 คณะพลศึกษา ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 44,500 บาท
1.12 สํานักงานอธิการบดี ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 104,214 บาท
1.13 คณะมนุ ษยศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 8,736 บาท

หน้ าที่ 15

(1)

(2)
งบดําเนินการ ปี 2558
งบดําเนินงาน+เงินอุดหนุ น

(3)
รายจ่ ายจริงงบดําเนินการ
เดือน ต.ค. 57-ส.ค. 58

(4)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบดําเนินการ
11 เดือน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100

(5) = (3)-(4)
เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย

หน่วย : บาท
(6) = (2)-(3)
งบประมาณคงเหลือ

หน่วยงาน
(ทัวไป+ทํ
่
านุ บาํ รุงฯ)

ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
1.14 คณะศึกษาศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 0.01 บาท
1.15 วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 66,039 บาท
1.16 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 73,079.40 บาท
1.17 สํานักหอสมุดกลาง ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 131,950 บาท
1.18 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 7,515 บาท
1.19 สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 66,633 บาท
1.20 โรงเรียน สาธิต(ฝ่ ายประถม) ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 845,300 บาท
1.21 โร
โรงเรี
เรยน สาธิ
ส ต((ฝ่ ายมั
มธยม)
ม) ค่าครภั
รุภณฑ์ ((งบลงทน)
ล ุน) จํ านวน 75,030
5,030 บาท
1.22 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 9,754.21 บาท
1.23 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 166,830 บาท
1.24 โรงพยาบาลชลประทาน ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 1,836,543.48 บาท
รวมทั้งหมด 5,353,581.19 บาท ทําให้ยอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 172,704,300 บาท เป็ นเงิน 178,057,881.19 บาท
(2) คณะแพทยศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลงจากโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน(สาขาแพทย์) งบดําเนินงาน เป็ น เงินอุดหนุ นขาดแคลนแพทย์ เบิกลักษณะงบบุคลากร จํ านวน 145,000 บาท
ทําให้ยอดลดลงจากเดิม 118,129,400 บาท คงเหลือ 117,984,400 บาท
3.8 ณ มิถุนายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ
(1) งบประมาณสนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี : รับและโอนจากหน่วยงาน ดังนี้
1.1 ขาดแคลนแพทย์ งบดําเนินงาน โอนเปลีย่ นแปลงกองการเจ้าหน้าที่ สํานักอธิการบดี ขาดแคลนแพทย์ งบดําเนินงาน จํ านวน 98,780 บาท
1.2 วิทย์สุขภาพ งบดําเนินงาน โอนไป สํานักคอมพิวเตอร์ วิทย์สุภาพ งบดําเนินงาน จํ านวน 1,134,200 บาท
ยอดรวมงบประมาณที่โอนไป จํ านวน 1,232,980 บาท
1.3 โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน สํานักงานอธิการบดี งบดําเนินงาน รับโอนจาก โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน งบ ปชพ.7% (ส่วนกลาง) งบดําเนินงาน จํ านวน 13,641,032 บาท
1.4 ค่าสาธารณู ปโภค สํานักอธิการบดี งบดําเนินงาน รับโอนจาก โครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ ศักยภาพของมหาวิทยาลัย จาก โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดู งานมู ลนิธิพุทธฉือจี้ ภายใน
และภายนอกประเทศ จานวน
จํ านวน 2,000,000
2 000 000 บาท และจากโครงการฝกอบรมศกษาดู
และจากโครงการฝึ กอบรมศึกษาดงานแลกเปลี
งานแลกเปลยนเรยนรู
ย่ นเรียนร้ฯ กจการ
กิจการ เพอสงคมระหวางผู
เพือ่ สังคมระหว่างผ้บรหารมหาวทยาลยไทยกบผู
ริหารมหาวิทยาลัยไทยกับผ้บรหารมหาวทยาลย
ริหารมหาวิทยาลัย
จํ านวน 3,500,000 บาท รวมเป็ นเงิน 5,500,000 บาท
ยอดรวมงบประมาณที่รบั โอน จํ านวน 19,141,032 บาท
ยอดรวมทั้งหมด 17,908,052 บาท ทําให้ยอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 178,057,881.19 บาท เป็ นเงิน 195,965,933.19 บาท
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(2) คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลง เงินอุดหนุ นสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ งบลงทุน ค่าครุภณ
ั ฑ์ จํ านวน 813,371 บาท , ค่าสิง่ ก่อสร้าง จํ านวน 605,009 บาท เป็ นงบดําเนินงาน 1,418,380 บาท
ทําให้ยอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 18,196,800 บาท เป็ นเงิน 19,615,180 บาท
3.9 ณ กรกฎาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) งบประมาณสนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี ดังนี้
1.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน (งบดําเนินงาน) รับโอนจากโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน งบ ปชพ.7% (ส่วนกลาง) งบดําเนินงาน จํ านวน 160,000 บาท
1.2 ผลผลิต งานสังคมศาสตร์ ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) รับโอนจากหน่วยงาน ดังนี้
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 77,600 บาท และสิง่ ก่อสร้าง(งบลงทุน) จํ านวน 143,400 บาท รวมเป็ นเงิน 221,000 บาท
1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลผลิตวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
1.2.2 สสํานันกหอสมดกลาง
สมุ ล ผลผลิ
ล ลตงานสั
นสงคมม ค่าครภั
รุภณฑ์ ((งบลงทน)
ล ุน) จํ านวน 993,
993,400
00 บาท
1.2.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สิง่ ก่อสร้าง(งบลงทุน) จํ านวน 14,000 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งหมด 1,388,400 บาท ทําให้ยอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 195,965,933.19 บาท เป็ นเงิน 197,354,333.19 บาท
3.10 ณ สิงหาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) งบประมาณสนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รับโอนกลับจากสํานักคอมพิวเตอร์ วิทย์สุภาพ งบดําเนินงาน จํ านวน 1,134,200 บาท ทําให้ยอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม
197,354,333.19 บาท เป็ นเงิน 198,488,533.19 บาท
3.11 ณ กันยายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) งบประมาณสนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี ดังนี้
ั น์ฯ จํ านวน 14,243,200 บาท, กองคลัง งานสังคม จํ านวน 414,200 บาท,
1.1 ผลผลิต งานสังคมฯ ค่าสาธารณู ปโภค : โอนจาก งานวิทย์สุขภาพ ศูนย์พฒ
ค่าเช่าบ้าน จํ านวน 144,000 บาท, เงินประจํ าตําแหน่งผูบ้ ริหารที่มีวาระ งานสังคม จํ านวน 8,637,700 บาท รวมเป็ นเงิน 23,439,100 บาท
ั น์ฯ จํ านวน 15,880.45 บาท, กองคลัง จํ านวน 4,449,977.85 บาท, สํานักงานอธิการบดี จํ านวน 152,820 บาท,
1.2 ผลผลิตขาดแคลนด้านแพทย์ : โอนจาก ศูนย์พฒ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาฯ งบดําเนินการ จํ านวน 611,527.41 บาท งบลงทุน จํ านวน 20,482.86 บาท, กองบริการ จํ านวน 543,007.09 บาท, งานรับนิสิตใหม่ 2,821,787.13 บาท,
กองกิจการนิสิต จํ านวน 15,189.64 บาท, กองวิเทศ จํ านวน 295,838.46 บาท, ฝ่ ายประกันคุณภาพ จํ านวน 145,285.24 บาท, หน่วยตรวสอบภายใน จํ านวน 188,053.36 บาท,
กองกลาง จํ านวน 14,597.82 บาท, ฝ่ ายจัดการทรัพย์สิน จํ านวน 1,553.99 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ จํ านวน 258,284.80 บาท, กองแผนงาน จํ านวน 1,773,710.30 บาท,
ศูศนย์
นยบรการวชาการแกชุ
บริการวิชาการแก่ชมชน
มชน จํจานวน
านวน 4,482
4 482 บาท,
บาท สถาบนวฒนธรรมและศลปะ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จานวน
จํ านวน 134,961.50
134 961 50 บาท,
บาท สานกสอและเทคโนโลยการศกษา
สํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา จํจานวน
านวน 122,7740.81
122 7740 81 บาท,
บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จํ านวน 11,563.20 บาท, คณะแพทยศาสตร์ ค่าจ้าง จํ านวน 102,060.59 บาท งบดําเนินงาน จํ านวน 647,612.56 บาท, คณะพลศึกษา จํ านวน 4,528.44 บาท
รวมเป็ นเงิน 12,335,945.50 บาท
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1.3 ผลผลิต แพทย์เพิม่ : สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ จํ านวน 140,135 บาท, คณะแพทยศาตร์ งบดําเนินงาน จํ านวน 1,322,653.96 บาท ค่าสาธารณู ปโภค จํ านวน 15,991.49 บาท
รวมเป็ นเงิน 1,478,780.45 บาท
1.4 ผลผลิต สาขาขาดแคลนทันตแพทย์ : สํานักงานอธิการบดี จํ านวน 2,629,700 บาท, คณะวิทยาศาสตร์ งบเงินอุดหนุ นที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน จํ านวน 21,000 บาท,
คณะแพทยศาสตร์ งบดําเนินงาน จํ านวน 14,464.76 บาท, คณะทันตแพทยศาสตร์ งบดําเนินงาน จํ านวน 314,946.90 บาท, โรงพยาบาลชลประทาน จํ านวน 612,734 บาท,
คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทย์สุขภาพ โครงการฝึ กปฏิบตั ิ จํ านวน 490,816.27 บาท รวมเป็ นเงิน 4,083,661.93 บาท
รวมทั้งหมด 41,337,487.88 บาท ซึ่งมียอดโอนเปลีย่ นแปลง จํ านวน 26,439,309.86 บาท ดังนั้น ยอดโอนทั้งหมด เป็ นเงิน (41,337,487.88-26,439,309.86) = 14,898,178.02 บาท
ทําให้ยอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 198,488,533.19 บาท เป็ นเงิน 213,386,711.21 บาท

หน้ าที่ 18
ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง+ เงินอุดหนุ นที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ....( 12 เดือน )
ตาราง 3 งปม.แผ่นดิน : งบลงทุน
(ครุภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง+ งบเงินอุดหนุ นทีเ่ บิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน)

หน่วย : บาท
(1)
งปม.งบลงทุน (*)

หน่วยงาน

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ -ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง)

ทั้งหมด ปี 2558

(2)
(3) = (1)+(2)
(4) รายจ่ ายจริง (เดือน ต.ค. 57- ส.ค. 58)
งบประมาณเงินอุดหนุ น
รวมงบลงทุนทั้งหมด
(4.1) รายจ่ ายจริง
(4.2) รายจ่ ายจริง
(4.3)=(4.1)+(4.2)
ทีเ่ บิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
ปี 2558
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
รวมรายจ่ ายจริงงบลงทุน
ทั้งหมด ปี 2558
(งบลงทุน + เงินอุดหนุ น (ค่าครุภณั ฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
วงเงิน
ร้อยละ
ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน)

(5)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบลงทุน
11 เดือน ร้อยละ 100
วงเงิน

ร้อยละ

(6)

(7) = (3) - (4.3)
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย
วงเงิน

ร้อยละ

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)
วงเงิน
ร้อยละ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะพลศึกษา
3. คณะแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์

7,000,000.00
5,205,500.00
5,894,887.00
5,714,710.00
3,666,649.00
8,234,027.83

16,774,220.00
130,171.56
110,478,700.00
0.00
2,292,900.00
66,718.00

23,774,220.00
5,335,671.56
116,373,587.00
5,714,710.00
5,959,549.00
8,300,745.83

0.00
2,225,000.00
5,894,887.00
5,714,710.00
1,976,905.00
8,234,027.83

10,663,775.09
38,955,137.99
4,595,360.00

1,158,436.80
0.00
0.00

11,822,211.89
38,955,137.99
4,595,360.00

10,663,775.09
14,943,137.99
4,595,360.00

2,533,370.00
78,966.00

0.00
0.00

2,533,370.00
78,966.00

2,533,370.00
78,966.00

10,156,400.00
13,835,245.79
35,999.99

0.00
0.00
0.00

10,156,400.00
13,835,245.79
35,999.99

156,400.00
1,361,245.79
35,999.99

233,367.00
28,000.00
308,661.00
21,048,020.60

0.00
0.00
0.00
0.00

233,367.00
28,000.00
308,661.00
21,048,020.60

233,367.00
28,000.00
308,661.00
725,820.60

15,118,617.48
127,231.56
86,748,500.00
0.00
2,261,333.41
65,821.95

15,118,617.48 63.59
2,352,231.56 44.09
92,643,387.00 79.61
5,714,710.00 100.00
4,238,238.41 71.12
8,299,849.78 99.99

23,774,220.00
5,335,671.56
116,373,587.00
5,714,710.00
5,959,549.00
8,300,745.83

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-8,655,602.52
-2,983,440.00
-23,730,200.00
0.00
-1,721,310.59
-896.05

-36.41
-55.91
-20.39
0.00
-28.88
-0.01

8,655,602.52
2,983,440.00
23,730,200.00
0.00
1,721,310.59
896.05

36.41
55.91
20.39
0.00
28.88
0.01

1,154,840.80 11,818,615.89 99.97
0.00 14,943,137.99 38.36
0.00
4,595,360.00 100.00
ไม่มี งปม. งบลงทุน
ไม่มี งปม. งบลงทุน
0.00
2,533,370.00 100.00
0.00
78,966.00 100.00

11,822,211.89 100.00
38,955,137.99 100.00
4,595,360.00 100.00

-3,596.00
-24,012,000.00
0.00

-0.03
-61.64
0.00

3,596.00
24,012,000.00
0.00

0.03
61.64
0.00

2,533,370.00 100.00
78,966.00 100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
156,400.00
0.00
1,361,245.79
0.00
35,999.99
ไม่มี งปม. งบลงทุน
0.00
233,367.00
0.00
28,000.00
0.00
308,661.00
0.00
725,820.60
ไม่มี งปม. งบลงทุน

1.54
9.84
100.00

10,156,400.00 100.00
13,835,245.79 100.00
35,999.99 100.00

-10,000,000.00
-12,474,000.00
0.00

-98.46
-90.16
0.00

10,000,000.00
12,474,000.00
0.00

98.46
90.16
0.00

100.00
100.00
100.00
3.45

233,367.00
28,000.00
308,661.00
21,048,020.60

0.00
0.00
0.00
-20,322,200.00

0.00
0.00
0.00
-96.55

0.00
0.00
0.00
20,322,200.00

0.00
0.00
0.00
96.55

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
11. สํานักคอมพิวเตอร์
12. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
13. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. คณะมนุษยศาสตร์
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์
16. คณะศึกษาศาสตร์
17. คณะสังคมศาสตร์
18. สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ
19. บัณฑิตวิทยาลัย
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

100.00
100.00
100.00
100.00

หน้ าที่ 19
(1)
งปม.งบลงทุน (*)

หน่วยงาน

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ -ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง)

ทั้งหมด ปี 2558

23. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

(4) รายจ่ ายจริง (เดือน ต.ค. 57- ส.ค. 58)
(2)
(3) = (1)+(2)
งบประมาณเงินอุดหนุ น
รวมงบลงทุนทั้งหมด
(4.1) รายจ่ ายจริง
(4.2) รายจ่ ายจริง
(4.3)=(4.1)+(4.2)
ทีเ่ บิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
ปี 2558
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
รวมรายจ่ ายจริงงบลงทุน
ทั้งหมด ปี 2558
(งบลงทุน + เงินอุดหนุ น (ค่าครุภณั ฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
วงเงิน
ร้อยละ
ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน)

79,485.00

0.00

79,485.00

79,485.00

0.00
8,521,250.00
1,361,950.00
190,274,500.00
0.00

127,000.00
0.00
0.00
0.00
4,494,365.00

127,000.00
8,521,250.00
1,361,950.00
190,274,500.00
4,494,365.00

0.00
4,525,250.00
1,361,950.00
0.00
0.00

3,969,700.00
16,000,000.00
4,611,370.00

0.00
0.00
0.00

3,969,700.00
16,000,000.00
4,611,370.00

0.00
0.00
4,611,370.00

1,298,960.00

0.00

1,298,960.00

1,298,960.00

181,010,156.52
9,378,770.00

36,644,066.00
0.00

24. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

25. สํานักทดสอบทางการศึกษาฯ
26. สํานักหอสมุดกลาง
27. สํานักงานอธิการบดี
28. งปม.สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย
29. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
30. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม)

32. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
33. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม)

34. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
35. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ

0.00
79,485.00
ไม่มี งปม. งบลงทุน
122,515.00
122,515.00
0.00
4,525,250.00
0.00
1,361,950.00
0.00
0.00
4,434,645.00
4,434,645.00
ไม่มี งปม. งบลงทุน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,611,370.00
ไม่มี งปม. งบลงทุน
0.00
1,298,960.00

(5)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบลงทุน
11 เดือน ร้อยละ 100
วงเงิน

100.00
96.47
53.11
100.00
0.00
98.67

ร้อยละ

79,485.00 100.00
127,000.00
8,521,250.00
1,361,950.00
190,274,500.00
4,494,365.00

(6)

(7) = (3) - (4.3)
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย
วงเงิน

ร้อยละ

0.00

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)
วงเงิน
ร้อยละ

0.00

100.00
-4,485.00
-3.53
100.00
-3,996,000.00 -46.89
100.00
0.00
0.00
100.00 -190,274,500.00 -100.00
100.00
-59,720.00
-1.33

0.00

0.00

4,485.00
3.53
3,996,000.00 46.89
0.00
0.00
190,274,500.00 100.00
59,720.00
1.33

0.00
0.00
100.00

3,969,700.00 100.00
16,000,000.00 100.00
4,611,370.00 100.00

-3,969,700.00 -100.00
-16,000,000.00 -100.00
0.00
0.00

3,969,700.00 100.00
16,000,000.00 100.00
0.00
0.00

100.00

1,298,960.00 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,784,399.26 165,486,555.78 76.03
0.00
9,378,770.00 100.00

217,654,222.52 100.00
9,378,770.00 100.00

-52,167,666.74
0.00

-23.97
0.00

52,167,666.74
0.00

23.97
0.00

726,860,796.17 100.00 -370,375,316.90

-50.96

370,375,316.90

50.96

กลุ่มงานบริการรักษาพยาบาล
36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
37. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

รวมทั้งหมด

554,694,218.81

172,166,577.36

217,654,222.52 130,702,156.52
9,378,770.00
9,378,770.00
726,860,796.17

211,667,574.81

144,817,904.46 356,485,479.27

49.04

หมายเหตุ : 1 งบลงทุน (ในช่อง 3) หมายถึง งบลงทุน(ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) และเงินอุดหนุ นที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน ที่ได้รบั จัดสรรในปี งบประมาณ 58 เท่านั้น

2 เป้าหมายการเบิกจ่ ายงบลงทุน ปี 2558 ดังนี้
2.1 งบประมาณแผ่นดิน : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2558 กําหนดให้เบิกจ่ ายแล้วเสร็จทุกรายการภายใน 1 ปี (เท่ากับ 10 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-สิงหาคม 2558
(1) ในแต่ละไตรมาสต้องเบิกจ่ ายให้ได้ ดังนี้ ...(ไม่นบั รวมรายการที่จัดทํา PO)…
- งบลงทุน : เป้าหมายการเบิกจ่ ายไตรมาส 1 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 30 และไตรมาส 4 ร้อยละ 10
(2) งบเงินอุดหนุ นที่เบิกจ่ ายลักษณะงบดําเนินงานและเบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุนเป้าหมายการเบิกจ่ ายให้เป็ นไปตามเป้าหมายงบดําเนินการและงบลงทุนที่กาํ หนดในข้อ (1)
(3) กรณีไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ ายได้ตามเป้าหมายร้อยละที่กาํ หนดในแต่ละไตรมาสไห้ตดั โอนงบประมาณร้อยละส่วนต่างที่เบิกจ่ ายตํา่ กว่าเป้าหมายเป็ นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย
3 หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดังนี้
3.1 ณ พฤศจิ กายน 2557 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) คณะแพทย์ศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลงงบเงินอุดหนุ นผลิตแพทย์เพิม่ เบิกลักษณะงบลงทุน เป็ นงบเงินอุดหนุ นผลิตแพทย์เพิม่ เบิกลักษณะงบดําเนินงาน(ตาราง2) จํ านวน 3,570,000 บาท จึ งทําให้ งปม.มียอดลดลง
จากเดิม 9,518,500 บาท คงเหลือ 5,948,500 บาท
3.2 ณ ธันวาคม 2557 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลงงบเงินอุดหนุ นขาดแคลนสาขาทันตแพทย์ งบดําเนินงาน(ตาราง2) ให้กบั งบเงินอุดหนุ นขาดแคลนสาขาทันตแพทย์ งบลงทุน(ครุภณ
ั ฑ์) จํ านวน 264,400 บาท จึ งทําให้มียอด
งปม.เพิม่ ขึ้ นจากเดิม 17,760,600 บาท รวมเป็ น 18,025,000 บาท

หน้ าที่ 20
(1)
งปม.งบลงทุน (*)

หน่วยงาน

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ -ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง)

ทั้งหมด ปี 2558

(4) รายจ่ ายจริง (เดือน ต.ค. 57- ส.ค. 58)
(2)
(3) = (1)+(2)
งบประมาณเงินอุดหนุ น
รวมงบลงทุนทั้งหมด
(4.1) รายจ่ ายจริง
(4.2) รายจ่ ายจริง
(4.3)=(4.1)+(4.2)
ทีเ่ บิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
ปี 2558
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
รวมรายจ่ ายจริงงบลงทุน
ทั้งหมด ปี 2558
(งบลงทุน + เงินอุดหนุ น (ค่าครุภณั ฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
วงเงิน
ร้อยละ
ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน)

(5)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบลงทุน
11 เดือน ร้อยละ 100
วงเงิน

ร้อยละ

(6)

(7) = (3) - (4.3)
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย
วงเงิน

ร้อยละ

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)
วงเงิน
ร้อยละ

3.3 ณ มกราคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ
(1) คณะแพทยศาสตร์ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุ นแพทย์เพิม่ งบลงทุน ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 131,625,500 บาท คงเหลือ 122,564,500 บาท
(2) คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถฯ อาเชียน งบดําเนินงาน เป็ น งบประมาณโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถฯ อาเชียน
งบลงทุน จํ านวน 167,600 บาท จึ งทําให้มียอด งปม.เพิม่ ขึ้ นจากเดิม 25,025,000 บาท เป็ นเงิน 25,192,600 บาท
3.4 ณ เมษายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) คณะแพทยศาสตร์ : โอนงบประมาณเงินอุดหนุ นแพทย์เพิม่ งบลงทุน จํ านวน 6,137,300 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 122,564,500 บาท
คงเหลือ 116,427,200 บาท
3.5 ณ พฤษภาคม 2558 มีการโอนงบประมาณ งบลงทุน(ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) ไปเป็ นค่าสาธารณู ปโภค มหาวิทยาลัย จํ านวน 5,353,581.19 บาท รวม 24 หน่วยงาน ดังนี้
(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 152,262.01 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 39,328,400 บาท คงเหลือ 39,176,137.99 บาท
(2) คณะวิทยาศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 607,624.91 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 12,462,400 บาท คงเหลือ 11,854,775.09 บาท
(3) ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 7,034 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
86,000 บาท คงเหลือ 78,966 บาท
(4) คณะเทคโนโลยีผลิตการเกษตร : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 99,640 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 4,695,000 บาท คงเหลือ 4,595,360 บาท
(5) คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 345,240 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน)
จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 1,644,200 บาท คงเหลือ 1,298,960 บาท
(6) สํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 56,130 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 2,589,500 บาท คงเหลือ 2,533,370 บาท
(7) คณะแพทยศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 53,613 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
116,427,200 บาท คงเหลือ 116,373,587 บาท
(8) คณะเภสัชศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 177,290 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
5,892,000 บาท คงเหลือ 5,714,710 บาท
(9) คณะสหเวชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลตดานวทยสุ
โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์สขขภาพ
ภาพ คาครุ
ค่าครภัภณ
ณฑฑ์ (งบลงทุ
(งบลงทน)
น) จานวน
จํ านวน 135,672.17
135 672 17 บาท ใหกบ
ให้กบั งปม.สนบสนุ
งปม สนับสนนภารกิ
นภารกจมหาวทยาลย
จมหาวิทยาลัย ค่คาสาธารณู
าสาธารณปโภค(งบดํ
ปโภค(งบดาเนนงาน)
าเนินงาน) จงทาใหมยอด
จึ งทําให้มียอด งปม
งปม.ลดลงจากเดม
ลดลงจากเดิม
8,436,418 บาท คงเหลือ 8,300,745.83 บาท
(10) คณะพยาบาลศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 282,951 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
6,242,500 บาท คงเหลือ 5,959,549 บาท
(11) คณะพลศึกษา : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์สุขภาพ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 44,500 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
5,384,700 บาท คงเหลือ 5,340,200 บาท

หน้ าที่ 21
(1)
งปม.งบลงทุน (*)

หน่วยงาน

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ -ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง)

ทั้งหมด ปี 2558

(4) รายจ่ ายจริง (เดือน ต.ค. 57- ส.ค. 58)
(2)
(3) = (1)+(2)
งบประมาณเงินอุดหนุ น
รวมงบลงทุนทั้งหมด
(4.1) รายจ่ ายจริง
(4.2) รายจ่ ายจริง
(4.3)=(4.1)+(4.2)
ทีเ่ บิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
ปี 2558
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
รวมรายจ่ ายจริงงบลงทุน
ทั้งหมด ปี 2558
(งบลงทุน + เงินอุดหนุ น (ค่าครุภณั ฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
วงเงิน
ร้อยละ
ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน)

(5)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบลงทุน
11 เดือน ร้อยละ 100
วงเงิน

ร้อยละ

(6)

(7) = (3) - (4.3)
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย
วงเงิน

ร้อยละ

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)
วงเงิน
ร้อยละ

(12) สํานักงานอธิการบดี : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 104,214 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
1,471,300 บาท คงเหลือ 1,361,950 บาท
(13) คณะมนุ ษยศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 8,736 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
10,160,000 บาท คงเหลือ 10,156,400 บาท
(14) คณะศึกษาศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 0.01 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
36,000 บาท คงเหลือ 35,999.99 บาท
(15) วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 66,039 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 374,700 บาท คงเหลือ 308,661 บาท
(16) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 73,079.40 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
21,121,100 บาท คงเหลือ 21,048,020.60 บาท
(17) สํานักหอสมุดกลาง : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 131,950 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม
9,646,600 บาท คงเหลือ 9,514,650 บาท
(18) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 7,515 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 87,000 บาท คงเหลือ 79,485 บาท
(19) สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 66,633 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน)
จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 300,000 บาท คงเหลือ 233,367 บาท
(20) โรงเรียน สาธิต(ฝ่ ายประถม) : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 845,300 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 4,815,000 บาท คงเหลือ 3,969,700 บาท
(21) โรงเรียน สาธิต(ฝ่ ายมัธยม) : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 75,030 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 4,686,400 บาท คงเหลือ 4,611,370 บาท
(22) คณะศิลปกรรมศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 9,754.21 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 13,859,000 บาท คงเหลือ 13,849,245.79 บาท
(23) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : โอนงบประมาณผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 166,830 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ
(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 9,454,600 บาท คงเหลือ 9,378,770 บาท
(24) โรงพยาบาลชลประทาน : โอนงบประมาณผลงานการใหบรการรกษาพยาบาลฯ
โอนงบประมาณผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ คาครุ
ค่าครภัภณ
ณฑฑ์ (งบลงทุ
(งบลงทน)
น) จานวน
จํ านวน 1,836,543.48
1 836 543 48 บาท ใหกบ
ให้กบั งปม.สนบสนุ
งปม สนับสนนภารกิ
นภารกจมหาวทยาลย
จมหาวิทยาลัย ผลงานการให้
ผลงานการใหบรการรกษาพยาบาลฯ
บริการรักษาพยาบาลฯ
(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 220,103,500 บาท คงเหลือ 218,266,956.52 บาท
(25) จึ งทําให้งบประมาณ งบลงทุนในภาพรวม(ช่อง (1)) มียอดลดลงจากเดิม 561,276,200 บาท คงเหลือ 555,922,612.81 บาท
3.6 ณ มิถุนายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน ดังนี้
(1) คณะทันตแพทยศาสตร์ : โอนเปลีย่ นแปลง เงินอุดหนุ นสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ งบลงทุน ค่าครุภณ
ั ฑ์ จํ านวน 813,371 บาท , ค่าสิง่ ก่อสร้าง จํ านวน 605,009 บาท เป็ นงบดําเนินงาน 1,418,380 บาท
ทําให้ยอดลดลงจากเดิม 25,192,600 บาท คงเหลือ 23,774,220 บาท

หน้ าที่ 22
(1)
งปม.งบลงทุน (*)

หน่วยงาน

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ -ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง)

ทั้งหมด ปี 2558

(4) รายจ่ ายจริง (เดือน ต.ค. 57- ส.ค. 58)
(2)
(3) = (1)+(2)
งบประมาณเงินอุดหนุ น
รวมงบลงทุนทั้งหมด
(4.1) รายจ่ ายจริง
(4.2) รายจ่ ายจริง
(4.3)=(4.1)+(4.2)
ทีเ่ บิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
ปี 2558
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
รวมรายจ่ ายจริงงบลงทุน
ทั้งหมด ปี 2558
(งบลงทุน + เงินอุดหนุ น (ค่าครุภณั ฑ์ -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน
วงเงิน
ร้อยละ
ที่เบิกจ่ ายลักษณะงบลงทุน)

(5)
เป้าหมายเบิกจ่ ายงบลงทุน
11 เดือน ร้อยละ 100
วงเงิน

ร้อยละ

(6)

(7) = (3) - (4.3)
งบประมาณคงเหลือ

เบิกจ่ ายต่างจากเป้าหมาย
วงเงิน

ร้อยละ

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)
วงเงิน
ร้อยละ

3.7 ณ กรกฎาคม 2558 มีการโอนงบประมาณ งบลงทุน(ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) ไปเป็ นค่าสาธารณู ปโภค มหาวิทยาลัย จํ านวน 1,228,400 บาท รวม 3 หน่วยงาน ดังนี้
(1) คณะวิทยาศาสตร์ : โอนงบประมาณผลผลิตด้านวิทย์เทคโน ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 77,600 บาทและ สิง่ ก่อสร้าง จํ านวน 143,400 บาท รวมเป็ นเงิน 221,000 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย
ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด งปม.ลดลงจากเดิม 39,176,137.99 บาท คงเหลือ 38,955,137.99 บาท
(2) สํานักหอสมุดกลาง : โอนงบประมาณผลผลิตงานสังคม ค่าครุภณ
ั ฑ์ (งบลงทุน) จํ านวน 993,400 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 9,514,650 บาท คงเหลือ 8,521,250 บาท
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ : โอนงบประมาณสิง่ ก่อสร้าง (งบลงทุน) จํ านวน 14,000 บาท ให้กบั งปม.สนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค(งบดําเนินงาน) จึ งทําให้มียอด
งปม.ลดลงจากเดิม 13,849,245.79 บาท คงเหลือ 13,835,245.79 บาท
(4) จึ งทําให้งบประมาณ งบลงทุนในภาพรวม (ช่อง (1)) มียอดลดลงจากเดิม 555,922,618.81 บาท คงเหลือ 554,694,218.81 บาท
3.8 ณ กันยายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) คณะวิทยาศาสตร์ : ผลผลิตขาดแคลนด้านแพทย์ งบลงทุุน จํ านวน 11,563.20 บาท และ ผลผลิตสาขาขาดแคลนทันตแพทย์ งบลงทุุน จํ านวน 21,000 บาท โอนให้กบั งบประมาณสนับสนุุ นมหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี ค่าสาธารณู ปโภค งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 32,563.20 บาท ทําให้งบประมาณ มียอดลดลงจากเดิม 11,854,775.09 บาท คงเหลือ 11,822,211.89 บาท

หน้ าที่ 23
ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจํ า และค่าจ้างชัว่ คราว) และงบเงินอุดหนุ น (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ....( 12 เดือน )
ตาราง 4 : งปม.แผ่นดิน
( งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุ น คชจ.บุคลากร )
หน่วย : บาท

งบประมาณแผ่นดิน

1. งบบคลากร
ุ
* ((เงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัว่ คราว))
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 สํานักงานอธิการบดี (งปม.ตั้งไว้ เพื่อจ้ าง พ.มหาวิทยาลัย)

(1)
งปม.บุคลากรทั้งหมด

(2)
รายจ่ ายจริง 12 เดือน

( งบบุคลากร

ต.ค. 57-ก.ย. 58

และเงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายบุคลากร )

(ข้อมู ล ณ 30 กันยายน 58)

(3) = (1) - (2)
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละ

(ข้อมู ล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

618,694,900.00
, ,

639,145,746.11
, ,
103.31

-20,450,846.11
, ,

-3.31

1,415,242,839.41

1,415,242,839.41 100.00

0.00

0.00

848,362,400.00

848,362,400.00 100.00

0.00

0.00

4,452,939.41

4,452,939.41 100.00

0.00

0.00

264,504,500.00

264,504,500.00 100.00

0.00

0.00

297,923,000.00

297,923,000.00 100.00

0.00

0.00

2,033,937,739.41

2,054,388,585.52 101.01

-20,450,846.11

-1.01

- เงินอุดหนุนค่าใช้ จ่ายบุคลากร : จ้ าง พ.มหาวิทยาลัย

2.2 คณะแพทยศาสตร์
- เงินอุดหนุนสาขาขาดแคลน : จ้ างบุคลากร

2.3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาล : จ้ างบุคลากร

2.4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
- เงินอุดหนุนค่าใช้ จ่ายบุคลากร : พ.มหาวิทยาลัย

รวมงบประมาณทั้งหมด (1+2)

หมายเหต
หมายเหตุ

1 หนวยงานมการโอนงบประมาณ
1.
หน่วยงานมีการโอนงบประมาณ ดัดงน
งนี้
1.1 ณ เดือนพฤษภาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ 1 หน่วยงาน คือ
(1) คณะแพทยศาสตร์ : โอนเปลี่ยนแปลงจากโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน(สาขาแพทย์) งบดําเนินงาน เป็ น เงินอุดหนุ นขาดแคลนแพทย์
เบิกลักษณะงบบุคลากร จํ านวน 145,000 บาท ทําให้ยอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 4,410,000 บาท รวมเป็ นเงิน 4,555,000 บาท จึ งทําให้งบประมาณ
เงินอุดหนุ น(เบิกลักษณะงบบุคลากร) ในภาพรวม มียอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 1,415,199,900 บาท รวมเป็ นเงิน 1,415,344,900 บาท

หน้ าที่ 24
ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุ นผลงานวิจยั )
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ....( 12 เดือน )
ตาราง 5 : งปม.แผ่นดิน
( งบเงินอุดหนุ นผลงานวิจยั )
หน่วย : บาท

หน่วยงาน

(ก) งปม.ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์
3. คณะเภสัชศาสตร์
4. คณะสหเวชศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะวิทยาศาสตร์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้
10. คณะสังคมศาสตร์
11. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
12. คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมฯ
13. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
14. วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
15. สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
16. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

(1)
งปม.เงินอุดหนุ นผลงานวิจยั
ทั้งหมด ปี 2558

(2)
รายจ่ ายจริง 12 เดือน
ต.ค. 57-ก.ย. 58
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

(3) = (1) - (2)
งบประมาณคงเหลือ
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

40,157,000.00

27,913,580.00

69.51

12,243,420.00

30.49

804,100.00
,
12,255,400.00
3,164,400.00
257,400.00
1,919,500.00

522,665.00
,
8,131,770.00
2,056,860.00
167,310.00
1,247,675.00

65.00
66.35
65.00
65.00
65.00

281,435.00
,
4,123,630.00
1,107,540.00
90,090.00
671,825.00

35.00
33.65
35.00
35.00
35.00

6,279,800.00
3,287,100.00
2,438,200.00

4,081,870.00
2,246,795.00
1,584,830.00

65.00
68.35
65.00

2,197,930.00
1,040,305.00
853,370.00

35.00
31.65
35.00

1,939,800.00
2,104,400.00
450,000.00
, ,
3,611,000.00
861,500.00
391,200.00
343,200.00
50,000.00

1,939,800.00
2,104,400.00
292,500.00
, ,
2,347,150.00
559,975.00
254,280.00
343,200.00
32,500.00

100.00
100.00
65.00
65.00
65.00
65.00
100.00
65.00

0.00
0.00
157,500.00
, ,
1,263,850.00
301,525.00
136,920.00
0.00
17,500.00

0.00
0.00
35.00
35.00
35.00
35.00
0.00
35.00
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หน่วยงาน

(ข) งปม.ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์
3. คณะเภสัชศาสตร์
4. คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. ศู นย์ว์ ิทยาศาสตร์ศ์ ึกษา
กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะสังคมศาสตร์
9. คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมฯ
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
11. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รวม งปม.ทั้งหมด (ก) + (ข)

(1)
งปม.เงินอุดหนุ นผลงานวิจยั
ทั้งหมด ปี 2558

(2)
รายจ่ ายจริง 12 เดือน
ต.ค. 57-ก.ย. 58
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

(3) = (1) - (2)
งบประมาณคงเหลือ
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

5,843,000.00

3,937,950.00

67.40

1,905,050.00

32.60

350,000.00
2,550,000.00
380,000.00
150,000.00

227,500.00
1,657,500.00
247,000.00
97,500.00

65.00
65.00
65.00
65.00

122,500.00
892,500.00
133,000.00
52,500.00

35.00
35.00
35.00
35.00

650,000.00
371,500.00
171,500.00

422,500.00
241,475.00
111,475.00

65.00
65.00
65.00

227,500.00
130,025.00
60,025.00

35.00
35.00
35.00

400,000.00
420,000.00
200,000.00
200,000.00

400,000.00
273,000.00
130,000.00
130,000.00

100.00
65.00
65.00
65.00

0.00
147,000.00
70,000.00
70,000.00

0.00
35.00
35.00
35.00

46,000,000.00

31,851,530.00

69.24

14,148,470.00

30.76

หมายเหตุ : หน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบเงินอุดหนุ นผลงานวิจยั ดังนี้
1. ณ เดือนมีนาคม 2558 มีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลง 7 หน่วยงาน
1.1 คณะเภสัชศาสตร์ : ตัดโอนผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ยกเลิกโครงการวิจยั (เงินอุดหนุ น)) จํ านวน 1,329,900 บาท จึ งทําให้ งปม. มียอดลดลง
จากเดิม 4,494,300 บาท คงเหลือ 3,164,400 บาท
1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ : ตัดโอนผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ยกเลิกโครงการวิจยั (เงินอุุดหนุุ น)) จํ านวน 189,800 บาท จึ งทําให้ งปม. มียอดลดลง
จากเดิม 993,900 บาท คงเหลือ 804,100 บาท
1.3 คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เพิม่ ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการวิจยั (เงินอุดหนุ น)) จํ านวน 500,000 บาท จึ งทําให้
งปม. มียอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 3,111,000 บาท เป็ นเงิน 3,611,000 บาท
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หน่วยงาน

(1)
งปม.เงินอุดหนุ นผลงานวิจยั
ทั้งหมด ปี 2558

(2)
รายจ่ ายจริง 12 เดือน
ต.ค. 57-ก.ย. 58
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

(3) = (1) - (2)
งบประมาณคงเหลือ
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

1.4 โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน : เพิม่ ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการวิจยั (เงินอุดหนุ น)) จํ านวน 50,000 บาท จึ งทําให้ งปม. มียอดเพิม่ ขึ้ น 50,000 บาท
1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เพิม่ ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการวิจยั (เงินอุดหนุ น)) จํ านวน 300,000 บาท จึ งทําให้ งปม. มียอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม
2,987,100 บาท เป็ นเงิน 3,287,100 บาท
1.6 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย : เพิม่ ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการวิจยั (เงินอุดหนุ น)) จํ านวน 450,000 บาท จึ งทําให้ งปม. มียอดเพิม่ ขึ้ น เป็ นเงิน
450,000 บาท และโอนงบผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เดิม 200,000 บาท ไปเป็ นงบวิจยั โครงการผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
1.7 คณะวิทยาศาสตร์ : เพิม่ ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการวิจยั (เงินอุดหนุ น)) จํ านวน 219,700 บาท จึ งทําให้ งปม. มียอดเพิม่ ขึ้ น จากเดิม
6,060,100 บาท เป็ นเงิน 6,279,800 บาท
2. จึ งทําให้งบประมาณผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มียอดลดลงจากเดิม 40,357,000 บาท คงเหลือ 40,157,000 บาท และงบประมาณผลงานวิจยั
เพือ่ สร้างองค์ความรู ้ มียอดเพิม่ ขึ้ นจากเดิม 5,643,000 บาท รวมเป็ น 5,843,000 บาท

หน้ าที่ 27
ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุ นผลงานการให้บริการวิชาการ)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ....( 12 เดือน )

ตาราง 6 : งปม.แผ่นดิน
(งบเงินอุดหนุ นผลงานการให้บริการวิชาการ)

หน่วย : บาท
(1)

(3) = (1) - (2)

(2)

งปม.เงินอุดหนุ น

รายจ่ ายจริง 12 เดือน

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ต.ค. 57-ก.ย. 58

ทั้งหมด ปี 2558

(ข้อมู ล ณ 30 กันยายน 58)

งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณแผ่นดิน

(ก) งปม.เงินอุดหนุ นโครงการบริการวิชาการ
(ข) งปม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน
ให้มีคุณภาพอย่างยังยื
่ นผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย
รวม งปม.ทั้งหมด

ร้อยละ

(ข้อมู ล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

52,507,668.00
44,500,000.00

32,549,776.82
31,335,227.89

61.99
70.42

19,957,891.18
13,164,772.11

38.01
29.58

97,007,668.00

63,885,004.71

65.86

33,122,663.29

34.14

หมายเหตุ : 1 ณ มิถุนายน 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ ดังนี้
1.1 งปม.เงินอุดหนุ นโครงการบริการวิชาการ : โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน งบ ปชพ.7% งบดําเนินงาน โอนให้กบั งบประมาณสนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัย โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
จํ านวน 13,641,032 บาท ทําให้ยอดลดลงจากเดิม 66,308,700 บาท คงเหลือ 52,667,668 บาท
่ นผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย : โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดู งานมู ลนิธิพุทธฉือจี้ ภายในและภายนอกประเทศ
1.2 งปม.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน ให้มีคุณภาพอย่างยังยื
จํ านวน 2,000,000 บาท และจากโครงการฝึ กอบรมศึกษาดู งานแลกเปลีย่ นเรียนรูฯ้ กิจการ เพือ่ สังคมระหว่างผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยไทยกับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย จํ านวน 3,500,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 5,500,000 บาท โอนให้กบั งบประมาณสนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี ค่าสาธารณู ปโภค ทําให้ยอดลดลงจากเดิม 50,000,000 บาท คงเหลือ 44,500,000 บาท
1.3 จึ งทําให้งบประมาณเงินอุดหนุ นโครงการบริการวิชาการ ในภาพรวม มียอดลดลงจากเดิม 116,308,700 บาท คงเหลือ 97,167,668 บาท
2 ณ กรกฎาคม 2558 มีหน่วยงานโอนงบประมาณ ดังนี้้
2.1 งปม.เงินอุดหนุ นโครงการบริการวิชาการ : โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน งบ ปชพ.7%(ส่วนกลาง) งบดําเนินงาน โอนให้กบั งบประมาณสนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัย โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
จํ านวน 160,000 บาท ทําให้ยอดลดลงจากเดิม 52,667,668 บาท คงเหลือ 52,507,668 บาท
2.2 จึ งทําให้งบประมาณเงินอุดหนุ นโครงการบริการวิชาการ ในภาพรวม มียอดลดลงจากเดิม 97,167,668 บาท คงเหลือ 97,007,668 บาท

หน้ าที่ 28
ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุ นผลงานทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ....( 12 เดือน )

ตาราง 7 : งปม.แผ่นดิน
(งบเงินอุดหนุ นผลงานทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม)
หน่วย : บาท
(1)

(3) = (1) - (2)

(2)

งปม.เงินอุดหนุ น

รายจ่ ายจริง 12 เดือน

ผลงานทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

ต.ค. 57-ก.ย. 58

ทั้งหมด ปีป 2558
ทงหมด

(ข้อมลล ณ 30 กนยายน
(ขอมู
กันยายน 58)

งบประมาณคงเหลือ

หน่วยงาน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะแพทยศาสตร์
2. คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะมนุ ษยศาสตร์
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
7. งบประมาณสนับสนุ นภารกิจมหาวิทยาลัย
รวม งปม.ทั้งหมด

ร้อยละ

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 58)

ร้อยละ

150,000.00
10,000.00

149,999.99
10,000.00

100.00
100.00

0.01
0.00

0.00
0.00

20,000.00

13,512.25

67.56

6,487.75

32.44

60,000.00
500,000.00
1,151,500.00
1,500,000.00

60,000.00
499,775.25
1,150,556.00
289,857.45

100.00
99.96
99.92
19.32

0.00
224.75
944.00
1,210,142.55

0.00
0.04
0.08
80.68

3,391,500.00

2,173,700.94

64.09

1,217,799.06

35.91

หน้าที่ 29

ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้
ปี งปม. พ.ศ. 2558

หน้าที่ 30
ตาราง 1 : เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ)
กับรายจ่ ายจริงงบประมาณเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ในภาพรวมทุกงบรายจ่ าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
หน่วย : บาท
งบประมาณเงินรายได้

- งปม.ภาพรวม (ทุกงบ)
- งบดําเนินการ (งบบุคลากร + งบดําเนินงาน +

ร้อยละ
งบประมาณทั้งหมด
เป้าหมาย
การเบิกจ่ ายทั้งปี
(*)
80.00
1,077,969,711.84
80.00
875,707,803.39

เป้าหมายการเบิกจ่ าย
11 เดือน
(ต.ค. 57 – ส.ค. 58 )

ร้อยละ

862,375,769.42 80.00
700,566,242.75 80.00

รายจ่ ายจริง 12 เดือน
(ต.ค. 57 – ก.ย. 2558)

ร้อยละ

ผลเปรียบเทียบ
รายจ่ ายจริงกับ
เป้าหมายการเบิกจ่ าย

ร้อยละ

716,554,575.24 66.47
569,620,587.42 65.05

-145,821,194.18 -13.50
-130,945,655.33 -14.92

146,933,987.82 72.65

-45,214,825.19 -22.39

งบเงินอุดหนุน + งบรายจ่ายอื่น + งบกลาง)

- งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง)

202,261,908.45

95.00

192,148,813.01

95.00

เครือ่ งหมาย (*) หมายถึง งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้ งบประมาณ ปี 2558 กําหนดให้ เบิกจ่ายแล้ วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 (11 เดือน) จําแนกเป็ น
- งบภาพรวม : เป้ าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้ องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80.00 - งบดําเนินการ : เป้ าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้ องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80.00
- งบลงทุน : เป้ าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้ องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95.00
หมายเหตุ : 1) ณ เดือนตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,102,929.33 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,283,999,600 คงเหลือ 1,269,896,670.67 บาท
2) ณ เดือนธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงานเพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
เดือนพ.ย.57 จํานวน 14,210,870.59 บาท และเดือนธ.ค.57 จํานวน 14,257,243.33 บาท จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,269,896,670.67 คงเหลือ 1,241,428,556.75 บาท
3) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,144,625.62 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,241,428,556.75 บาท คงเหลือ 1,227,283,931.13 บาท
4) ณ เดือนมีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,249,336.35 บาท และโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2558
ของทุกหน่วยงาน จํานวน 7,801,436.04 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,227,283,931.13 บาท คงเหลือ 1,205,233,158.74 บาท
5) ณ เดือนพฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 28,303,033.95 บาท
เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,205,233,158.74 บาท คงเหลือ 1,176,930,124.79 บาท
6) ณ เดือนมิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,083,175.97 บาท
เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,176,930,124.79 บาท คงเหลือ 1,162,846,948.82 บาท
7) ณ เดือนกรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 27,829,239.33 บาท
เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,176,930,124.79 บาท คงเหลือ 1,135,017,709.49 บาท
8) ณ เดือนกันยายน 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 1)หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 13,526,147 และ 33,366,850.65 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และโอนหมวดเงินอุดหนุนของทุกหน่วยงาน 10,155,000 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินรับฝากสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จึงทําให้ งบประมาณทั้งหมด (ภาพรวม) มียอดลดลง จากเดิม 1,135,017,709.49 บาท คงเหลือ 1,077,969,711.84 บาท

หน้าที่ 31
ตาราง 2 : ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งแต่ : ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุ นวิจยั )
หน่วย : บาท

งบประมาณเงินรายได้
งปม.รวม (1+2)
1. งบดําเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย)
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง)

งปม.ทั้งหมด
1,024,349,279.96
822,087,371.51
202,261,908.45

รายจ่ ายจริง 12 เดือน
677,723,572.69
530,789,584.87
146,933,987.82

ร้อยละ
66.16
64.57
72.65

งปม.คงเหลือ
346,625,707.27
291,297,786.64
55,327,920.63

ร้อยละ
33.84
35.43
27.35

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ : ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ในภาพรวม งบลงทุนและ
งบดําเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากรและเงินอุดหนุนวิจัย) รายจ่ายจริง 677,723,572.69 บาท จากงบประมาณทั้งหมด 1,024,349,279.96 บาท งบประมาณคงเหลือ 346,625,707.27 บาท
ร้ อยละ 62.70 ดังมีรายละเอียดการเบิกจ่ าย งบภาพรวม งบดําเนินการ และงบลงทุน จํ าแนกตามตาราง 3 – 5

หน้ าที่ 32
ตาราง 3 : สรุปการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้นค่าจ้างชัว่ คราวและเงินอุดหนุ นวิจัย )
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 12 เดือน ( ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

ตาราง 3 งปม.เงินรายได้ : ภาพรวมทุกงบ
เป้าหมายทั้งปี (11 เดือน)
เบิกจ่ ายไม่นอ้ ยกว่า 80.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน

(1)
งปม.ภาพรวมทุกงบ
ทั้งหมด ปี 2558

(2)
เป้าหมาย 80 %

(3)

(4) = (3)*100/(1)

รายจ่ ายจริง

ร้อยละ

ถึงสิงหาคม 2558

ต.ค57.-ก.ย. 58

ของงบประมาณ

(5) = (3) - (2)
เบิกจ่ ายต่างจาก
เป้าหมาย

(ยกเว้น งบบุคลากรและ

(11 เดือน )

(ข้ อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึงเดือนกันยายน 2558

ปี 2558

เงินอุดหนุ นวิจัย)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์

12,461,980.61

9,969,584.49

10,970,842.21

88.03

1,001,257.72

2. คณะพลศึกษา

37,636,850.59

30,109,480.47

28,857,751.98

76.67

-1,251,728.49

3. คณะแพทยศาสตร์

37,436,942.39

29,949,553.91

28,368,655.28

75.78

-1,580,898.63

4. คณะเภสัชศาสตร์

, ,
8,094,298.30

6,475,438.64
, ,

6,519,213.55
, ,

80.54

43,774.91
,

5. คณะพยาบาลศาสตร์

17,580,465.67

14,064,372.54

14,293,473.84

81.30

229,101.30

6. คณะสหเวชศาสตร์

6,701,749.83

5,361,399.86

5,755,653.69

85.88

394,253.83

7. คณะวิทยาศาสตร์

35,115,195.33

28,092,156.26

28,603,482.83

81.46

511,326.57

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์

29,441,809.57

23,553,447.66

18,631,931.41

63.28

-4,921,516.25

9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

11,661,992.37

9,329,593.90

3,786,566.69

32.47

-5,543,027.21

10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

76,668,031.43

61,334,425.14

42,748,725.95

55.76

-18,585,699.19

11. สํานักคอมพิวเตอร์

53,582,779.05

42,866,223.24

49,009,971.35

91.47

6,143,748.11

12. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

8,287,446.81

6,629,957.45

7,731,960.30

93.30

1,102,002.85

13. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

2,257,913.17

1,806,330.54

2,015,032.52

89.24

208,701.98

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. คณะมนุษยศาสตร์

49,928,155.71

39,942,524.57

35,812,213.16

71.73

-4,130,311.41

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

23,062,863.75

18,450,291.00

19,448,411.57

84.33

998,120.57

16. คณะศึกษาศาสตร์

36,117,714.11

28,894,171.29

30,127,827.11

83.42

1,233,655.82

17. คณะสังคมศาสตร์

40,178,546.88

32,142,837.50

37,765,095.63

93.99

5,622,258.13

18. สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

16,542,396.46

13,233,917.17

13,313,718.85

80.48

79,801.68

19. บัณฑิตวิทยาลัย

39,751,975.35

31,801,580.28

23,083,979.18

58.07

-8,717,601.10

20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

28,317,801.53

22,654,241.22

21,631,021.96

76.39

-1,023,219.26

2,720,622.95

2,176,498.36

2,160,342.01

79.41

-16,156.35

21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
(ใช้)ประชุมครั้ง 1ปี 59 เงินรายได้ปี 58 (ต.ค.-ก.ย.58).xlsR 3 nภาพรวม5/1/2016

หน้ าที่ 33

หน่วยงาน

(3)

(4) = (3)*100/(1)

รายจ่ ายจริง

ร้อยละ

ถึงสิงหาคม 2558

ต.ค57.-ก.ย. 58

ของงบประมาณ

(5) = (3) - (2)
เบิกจ่ ายต่างจาก
เป้าหมาย

(11 เดือน )

(ข้ อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึงเดือนกันยายน 2558

(1)
งปม.ภาพรวมทุกงบ
ทั้งหมด ปี 2558

(2)
เป้าหมาย 80 %

(ยกเว้น งบบุคลากรและ

ปี 2558

เงินอุดหนุ นวิจัย)

22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

5,579,776.45

4,463,821.16

2,848,587.71

51.05

-1,615,233.45

23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

6,187,523.70

4,950,018.96

3,554,162.23

57.44

-1,395,856.73

24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

4,636,680.00

3,709,344.00

4,406,331.71

95.03

696,987.71

25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

1,623,200.00

1,298,560.00

1,556,111.61

95.87

257,551.61

26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

5,361,400.00

4,289,120.00

2,709,435.36

50.54

-1,579,684.64

27. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

2,578,381.52

2,062,705.22

1,765,747.49

68.48

-296,957.73

28. สํานักหอสมุดกลาง

30,070,241.99

24,056,193.59

24,877,853.30

82.73

821,659.71

29. สํานักงานอธิการบดี

162,559,708.36

130,047,766.69

42,747,120.09

26.30

-87,300,646.60

30. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

8,395,202.00

6,716,161.60

5,446,964.72

64.88

-1,269,196.88

31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

3,737,500.00

2,990,000.00

3,052,480.45

81.67

62,480.45

32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

9,044,500.00

7,235,600.00

4,491,979.86

49.67

-2,743,620.14

33. งานรับนิสติ ใหม่ กองบริการการศึกษา

5,000,000.00

4,000,000.00

2,667,128.95

53.34

-1,332,871.05

34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

81,208,150.00

64,966,520.00

44,999,148.46

55.41

-19,967,371.54

35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม)

14,398,658.38

11,518,926.70

13,009,541.58

90.35

1,490,614.88

36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)

45,591,887.05

36,473,509.64

37,997,413.18

83.34

1,523,903.54

37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

37,532,038.65

30,025,630.92

29,445,048.19

78.45

-580,582.73

38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

14,876,600.00

11,901,280.00

10,587,115.73

71.17

-1,314,164.27

39. กองกิจการนิสติ (งบกิจกรรมนิสติ )

12,420,300.00

9,936,240.00

10,925,531.00

87.97

989,291.00

1,024,349,279.96

819,479,423.97

677,723,572.69

66.16

-141,755,851.28

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ

งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้ งปม.ปี 2558 กําหนดให้ เบิกจ่ายแล้ วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 (11 เดือน)
- งบภาพรวม : เป้ าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้ องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80.00

สรุป
1. งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ภาพรวมทุกงบ (ยกเว้น งบบุคลากรและเงินอุดหนุ นวิจัย) มีการเบิกจ่ ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็ นเงิน 677,723,572.69 บาท
คิดเป็ นร้ อยละของงบประมาณทั้งหมด คือ 66.16
2. เปรียบเทียบรายจ่ ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ าย (งบภาพรวม : เบิกจ่ ายทั้งปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2558) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้ าหมายการเบิกจ่าย 11 เดือน (สิงหาคม 2558) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ ายตํา่ กว่าเป้าหมาย 141,755,851.28 บาท

(ใช้)ประชุมครั้ง 1ปี 59 เงินรายได้ปี 58 (ต.ค.-ก.ย.58).xlsR 3 nภาพรวม5/1/2016

หน้ าที่ 34
ตาราง 4 : สรุปการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบดําเนินการ (งบดําเนินงาน เงินอุดหนุ นทัว่ ไป งบรายจ่ ายอื่น และงบกลาง) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 )

ตาราง 4 งปม.รายจ่ ายจากเงินรายได้ :
งบดําเนินการ
เป้าหมาย ทั้งปี (11 เดือน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน

(3)

(1)

(2)

งปม.งบดําเนินการ
ปี 2558 (งบดําเนินงาน

เป้าหมาย 80.00 %

รายจ่ ายจริง

ร้อยละ

สิงหาคม 2558

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ของงบประมาณ

(5) = (3) - (2)
เบิกจ่ ายต่างจาก
เป้าหมาย

เงินอุดหนุ นทัว่ ไป งบรายจ่ ายอื่น

(11 เดือน)

(ข้ อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึง ก.ย. 58

ปี 2558

และงบกลาง)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะพลศึกษา
3. คณะแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
11. สํานักคอมพิวเตอร์
12. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
13. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. คณะมนุษยศาสตร์
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์
16. คณะศึกษาศาสตร์
17. คณะสังคมศาสตร์
18
านักวิชาเศรษฐศาสตร์แล นโยบายสาธารณ
18. สํสานกวชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ
19. บัณฑิตวิทยาลัย
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ใช ้)ประชุมครัง้ 1ปี 59 เงินรายได ้ปี 58 (ต.ค.-ก.ย.58).xls

(4) = (3)*100/(1)

5,961,980.61
33,237,863.59
28,661,942.39
5,258,748.30
17,175,465.67
5,761,749.83

4,769,584.49
26,590,290.87
22,929,553.91
4,206,998.64
13,740,372.54
4,609,399.86

4,570,842.21
24,479,225.05
19,593,655.28
3,908,884.55
13,924,573.84
5,431,553.69

76.67
73.65
68.36
74.33
81.07
94.27

-198,742.28
-2,111,065.82
-3,335,898.63
-298,114.09
184,201.30
822,153.83

24,128,193.33
25,469,309.57
8,773,992.37
44,053,531.43
14,120,349.09
2,111,691.81
2,257,913.17

19,302,554.66
20,375,447.66
7,019,193.90
35,242,825.14
11,296,279.27
1,689,353.45
1,806,330.54

17,888,478.25
14,959,714.41
3,135,742.61
24,888,393.99
9,724,174.39
1,561,820.50
2,015,032.52

74.14
58.74
35.74
56.50
68.87
73.96
89.24

-1,414,076.41
-5,415,733.25
-3,883,451.29
-10,354,431.15
-1,572,104.88
-127,532.95
208,701.98

35,689,633.71
22,439,963.75
31,520,214.11
38,715,814.88
13
361 666 46
13,361,666.46
36,351,975.35
25,353,701.53
2,665,622.95
5,511,776.45

28,551,706.97
17,951,971.00
25,216,171.29
30,972,651.90
10
689 333 17
10,689,333.17
29,081,580.28
20,282,961.22
2,132,498.36
4,409,421.16

22,927,640.26
18,913,326.72
25,716,348.67
36,330,124.03
10
176 408 46
10,176,408.46
20,355,177.13
18,934,328.13
2,105,451.01
2,786,313.71

64.24
84.28
81.59
93.84
76
16
76.16
55.99
74.68
78.99
50.55

-5,624,066.71
961,355.72
500,177.38
5,357,472.13
512 924 71
-512,924.71
-8,726,403.15
-1,348,633.09
-27,047.35
-1,623,107.45

หน้ าที่ 35

หน่วยงาน

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)*100/(1)

งปม.งบดําเนินการ
ปี 2558 (งบดําเนินงาน

เป้าหมาย 80.00 %

รายจ่ ายจริง

ร้อยละ

สิงหาคม 2558

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ของงบประมาณ

(5) = (3) - (2)
เบิกจ่ ายต่างจาก
เป้าหมาย

เงินอุดหนุ นทัว่ ไป งบรายจ่ ายอื่น

(11 เดือน)

(ข้ อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึง ก.ย. 58

ปี 2558

และงบกลาง)

23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
27. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
28. สํานักหอสมุดกลาง
29. สํานักงานอธิการบดี
30. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
33. งานรับั นิสิ ติ ใใหม่่ กองบริิการการศึึกษา
34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม)
36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
39. กองกิจการนิสติ (งบกิจกรรมนิสติ )
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ

5,181,123.70
3,386,680.00
1,623,200.00
5,361,400.00
2,578,381.52
20,883,041.99
130,239,708.36
7,965,014.51
3,737,500.00
8,990,000.00
4,340,727.00
76,300,610.00
14,378,658.38
45,591,887.05
37,532,038.65
12,994,000.00
12,420,300.00

4,144,898.96
2,709,344.00
1,298,560.00
4,289,120.00
2,062,705.22
16,706,433.59
104,191,766.69
6,372,011.61
2,990,000.00
7,192,000.00
3,472,581.60
61,040,488.00
11,502,926.70
36,473,509.64
30,025,630.92
10,395,200.00
9,936,240.00

2,617,207.93
3,213,678.06
1,556,111.61
2,709,435.36
1,765,747.49
15,968,782.60
42,624,355.59
5,016,777.23
3,052,480.45
4,437,516.86
2,351,777.95
40,855,978.85
12,989,561.58
37,997,413.18
29,445,048.19
8,934,971.53
10,925,531.00

50.51
94.89
95.87
50.54
68.48
76.47
32.73
62.99
81.67
49.36
54.18
53.55
90.34
83.34
78.45
68.76
87.97

-1,527,691.03
504,334.06
257,551.61
-1,579,684.64
-296,957.73
-737,650.99
-61,567,411.10
-1,355,234.38
62,480.45
-2,754,483.14
-1,120,803.65
-20,184,509.15
1,486,634.88
1,523,903.54
-580,582.73
-1,460,228.47
989,291.00

822,087,371.51

657,669,897.21

530,789,584.87

64.57

-126,880,312.34

งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้ งปม.ปี 2558 กําหนดให้ เบิกจ่ายแล้ วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 (11 เดือน)
- งบดําเนินการ : เป้ าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี (11 เดือน) ต้ องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80.00

สรุป

1. งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินการ (งบดําเนินงาน เงินอุดหนุ นทัว่ ไป งบรายจ่ ายอื่น และงบกลาง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็ นเงิน 530,789,584.87 บาท
คิดเป็ นร้ อยละของงบดําเนินการทั้งหมด คือ 64.57
2. เปรียบเทียบรายจ่ ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ าย (งบดําเนินการ : เบิกจ่ ายทั้งปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2558) ดังนี้
เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กักบบ เป้
าหมายการเบิกจ่าย 11 เดอน
เดือน (สงหาคม
(สิงหาคม 2558) : พบวา
พบว่า ในภาพรวมหน่
วยงานมีการเบิกจ่ ายตํา่ กว่าเป้าหมาย 126,880,312.34
126 880 312 34 บาท
- เปรยบเทยบรายจายจรง
เปาหมายการเบกจาย
ในภาพรวมหนวยงานมการเบกจายตากวาเปาหมาย

(ใช ้)ประชุมครัง้ 1ปี 59 เงินรายได ้ปี 58 (ต.ค.-ก.ย.58).xls

หน้ าที่ 36
ตาราง 5 : สรุปการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ตาราง 5 งปม.รายจ่ ายจากเงินรายได้ : งบลงทุน
เป้าหมายทั้งปี (11 เดือน)
เบิกจ่ ายไม่นอ้ ยกว่า 95.00 %

หน่วย : บาท

หน่วยงาน

(1)
งปม.งบลงทุนปี 2558

(2)

(3)

เป้าหมาย 95.00 %

รายจ่ ายจริง

ร้อยละ

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน

สิงหาคม 2558

ต.ค.57 - ก.ย. 58

ของงบประมาณ

(5) = (3) - (2)
เบิกจ่ ายต่างจาก
เป้าหมาย

และสิง่ ก่อสร้าง)

(11 เดือน)

(ข้ อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึงกันยายน 58

(4) = (3)*100/(1)

ปี 2558

(เฉพาะ งปม. 58 เท่านั้น)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะพลศึกษา
3. คณะแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์

6,500,000.00
4,398,987.00
8,775,000.00
2,835,550.00
405,000.00
940,000.00

6,175,000.00
4,179,037.65
8,336,250.00
2,693,772.50
384,750.00
893,000.00

6,400,000.00
4,378,526.93
8,775,000.00
2,610,329.00
368,900.00
324,100.00

98.46
99.53
100.00
92.06
91.09
34.48

10,987,002.00
3,972,500.00
2,888,000.00
32,614,500.00
39,462,429.96
6,175,755.00

10,437,651.90
3,773,875.00
2,743,600.00
30,983,775.00
37,489,308.46
5,866,967.25

10,715,004.58
3,672,217.00
650,824.08
17,860,331.96
39,285,796.96
6,170,139.80
ไม่มี งปม.งบลงทุน

97.52
92.44
22.54
54.76
99.55
99.91

14,238,522.00
622,900.00
4 597 500 00
4,597,500.00
1,462,732.00
3,180,730.00
3,400,000.00

13,526,595.90
591,755.00
4 367 625 00
4,367,625.00
1,389,595.40
3,021,693.50
3,230,000.00

12,884,572.90
535,084.85
4 411 478 44
4,411,478.44
1,434,971.60
3,137,310.39
2,728,802.05

90.49
85.90
95 95
95.95
98.10
98.63
80.26

225,000.00
199,489.28
438,750.00
-83,443.50
-15,850.00
-568,900.00

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
11. สํานักคอมพิวเตอร์
12. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
13. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

277,352.68
-101,658.00
-2,092,775.92
-13,123,443.04
1,796,488.50
303,172.55

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. คณะมนุษยศาสตร์
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 คณะศกษาศาสตร
16.
คณะศึกษาศาสตร์
17. คณะสังคมศาสตร์
18. สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
19. บัณฑิตวิทยาลัย

-642,023.00
-56,670.15
43 853 44
43,853.44
45,376.20
115,616.89
-501,197.95

หน้ าที่ 37

หน่วยงาน

(1)
งปม.งบลงทุนปี 2558

(2)

(3)

เป้าหมาย 95.00 %

รายจ่ ายจริง

ร้อยละ

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน

สิงหาคม 2558

ต.ค.57 - ก.ย. 58

ของงบประมาณ

(5) = (3) - (2)
เบิกจ่ ายต่างจาก
เป้าหมาย

และสิง่ ก่อสร้าง)

(11 เดือน)

(ข้ อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึงกันยายน 58

ปี 2558

(เฉพาะ งปม. 58 เท่านั้น)

20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

2,964,100.00
55,000.00
68,000.00
1,006,400.00
1,250,000.00

2,815,895.00
52,250.00
64,600.00
956,080.00
1,187,500.00

9,187,200.00
32 320 000 00
32,320,000.00
430,187.49

8,727,840.00
30 704 000 00
30,704,000.00
408,678.12

54,500.00
659,273.00
4,907,540.00
20,000.00

51,775.00
626,309.35
4,662,163.00
19,000.00

1,882,600.00

1,788,470.00

202,261,908.45

192,148,813.03

25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
27. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
28. สํานักหอสมุดกลาง
29 สานกงานอธการบด
29.
สํานักงานอธิการบดี
30. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
33. งานรับนิสติ ใหม่ กองบริการการศึกษา
34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม)
36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
39. กองกิจการนิสติ (งบกิจกรรมนิสติ )

รวมทั้งหมด

(4) = (3)*100/(1)

2,696,693.83
54,891.00
62,274.00
936,954.30
1,192,653.65
ไม่มี งปม.งบลงทุน
ไม่มี งปม.งบลงทุน
ไม่มี งปม.งบลงทุน
8,909,070.70
122 764 50
122,764.50
430,187.49
ไม่มี งปม.งบลงทุน
54,463.00
315,351.00
4,143,169.61
19,980.00
ไม่มี งปม.งบลงทุน
ไม่มี งปม.งบลงทุน
1,652,144.20
ไม่มี งปม.งบลงทุน
146,933,987.82

90.98
99.80
91.58
93.10
95.41

-119,201.17

96.97
0 38
0.38
100.00

181,230.70

99.93
47.83
84.42
99.90

2,641.00
-2,326.00
-19,125.70
5,153.65

-30,581,235.50
30 581 235 50
21,509.37

2,688.00
-310,958.35
-518,993.39
980.00

87.76

-136,325.80

72.65

-45,214,825.21

หมายเหตุ งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ : มาตรการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้ งปม.ปี 2558 กําหนดให้ เบิกจ่ายแล้ วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 (11 เดือน) - งบลงทุน : ต้ องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95.00

สรุป
1. งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 เป็ นเงิน 146,933,987.82 บาท คิดเป็ นร้ อยละของงบลงทุนทั้งหมด คือ 72.65
2. เปรียบเทียบรายจ่ ายจริง กับ เป้าหมายการเบิกจ่ าย (งบลงทุน : เบิกจ่ ายทั้งปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95.00 ภายในเดือนสิงหาคม 2558) ดังนี้
- เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับ เป้ าหมายการเบิกจ่าย 11 เดือน (สิงหาคม 2558) : พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ ายตํา่ กว่าเป้าหมาย 45,214,825.21 บาท

หน้ าที่ 38
ตาราง 6 : สรุปการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เฉพาะงบบุคลากร (ค่าจ้างชัว่ คราว) : 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

ตาราง 6 : งบบุคลากร
( งปม.รายจ่ ายจากเงินรายได้)

หน่วย : บาท
หน่วยงาน

(1)

(2)

(3)

งบบุคลากร งปม.เงินรายได้

เป้าหมาย 80%

รายจ่ ายจริง

ปี 2558 ทั้งหมด

สิงหาคม 2558
(11 เดือน)

(5)=(3)-(2)

(6)

(7)=(6)*100/(1)

ร้อยละของ

เบิกจ่ ายต่างจาก

งบประมาณคงเหลือ

ร้อยละ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

งบบุคลากร

เป้าหมาย

(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึง ก.ย. 58

(4)=(3)*100/(1)

ปี 2558

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะพลศึกษา
3. คณะแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์

0.00
85,140.00
0.00
0.00
104,060.00
,
0.00

0.00
85,140.00
0.00
0.00
104,060.00
,
0.00

0.00
85,140.00
0.00
0.00
104,060.00
,
0.00

0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

94,000.00
193,812.00
0.00
109,241.70
0.00
0.00
2,000.00

94,000.00
193,812.00
0.00
109,241.70
0.00
0.00
2,000.00

92,283.00
193,812.00
0.00
109,107.38
0.00
0.00
0.00

98.17
100.00
0.00
99.88
0.00
0.00
0.00

-1,717.00
0.00
0.00
-134.32
0.00
0.00
-2,000.00

1,717.00
0.00
0.00
134.32
0.00
0.00
2,000.00

1.83
0.00
0.00
0.12
0.00
0.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260,871.00
-380,000.00
402,233.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260,871.00
-380,000.00
402,233.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,232.00
380,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,232.00
-380,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
100.00
0.00

583,096.00

583,096.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,639.00
99.53
0.00
0.00
402,233.00
100.00
ไม่มีงบบุคลากร
ไม่มีงบบุคลากร
583,096.00
100.00

0.00

0.00

0.00

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
11. สํานักคอมพิวเตอร์
12. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
13. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. คณะมนุษยศาสตร์
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์
16. คณะศึกษาศาสตร์
17. คณะสังคมศาสตร์
18. สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
19. บัณฑิตวิทยาลัย
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
21. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
23. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
24. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(ใช้)ประชุมครั้ง 1ปี 59 เงินรายได้ปี 58 (ต.ค.-ก.ย.58).xls / R6.งบบุคลากร / 5/1/2016

หน้ าที่ 39
(1)
หน่วยงาน

(3)

(2)

(4)=(3)*100/(1)

(5)=(3)-(2)

(6)

(7)=(6)*100/(1)

งบประมาณคงเหลือ

ร้อยละ

งบบุคลากร งปม.เงินรายได้

เป้าหมาย 80%

รายจ่ ายจริง

ร้อยละของ

เบิกจ่ ายต่างจาก

ปี 2558 ทั้งหมด

สิงหาคม 2558

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

งบบุคลากร

เป้าหมาย

(11 เดือน)

(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

ทั้งหมด

ถึง ก.ย. 58

ปี 2558

25. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,186,278.18
0.00
0.00
0.00
0.00

2,186,278.18
0.00
0.00
0.00
0.00

3,640,731.88

3,640,731.88

27. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
28. สํานักหอสมุดกลาง
29. สํานักงานอธิการบดี
30. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
31. ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
32. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
33. งานรับนิสติ ใหม่ กองบริการการศึกษา
34. ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

35. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม)
36. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
37. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
38. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
39. กองกิจการนิสติ (งบกิจกรรมนิสติ )

รวมทั้งหมด

ไม่มีงบบุคลากร
0.00
0.00
ไม่มีงบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ไม่มีงบบุคลากร
ไม่มีงบบุคลากร
2,016,826.70
92.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ไม่มีงบบุคลากร
3,846,197.08
105.64

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-169,451.48
0.00
0.00
0.00
0.00

169,451.48
0.00
0.00
0.00
0.00

7.75
0.00
0.00
0.00
0.00

205,465.20

-205,465.20

-5.64

หมายเหตุ : (1) ณ เดือนตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดงบบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,102,929.33 บาท เพื่อเข้ าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2) ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,210,870.59 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(3) ณ เดือนธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,257,243.33 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(4) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,144,625.62 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(5) ณ เดือนมีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,249,336.35 บาทและ 7,801,436.04 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และโอนเปลี่ยนแปลงงบดําเนินการไปงบบุคลากร 7,465,887.64 บาท จึงทําให้ งบบุคลากร จากเดิม 134,991,515.13 บาท เป็ น 120,406,630.38 บาท
(6) ณ เดือนพฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 28,303,033.95 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โ ป ่ี ป
ํ ิ ไป คลากร 335,548.40
335 548 40 บาท จงทาใหงบบุ
ึ ํ ใ ้ คลากร จากเดมิ 120,406,630.38
120 406 630 38 บาท เปน
ป็ 92,439,144.83
92 439 144 83 บาท
และโอนเปลยนแปลงงบดาเนนการไปงบบุ
(7) ณ เดือนมิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 14,083,175.97 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงทําให้ งบบุคลากร จากเดิม 92,439.144.83 บาท เป็ น 78,355,968.86 บาท
(8) ณ เดือนกรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 27,829,239.33 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากรไปงบดําเนินการและงบลงทุน 378,000 บาท จึงทําให้ งบบุคลากร จากเดิม 78,355,968.86 บาท เป็ น 50,148,729.53 บาท
(9) ณ เดือนกันยายน 2558 มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 13,526,147 บาท หมวดเงินบุคลากรของทุกหน่วยงาน จํานวน 33,366,850.65 บาท เพื่อเข้ าบัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุป

จึงทําให้ งบบุคลากรจากเดิมเดือนสิงหาคม 50,533,729.53 เป็ น 3,640,731.88 บาท

1. งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ (งบบุคลากร) ปี 2558 งปม.ทั้งหมด 3,640,731.88 บาท ตั้งแต่ ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 มีการเบิกจ่ าย 3,846,197.08 บาท คงเหลือ -205,465.20 บาท
2. หน่วยงานทั้งหมด 39 หน่วยงาน ไม่มีงบบุคลากร 21 หน่วยงาน
(ใช้)ประชุมครั้ง 1ปี 59 เงินรายได้ปี 58 (ต.ค.-ก.ย.58).xls / R6.งบบุคลากร / 5/1/2016

หน้ าที่ 40
ตาราง 7 : งบวิจัย
( งปม.รายจ่ ายจากเงินรายได้)

ตาราง 7 : สรุปการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนงานวิจัย) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
หน่วย : บาท
(1) งบประมาณ

(2) รายจ่ ายจริงตั้งแต่

(3)

เงินอุดหนุ นงานวิจัยฯ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

งบประมาณคงเหลือ

ปี 2558

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

หน่วยงาน
วงเงิน
(ก) งปม.ผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ร้อยละ

วงเงิน

ร้อยละ

17,359,100.00

12,091,185.00

69.65

5,267,915.00

30.35

642,200.00
737,000.00

616,358.00
322,060.00

95.98
43.70

25,842.00
414,940.00

4.02
56.30

2,932,600.00
3,984,000.00
4,767,900.00
252,000.00
1,629,300.00

2,351,957.00
2,577,450.00
3,744,000.00
252,000.00
158,400.00

80.20
64.70
78.53
100.00
9.72

580,643.00
1,406,550.00
1,023,900.00
0.00
1,470,900.00

19.80
35.30
21.47
0.00
90.28

2,090,700.00
323,400.00
32,620,600.00

1,969,310.00
99,650.00
22,893,620.47

94.19
30.81
70.18

121,390.00
223,750.00
9,726,979.53

5.81
69.19
29.82

2,339,300.00
2,071,000.00
665,800.00
466,600.00

345,719.21
1,887,843.80
546,150.00
313,670.00

14.78
91.16
82.03
67.22

1,993,580.79
183,156.20
119,650.00
152,930.00

85.22
8.84
17.97
32.78

645,600.00
90,600.00
150,000.00

549,828.00
90,600.00
150,000.00

85.17
100.00
100.00

95,772.00
0.00
0.00

14.83
0.00
0.00

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทิ ยาศาสตร์์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
6. สํานักคอมพิวเตอร์
7. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะศึกษาศาสตร์
9. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ข) งปม.ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู ้
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10. คณะพลศึกษา
11. คณะแพทยศาสตร์
12. คณะเภสัชศาสตร์
13. คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
15. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
16. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

หน้ าที่ 41
(1) งบประมาณ

(2) รายจ่ ายจริงตั้งแต่

(3)

เงินอุดหนุ นงานวิจัยฯ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

งบประมาณคงเหลือ

ปี 2558

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

หน่วยงาน
วงเงิน

ร้อยละ

วงเงิน

ร้อยละ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17. สํานักงานอธิการบดี
18. คณะมนุษยศาสตร์
19. คณะศิลปกรรมศาสตร์
20. คณะศึกษาศาสตร์
21. คณะสังคมศาสตร์
22. บัณฑิตวิทยาลัย
23. สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
24. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
25. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและการท่องเที่ยวฯ
26. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
27. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
28. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
29. สํานักหอสมุดกลาง
30. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
31. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
32. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
33. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รวมงปม.เงินอุดหนุนวิจัย (เงินรายได้) ทั้งหมด

35,625.00
2,573,400.00
1,689,000.00
6,232,300.00
3,024,400.00
1,342,800.00
913,500.00
185,800.00
412,500.00
2,594,375.00
513,900.00
250,500.00
309,400.00
819,100.00
2,904,600.00
1,956,500.00
434,000.00
49,979,700.00

35,625.00
1,216,777.90
1,640,947.56
5,982,404.00
3,024,400.00
612,000.00
913,500.00
168,340.00
350,000.00
1,957,675.00
426,700.00
0.00
15,120.00
487,500.00
1,764,750.00
117,000.00
297,070.00
34,984,805.47

100.00
47.28
97.15
95.99
100.00
45.58
100.00
90.60
84.85
75.46
83.03
0.00
4.89
59.52
60.76
5.98
68.45
70.00

0.00
1,356,622.10
48,052.44
249,896.00
0.00
730,800.00
0.00
17,460.00
62,500.00
636,700.00
87,200.00
250,500.00
294,280.00
331,600.00
1,139,850.00
1,839,500.00
136,930.00
14,994,894.53

สรุป

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนงานวิจัยฯ (เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อสร้ างองค์ความรู้) ปี งบประมาณ 2558 งปม.ทั้งหมด 49,979,700 บาท ตั้งแต่ ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558
เบิกจ่าย 34,984,805.47 บาท ร้ อยละ 70.00
งบประมาณอุดหนุ นงานวจยแบงเปน
งบประมาณอดหนนงานวิ
จัยแบ่งเป็ น 2 สวน
ส่วน ดั
ดงน
งนี้
1.1 งปม.เงินอุดหนุ นวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี : งปม.ทั้งหมด 17,359,100 บาท หน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน มีการเบิกจ่าย 12,091,185 บาท ร้ อยละ 69.65
1.2 งปม.ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู ้ : งปม.ทั้งหมด 32,620,600 บาท หน่วยงานทั้งหมด 24 หน่วยงาน เบิกจ่าย 22,893,620.47 บาท ร้ อยละ 70.18

0.00
52.72
2.85
4.01
0.00
54.42
0.00
9.40
15.15
24.54
16.97
100.00
95.11
40.48
39.24
94.02
31.55
30.00
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ผลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานทีม่ ีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง)

ปี งปม. พ.ศ. 2558
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ตาราง ค (1) : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ( หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง )
งบภาพรวม (ทุกงบ) : ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

งปม.เงินรายได้
(หน่วยงานทีม่ ีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง)

งบภาพรวม (ทุกงบ)

หน่วยงาน

(1)
งปม.รายจ่ าย 12 เดือน
( ต.ค. 57 - ก.ย.58)

(2)
รายจ่ ายจริงรอบ 12 เดือน

814,710,386.35 99.96

(5)
(4)
(6) = (5.3) - (4)
รายรับรอบ 12 เดือน ( ต.ค.57 - ก.ย. 58)
ประมาณการรายรับ
รับจริงต่างจาก
งปม.คงเหลือ
ร้อยละ
ประมาณการรายรับ
12 เดือน
(5.3) = (5.1)+(5.2)
(5.1)
(5.2)
ร้อยละ
รวม
( ต.ค.57 - ก.ย.58) รายรับจริง (เงินสด)
รายได้(ค้างรับ)
289,613.65 0.04
815,000,000.00
802,928,778.01
160,379,251.59
963,308,029.60 118.20
148,308,029.60

523,695,430.64 67.14

256,304,569.36 32.86

780,000,000.00

590,530,421.67

32,085,162.60

162,102,145.73 73.68
4,677,066.00 73.25
38,885,308.25 67.77

57,897,854.27 26.32
1,708,234.00 26.75
18,490,591.75 32.23

220,000,000.00
6,385,300.00
57,375,900.00

196,594,546.50
3,783,792.78
52,130,174.56

209,308,219.00
0.00
1,906,601.25

1,665,685.57 83.48

329,714.43 16.52

1,995,400.00

1,815,934.00

0.00

( ต.ค.57 - ก.ย. 58)
1. ศูนย์การแพทย์
815,000,000.00
สมเด็จพระเทพฯ
2. ศูนย์การแพทย์
780,000,000.00
ปั ญญานันทภิกขุฯ
3. ศูนย์บริการวิชาการ
220,000,000.00
4. ศูนย์กีฬา
6,385,300.00
5. สํานักั งานบริหาร
57,375,900.00
กิจการหอพัก
6. สถานปฏิบตั ิการ
1,995,400.00
เภสัชกรรมฯ
รวม
1,880,756,600.00

ร้อยละ

1,545,736,022.54 82.19

(3) = (1) - (2)

335,020,577.46 17.81 1,880,756,600.00 1,647,783,647.52

622,615,584.27

79.82

-157,384,415.73

405,902,765.50 184.50
3,783,792.78 59.26
54,036,775.81 94.18

185,902,765.50
-2,601,507.22
-3,339,124.19

1,815,934.00

91.01

-179,466.00

403,679,234.44 2,051,462,881.96 109.08

170,706,281.96
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งปม.เงินรายได้

ตาราง ค (2) : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง)
งบดําเนินการ (งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุ น และงบรายจ่ ายอื่น) : ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

หน่วยงาน

1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
3. ศูนย์บริการวิชาการ
4. ศูนย์กีฬา
5 สานกงานบรหารกจการหอพก
5.
สํานักงานบริหารกิจการหอพัก
6. สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมฯ
รวม

(1)

(2)

งปม.รายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี 2558
งบดําเนินการ

รายจ่ ายจริงงบดําเนินการ (รอบ 12 เดือน)

(งบบุคลากร ดําเนินงาน อุดหนุน และรายจ่ายอืน่ )

จํ านวน
805,997,899.60
523,695,430.64
162,102,145.73
4,637,206.00
38 095 313 60
38,095,313.60
1,665,685.57
1,536,193,681.14

806,090,234
710,025,000
219,255,000
6,315,400
52 645 200
52,645,200
1,995,400.00
1,796,326,234

(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง)

งบดําเนินการ

หน่วย : บาท
(3) = (1) - (2)
งปม.คงเหลือ

( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

ร้อยละ
99.99
73.76
73.93
73.43
72 36
72.36
83.48
85.52

จํ านวน
92,334.10
186,329,569.36
57,152,854.27
1,678,194.00
14 549 886 40
14,549,886.40
329,714.43
259,802,838.13

ร้อยละ
0.01
26.24
26.07
26.57
27 64
27.64
16.52
14.46
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ตาราง ค (3) : สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ( หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง)
งบลงทุน (ค่าครุภณั ฑ์ และค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) : ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

งปม.เงินรายได้
(หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง)

งบลงทุน

หน่วยงาน

(1)

(2)

งปม.รายจ่ ายจากเงินรายได้ ปี 2558

รายจ่ ายจริงงบลงทุน (รอบ 12 เดือน)

งบลงทุน

( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

(ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง)

1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
3. ศูนย์บริการวิชาการ
4 ศูนยกฬา
4.
์ี
5. สํานักงานบริหารกิจการหอพัก
6. สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมฯ
รวม

8,909,766.30
69,975,000.00
745,000.00
69 900 00
69,900.00
4,730,700.00
84,430,366.30

จํ านวน
ร้อยละ
8,712,486.75
97.79
0.00
0.00
0.00
0.00
39 860 00
39,860.00
57 02
57.02
789,994.65
16.70
ไม่มี งปม.ลงทุน
9,542,341.40
11.30

หน่วย : บาท
(3) = (1) - (2)
งปม.คงเหลือ
จํ านวน
197,279.55
69,975,000.00
745,000.00
30 040 00
30,040.00
3,940,705.35

ร้อยละ
2.21
100.00
100.00
42 98
42.98
83.30

74,888,024.90

88.70
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ตาราง ค (4) รายละเอียดการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานที่มีระเบียบการเงินเป็ นของตนเอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 (ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

ที่

หน่วยงาน / ผลการดําเนินงาน

1 ศู นย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผลการดําเนินงาน :

งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานในกํากับ) ปี 2558
815,000,000.00

รายจ่ ายจริง (รอบ 12 เดือน)
ร้อยละ
จํ านวน
814,710,386.35 99.96

งปม.คงเหลือ
ร้อยละ
จํ านวน
289,613.65
0.04

หมายเหตุ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ : มีการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้ างชั่วคราว 44,819,201.70 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยฯ 691,358,411.91 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 32,676,354.40 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ 8,712,486.75 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 32,684,320.55 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 4,459,611.04 บาท รวมเป็ นเงิน 814,710,386.35 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 99.96 งบประมาณคงเหลือ 289,613.65 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.04 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กันยายน 2558 จํานวน 963,308,029.60 บาท

2 ศู นย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
ผลการดําเนินงาน :

780,000,000.00

523,695,430.64

67.14

256,304,569.36

32.86

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ : มีการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้ างชั่วคราว 39,716,619.32 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยฯ 436,202,567.16 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 11,743,689 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 5,174,236.40 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 20,197,078.76 บาท งบกลาง 10,661,240 บาท รวมเป็ นเงิน 523,695,430.64 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 67.14 งบประมาณคงเหลือ 256,304,569.36 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 32.86 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กันยายน 2558 จํานวน 963,308,029.60 บาท

3 ศู นย์บริการวิชาการ
ผลการดําเนินงาน :

220,000,000.00

162,102,145.73

73.68

57,897,854.27

26.32

ศูนย์บริการวิชาการ : มีการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้ างชั่วคราว 2,749,107.82 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยฯ 3,919,732.99 บาท หมวดค่าสาธารณูโภค 190,699.55 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 68,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 0.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุน 1,948,637.33 บาท งบรายจ่ายอื่น 153,416,667.59 บาท รวมเป็ นเงิน 162,102,145.73 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.68 งบประมาณคงเหลือ 57,897,854.27 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.32
และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กันยายน 2558 จํานวน 405,902,765.50 บาท

4 ศู นย์กีฬา
ผลการดําเนินงาน :

6,385,300.00

4,677,066.00

73.25

1,708,234.00

26.75

ศูนย์กีฬา : มีการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้ างชั่วคราว 267,120 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยฯ 4,260,917.98 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 20,586.02 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 39,860 บาท
หมวดเงินอุดหนุน 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 0.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 88,582 บาท รวมเป็ นเงิน 4,677,066 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.25 งบประมาณคงเหลือ 1,708,234 คิดเป็ นร้ อยละ 26.75
และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กันยายน 2558 จํานวน 3,783,762.78 บาท

5 สํานักงานบริหารกิจการหอพัก
ผลการดําเนินงาน :

57,375,900.00

38,885,308.25

67.77

18,490,591.75

32.23

สํานักงานบริหารกิจการหอพัก : มีการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้ างชั่วคราว 4,088,830.87 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยฯ 22,123,272.99 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 10,118,365.47 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ 639,994.65 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 150,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน 1,353,211.22 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 411,633.05 บาท รวมเป็ นเงิน 38,885,308.25บาท คิดเป็ นร้ อยละ 67.77
งบประมาณคงเหลือ 18,490,591.75 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 32.23 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กันยายน 2558 จํานวน 54,036,775.81 บาท

6 สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมฯ
ผลการดําเนินงาน :

1,995,400.00

1,665,685.57

83.48

329,714.43

16.52

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ : มีการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าจ้ างชั่วคราว 378,255.36 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยฯ 1,197,678.56 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 47,262 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน 16,481 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 บาท รวมเป็ นเงิน 1,665,685.57 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 83.48
งบประมาณคงเหลือ 329,714.43 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.52 และมีงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ณ กันยายน 2558 จํานวน 1,815,934 บาท

1,880,756,600.00
ก.ย.58 สรุ ปรายรั บและรายจ่ าย ปี 58 (6 หน่ วยงาน) / (ค) 4 รายละเอียด OK / 5/1/2016

1,545,736,022.54

82.19

335,020,577.46

17.81

