
หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 328,300.00            184,409.00     56.17 143,891.00         
ค่าตอบแทน 320,300.00            184,409.00     135,891.00         2194
 - ค่าตอบแทนผูส้อน 210,300.00            144,534.00     65,766.00           
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลกัสูตร 90,000.00              32,000.00       58,000.00           
 - ค่าตอบแทนการปฏิบติังานภาคพิเศษ 20,000.00              7,875.00         12,125.00           
ค่าใชส้อย 4,000.00                -                  4,000.00             
 - ค่ารับรองและพิธีการ 4,000.00                -                  4,000.00             
ค่าวสัดุ 4,000.00                -                  4,000.00             
 - วสัดุส านกังาน 4,000.00                -                  4,000.00             
รายจ่ายอ่ืน 82,000.00              62,000.00       75.61 20,000.00           
 - โครงการศึกษาดูงานดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ 62,000.00              62,000.00       -                     
 - งบส ารองจ่าย 20,000.00              -                  20,000.00           

งบประมาณคงเหลือ 410,300.00            246,409.00     60.06 163,891.00         
สรุป
   - การเบิก - จ่าย เป็นไปตามแผนงบประมาณ
   - การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายรวม คิดเป็น 60.06 % ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งส้ิน
คงเหลือเป็นเงินสะสม จ านวน 163,891 บาท คิดเป็น 39.94 %
หมายเหตุ  นิสิตต า่กว่าแผนการรับนิสิต มหาวทิยาลัยอาจมีการเรียกเงินงบประมาณคืนจากเงินรายได้สะสม

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บธ.ม. ปีงบประมาณ 2563

ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30 กันยายน 2563

(บงกช  แกว้ครี)ี

ผูร้ายงาน

20/10/2563



หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 636,700.00            627,095.00     98.49   9,605.00             
ค่าตอบแทน 622,100.00            612,495.00     9,605.00             
      - ค่าตอบแทนผูส้อน 512,300.00            502,695.00     9,605.00             
      - ค่าปฏิบติังานภาคสมทบ 109,800.00            109,800.00     -                     
ค่าใชส้อย 7,300.00                7,300.00         -                     
      - ค่าจา้งเหมาบริการ 7,300.00                7,300.00         -                     
ค่าวสัดุ 7,300.00                7,300.00         -                     
      - ค่าวสัดุ 7,300.00                -                  -                     
รายจ่ายอ่ืน 95,200.00              95,200.00       100.00 -                     
     - เงินสนบัสนุนพฒันานิสิต 58,500.00              -                  -                     
     - งบส ารอง 36,700.00              -                  -                     

งบประมาณคงเหลือ 731,900.00            722,295.00     98.69   9,605.00             
สรุป
   - การเบิก - จ่าย เป็นไปตามแผนงบประมาณ
   - การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายรวม คิดเป็น 98.69 % ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งส้ิน
คงเหลือเป็นเงินสะสม จ านวน 9,605 บาท คิดเป็น 1.31 %

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ภาคสมทบ สาขาการจัดการการค้าปลีก ปีงบประมาณ 2563

วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30  มิถุนายน 2563
ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

20/10/2563

(บงกช  แกว้ครี)ี

ผูร้ายงาน



หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 62,000.00              52,590.00       84.82 9,410.00             
ค่าตอบแทน 62,000.00              52,590.00       9,410.00             
 - ค่าตอบแทนผูส้อน 62,000.00              23,890.00       85,890.00           

งบประมาณคงเหลือ 62,000.00              52,590.00       84.82 9,410.00             

สรุป
   - การเบิก - จ่าย ตามแผนการเบิกจ่ายและงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร
   - การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายรวม คิดเป็น 84.82 % ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งส้ิน
คงเหลือเป็นเงินสะสม จ านวน 9,410 บาท คิดเป็น 15.18 %

ผูร้ายงาน

20/10/2563

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ภาคสมทบ สาขาการประกอบการฯ ปีงบประมาณ 2563

วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30  มิถุนายน 2563
ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

(บงกช  แกว้ครี)ี



หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 1,910,800.00         1,652,490.00  86.48 258,310.00         
ค่าตอบแทน 1,870,200.00         1,652,490.00  217,710.00         
 - ค่าตอบแทนผูส้อน 1,748,200.00         1,575,225.00  172,975.00         
 - ค่าปฏิบติังานภาคสมทบ 122,000.00            77,265.00       44,735.00           
ค่าใช้สอย 20,300.00              -                  -     20,300.00           
  -ค่าจา้งเหมาบริการ (จา้งแม่บา้น) 20,300.00              -                  20,300.00           
ค่าวสัดุ 20,300.00              -                  20,300.00           
  - ค่าวสัดุส านกังาน 20,300.00              -                  20,300.00           
รายจ่ายอ่ืน 122,100.00            1,950.00         1.60   120,150.00         
 - โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 3,000.00                -                  3,000.00             
 - โครงการสัมมนาหลงัฝึกงาน 3,000.00                -                  3,000.00             
 - เงินสนบัสนุนพฒันานิสิต 14,300.00              1,950.00         12,350.00           
 - งบส ารองจ่าย 101,800.00            -                  101,800.00         

งบประมาณคงเหลือ 2,032,900.00         1,654,440.00  81.38 378,460.00         
สรุปการเบิกจ่ายเงินรายได้ภาคสมทบ สาขาการบัญชี
   - การเบิก - จ่าย ตามแผนการเบิกจ่ายและงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร
   - การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายรวม คิดเป็น 81.38 % ของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งส้ิน
คงเหลือเป็นเงินสะสม จ านวน 378,460 บาท คิดเป็น 18.62 %

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ภาคสมทบ สาขาการบัญชี ปีงบประมาณ 2563

วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30  กันยายน 2563
ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

(บงกช  แกว้ครี)ี

ผูร้ายงาน

20/10/2563



หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
ค่าจ้างช่ัวคราว 1,650,000              1,063,539.00    64.5      586,461.00         เปล่ียนหมวเงิน 150,000 บาท

ค่าจา้งลูกจา้งมหาวิทยาลยั 1,650,000                  1,063,539.00        586,461.00             เพ่ือจ่ายเป็นค่าสอน (ค่าจา้ง)

หมวดค่าตอบแทน 949,100.00            738,981.00       77.86    210,119.00         
ค่าเบ้ียประชุม 49,000.00                  30,825.00             18,175.00               

ค่าปฏิบติังานนอกเวลา 35,000.00                  9,400.00               25,600.00               

ค่าสอนพิเศษ (สอนเกิน) 300,000.00                300,000.00           -                          

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงงานวิจยั/สหกิจศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ 49,200.00                  49,200.00             -                          

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงงานวิจยั/สหกิจศึกษา บธ.บ.การตลาด 62,900.00                  45,456.00             17,444.00               

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงงานวิจยั/สหกิจศึกษา บธ.บ.การประกอบการฯ 63,000.00                  50,400.00             12,600.00               

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงงานวิจยั/สหกิจศึกษา บธ.บ.การจดัการธุรกิจการคา้ฯ 60,000.00                  60,000.00             -                          

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงงานวิจยั/สหกิจศึกษา สาขาการบญัชี 5,000.00                    -                        5,000.00                 

ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บธ.บ.การตลาด 12,000.00                  10,200.00             1,800.00                 

ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บธ.บ.การประกอบการฯ 31,500.00                  24,450.00             7,050.00                 

ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บธ.บ.การจดัการธุรกิจการคา้ฯ 100,000.00                50,000.00             50,000.00               

ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาการบญัชี 25,000.00                  12,300.00             12,700.00               

ค่าตอบแทนการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ 13,500.00                  750.00                  12,750.00               

ค่าตอบแทนผูอ่้านผลงานทางวิชาการ 47,000.00                  -                        47,000.00               

ค่าตอบแทนเงินประจ าต  าแหน่งผูช่้วยคณบดี 96,000.00                  96,000.00             -                          

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2563

วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30  กันยายน 2563
ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
หมวดค่าใช้สอย 3,462,200.00         2,095,462.22    60.52    1,366,737.78      
ค่ารับรองและพิธีการ (เล้ียงประชุม) 315,000.00                254,755.00           60,245.00               เปล่ียนหมวดเงิน
ค่าเดินทางไป ฝึกอบรม สมัมนา บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ฯ 1,380,000.00             532,808.00           847,192.00             

ค่าเดินทางไปราชการ(ตามภารกิจของมหาวิทยาลยั) 227,000.00                67,533.00             159,467.00             

ค่าจา้งเหมาบริการ 981,200.00                981,200.00           -                          เปล่ียนไปใชเ้ป็นวสัดุ
ค่าเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา บธ.บ.การตลาด 60,000.00                  56,671.84             3,328.16                 2,818,269.94                              
ค่าเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา บธ.บ.การประกอบการฯ 70,000.00                  39,906.00             30,094.00               เปล่ียนหมวดเงิน
ค่าเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา บธ.บ.การจดัการธุรกิจฯ 125,000.00                81,243.20             43,756.80               

ค่าเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาการบญัชี 140,000.00                31,040.00             108,960.00             

ค่าเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ 80,000.00                  14,513.18             65,486.82               

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมลูกจา้งมหาวิทยาลยั 84,000.00                  35,792.00             48,208.00               

หมวดค่าวสัดุ 440,700.00            440,700.00       100.00  -                     
ค่าวสัดุ 440,700.00                440,700.00           -                          

หมวดค่าสาธารณูปโภค 130,000.00            105,470.02       81.13    24,529.98           
ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย์ 130,000.00                105,470.02           24,529.98               

เงินอุดหนุน 6,716,000.00         3,232,178.54    48.13    3,483,821.46      
เงินสนบัสนุนพนัธกิจเพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ฯ สาขาเศรษฐศาสตร์ 419,900.00                205,661.00           214,239.00             

เงินสนบัสนุนพนัธกิจเพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ฯ สาขาการบญัชี 788,100.00                414,946.49           373,153.51             

เงินสนบัสนุนพนัธกิจเพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ฯ บธ.บ.การตลาด 200,000.00                199,986.00           14.00                      122,939.00                               
เงินสนบัสนุนพนัธกิจเพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ฯ บธ.บ.การประกอบการฯ 312,100.00                246,146.00           65,954.00               33,683.00                                 
เงินสนบัสนุนพนัธกิจเพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ฯ บธ.บ.การจดัการธุรกิจการคา้ฯ 613,300.00                610,050.22           3,249.78                 4,185.00                                   
เงินสนบัสนุนพนัธกิจเพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ฯ บธ.ม.การจดัการธุรกิจ 15,600.00                  3,000.00               12,600.00               



หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
เงินสนบัสนุนโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา/โครงการเกณฑ ์EdPEx 400,000.00                69,810.00             330,190.00             

เงินสนบัสนุนโครงการจดัการความรู้ การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 12,000.00                  1,800.00               10,200.00               

เงินสนบัสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสาร ค  าสอน คู่มือการปฏิบติังานฯ 230,000.00                30,000.00             200,000.00             

เงินสนบัสนุนทุนวิจยัจากเงินรายไดข้องคณะฯ 400,000.00                245,000.00           155,000.00             

เงินสนบัสนุนการฝึกอบรมภาษาองักฤษ 100,000.00                -                        100,000.00             

โครงการจดัท าวารสารคณะ 150,000.00                138,559.35           11,440.65               

โครงการประชาสมัพนัธ์คณะ 450,000.00                450,000.00           -                          216,920.40                               
เงินสนบัสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ พฒันานิสิตและการพฒันาบุคลากร(MOU) 230,000.00                22,000.00             208,000.00             

เงินสนบัสนุนโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่/แสดงความยนิดีกบับณัฑิตใหม่ 400,000.00                178,670.00           221,330.00             

เงินสนบัสนุนโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและนิสิตภายใต ้MOU 150,000.00                -                        150,000.00             

เงินสนบัสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ 150,000.00                57,500.00             92,500.00               

เงินสนบัสนุนโครงการท าบุญคณะ 35,000.00                  -                        35,000.00               

เงินสนบัสนุนโครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 100,000.00                20,000.00             80,000.00               20,000.00-                                 
เงินสนบัสนุนการประชุมสมัมนาการบริหารจดัการภายในคณะฯ 560,000.00                4,060.00               555,940.00             

เงินสนบัสนุนกิจกรรมนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 350,000.00                147,402.48           202,597.52             

เงินสนบัสนุนโครงการบริการวิชาการ/หลกัสูตรต่อเน่ือง 120,000.00                120,000.00           -                          20,000.00                                 
เงินสนบัสนุนโครงการทางดา้นศิลปวฒันธรรม 60,000.00                  17,587.00             42,413.00               

เงินสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรใหม่/ปรับปรุงหลกัสูตร 70,000.00                  30,000.00             40,000.00               

เงินสนบัสนุนกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลยัทกัษิณ/ศิษเก่า 250,000.00                -                        250,000.00             

เงินสนบัสนุนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 150,000.00                20,000.00             130,000.00             

หมวดค่าครุภัณฑ์ 478,200.00            444,555.00       33,645.00               271140
ค่าครุภณัฑ์ราคาต่อหน่วยต า่กว่า  1,000,000 บาท (รายละเอียดตามแนบ) 478,200.00                444,555.00           33,645.00               



หมวดรายจ่าย งบประมาณ ใช้ไป % คงเหลือ หมายเหตุ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 1,710,000.00         433,788.00       25.37    1,276,212.00      
งบส ารองจ่าย 770,000.00                -                        770,000.00             

เงินสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ 300,000.00                93,738.00             206,262.00             

เงินสนบัสนุนความร่วมมือทางวิชาการกบั ม.ต่างประเทศ (MOU/MOA) 250,000.00                238,790.00           11,210.00               -238790
โครงการเปิดโลกทศัน์ชาติอาเซียน (หลกัสูตร บธ.บ.การประกอบการฯ) 150,000.00                13,600.00             136,400.00             เปล่ียนเป็นโครงการใน ปท.

โครงการนกัการตลาดรุ่นเยาวก์า้วสู่ AEC (หลกัสูตรการตลาด) 150,000.00                87,660.00             62,340.00               -87660
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย (สาขาเศรษฐศาสตร์) 50,000.00                  -                        50,000.00               

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ณ ต่างประเทศ (สาขาเศรษฐศาสตร์) 40,000.00                  -                        40,000.00               

งบประมาณคงเหลือ 15,536,200.00       8,554,673.78    55.06    6,981,526.22      
กันไว้เบิกค่าสอนเกิน 971,700.00         
กันไว้เป็นค่าจ้างตาม นโยบายมหาวทิยาลัย 1 ต าแหน่ง 198,000.00         

คงเหลือ 5,811,826.22      
ได้รับจัดสรรงบประมาณภาคเรียนฤดูร้อน เพิ่ม 571,200.00            305,300.00       53.45    265,900.00         

งบประมาณคงเหลือ เป็นเงินรายได้สะสม 6,077,726.22      

20/10/2563

(บงกช  แกว้ครี)ี

ผูร้ายงาน



สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - หมวดค่าจ้าง
 เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และมีการเปล่ียนหมวดเงิน เป็น
  - หมวดค่าวสัดุ                  
 - หมวดค่าตอบแทน ค่าสอน   
 - ค่าครุภณัฑ ์                
 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ
เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเปล่ียนหมวดเงินเพ่ิม จาก
เงิน งปม. คงเหลือจาก หมวดอ่ืน ๆ
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค
เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 - หมวดค่าครุภัณฑ์
เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และมีการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ิมจากแผนการจดัซ้ือ
โดยการใชเ้งินในหมวดค่าวสัดุ และเปล่ียนหมวดเงินมาจาก 
  - หมวดค่าจา้ง 
 - หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ในส่วนของโครงการในส่วนกลาง

รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2563

วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30  กันยายน 2563
ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2563

วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30  กันยายน 2563
ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 - หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงหมวดเงิน
ไปใชจ่้าย อยา่งตามวตัถุประสงคใ์นหมวดต่าง ๆ เพราะมีการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณนอ้ย เน่ืองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ด าเนินการ เปล่ียนหมวดเงิน งปม. คงเหลือไปใชเ้ป็น
  - หมวดค่าวสัดุ                  
 - หมวดค่าตอบแทน ค่าสอน   
 - ค่าครุภณัฑ ์                
 - โครงการประชาสัมพนัธ์
     และในส่วนของการบริหารจดัการในส่วนของเงินหลกัสูตร ไดท้  าการเปล่ียนหมวดเงิน
จาก ค่าเดินทาง ค่าตอบแทน การนิเทศฝึกงาน/ฝึกสหกิจ และโครงงาน เพ่ือ
เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการใหก้บันิสิต
 - หมวดรายจ่ายอ่ืน
เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและในส่วนของงบส ารองจ่าย
ไม่มีการเบิกจ่าย จึงเหลือเป็นเงินรายไดส้ะสม
*** คณะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพ่ิม ส าหรับค่าใชจ่้ายการจดัการสอนภาคเรียนฤดูร้อน 3/62 
จ านวน 571,200 บาท และมีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย จ  านวน 265,900 บาท เหลือเป็นเงินสะสม



รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2563

วนัที ่1 ตุลาคม  2562 ถึง วนัที ่ 30  กันยายน 2563
ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ข้อมูลจ านวนเงินทีเ่ปลี่ยนหมวดหมวดเงิน
  - หมวดค่าวสัดุ                   จ  านวน   397,700 บาท
 - หมวดค่าตอบแทน ค่าสอน   จ  านวน  200,000 บาท
 - ค่าครุภณัฑ ์                จ  านวน 294,960  บาท
 - โครงการประชาสัมพนัธ์  จ  านวน 217,000 บาท

สรุป 
     การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได ้มีการเบิกจ่ายรวม  62.27 %  เบิกจ่ายไดต้  ่ากวา่แผน เน่ืองจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 
   สรุปเงินงบประมาณคงเหลือ เป็นเงินรายได้สะสม จ านวน  6,077,726.22  บาท คดิเป็น 37.73% ของงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

ปัญหาและอุปสรรในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
1. บุคลากรบางท่านไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามวนัเวลาท่ีก าหนด
จึงท าใหต้อ้งมีการด าเนินการจดัท าบนัทึกขออนุมติัขยายระยะเวลาส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกเดือน ท าใหก้ารรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ
ไม่ตรงตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ



รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2563
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2. เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีการล่าชา้ เพราะมีการส่งคืนให้
แกไ้ข เน่ืองจากเอกสารไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย

3. เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงท าใหก้ารเบิกจ่ายเงิน
เกิดข้ึนในช่วงของไตรมาส สุดทา้ยและใกลว้นัส้ินปีงบประมาณ เอกสารการ
เบิกจ่ายเงินจึงมีจ านวนมาก ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งปฏิบติังาน
แข่งกบัเวลา ประกอบกบัมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินเพียงคนเดียว 
จึงท าใหมี้เอกสารเกิดขอ้ผิดพลาดเป็นจ านวนมาก

ข้อเสนอแนะ
     คณาจารยแ์ละบุคลากร ควรปฏิบติัตาม แนวปฏิบติั นโยบาย กฎ ระเบียบ
เร่ืองการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอยา่งเคร่งครัด เพราะหากไม่ปฏิบติัตาม
จะท าใหเ้กิดปัญหา การท างานซ ้าซ้อน ท าใหเ้สียเวลาในการปฏิบติังาน 
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป็นแผน ท่ีไดรั้บอนุมติัตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ
เช่น การส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามระยะเวลาท่ีคณะฯ ไดมี้บนัทึกขอ้ความแจง้

(บงกช  แกว้ครี)ี

ผูร้ายงาน
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