
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 

รายงานการก ากับติดตามการใช้งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการใช้งบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2563   
 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นมา เพ่ือท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

       
 

ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ด าเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณโดยการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งได้ด าเนินการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย 



 ครั้งที่ 1 จัดให้มีการประชุมเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2563 สรุปประเด็นที่ประชุม  
             1.ก าหนดนโยบายในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม(นโยบาย
และแนวทางในการบริหารงบประมาณและการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้
ประกาศและก าหนดตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีการประชุมประมาณเดือน กรกฎาคม 2562)   
             2.รายงานสถานะงบกลางและรายละเอียดการอนุมัติงบกลาง    
             3.ผลการจัดซื้อจัดหางบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
             4.ผลรายรับ รายจ่าย งบประมาณปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 1 
             5.ผลรายรับ รายจ่ายหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ สิ้นไตรมาส 1 
             6.รายการที่ใช้งบประมาณครึ่งปีหลังมาด าเนินการก่อนและรายการที่ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมระหว่าง
ปี 2563 
  
ครั้งที่ 2  จัดให้มีการประชุมเม่ือวันที่ 7 เมษายน  2563 สรุปประเด็นที่ประชุม  
             1.รายงานสถานะงบกลางและรายละเอียดการอนุมัติงบกลาง    
             2.ผลการจัดซื้อจัดหางบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
             3.ผลรายรับ รายจ่าย งบประมาณปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 
             4.ผลรายรับ รายจ่ายหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 
             5.สถานะงบประมาณรายรับ รายจ่าย ที่มีผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
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พิมพเมื่อ : 14/07/2563 14:12

วัน/เวลา ประชุม : 29/01/2563 / 09:00:00-10:30:00

สถานที่ประชุม : หองประชุม 15/3 อาคารบริหาร

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณปงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ไมมีขอมูล

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : การขออนุมัติอัตรากำลังศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เขาพิจารณาในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี  วันที่ 4

กุมภาพันธ 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 1.2 สถานะงบกลางและรายละเอียดการอนุมัติประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 1

รายละเอียด : ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรร งบกลาง สำหรับปงบประมาณ 2563 จำนวน 3,646,240

บาทไดอนุมัติจัดสรรใหกับหนวยงานตางๆ ที่มีความจำเปน / ไมไดตั้งแผนงบประมาณไวจำนวน 4,573,910 บาท  หนวยงานสงคืนงบกลาง

จำนวน 1,100,000 บาท งบกลางคงเหลือ ณ 24  มกราคม 2563 จำนวน  172,330 บาท 

และอยูระหวางเสนอแผนงบประมาณรายจายตอสภามหาวิทยาลัย จำนวน 19,000,000 บาท  สถานะงบกลางในไตรมาส ที่ 2  จำนวน 

19,172,330 บาท    รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายละเอียดงบกลาง [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/0247260e5cc432fb890c9a6c13a09f43.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล
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มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ไมมีขอมูล

วาระที่ 2.1 ผลการจัดหาและกอหนี้ผูกพันงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายละเอียด : ตามที่สวนแผนงานแจงกรอบงบประมาณงบลงทุนปงบประมาณ 2563

สวนพัสดุไดมีหนังสือแจงหนวยงานเพื่อสงใบขอซื้อ/จางแมจะมีการชะลอเรื่องงบประมาณจากรัฐบาล

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจางโดยไมรวมงบประมาณที่เปนงบผูกพัน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562–23 มกราคม 2563  ดังนี้

                    งบประมาณรวมเงินรัฐและเงินรายได           900,553,280.00   บาท

                    หนวยงานสงใบขอซื้อ/จาง                                     67.30   %

                    ยังไมสงใบขอซื้อ/จาง                                           32.70   %

                    อยูในกระบวนการพัสดุ จัดซื้อจัดจาง                         83.96   %

                    กอหนี้ผูกพัน                                                       14.61   %

                    เงินเหลือจาย   8,702,757.00  บาท                           1.43  %

                   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

 

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/08467ab5ec6ca73a61db7f53eda8ef2f.pdf]

รายการที่หนวยงานยังไมสงใบขอซื้อจาง

[https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/e5c5ba79ca0daa27864bebae60f81464.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ไมมีขอมูล

วาระที่ 2.2 ผลรายรับ - รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 1

รายละเอียด :      สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติ
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แผนงบประมาณรายรับ จำนวน 2,687,425,800 บาท สิ้นไตรมาสที่ 1 มีผลรับจริง 721,765,832 บาท คิดเปน 26.85% 

แผนงบประมาณรายจาย จำนวน  2,927,959,500 บาท   สิ้นไตรมาส 1  มีผลผูกพันงบประมาณ จำนวน 619,710,200 บาท

เบิกจายจริง จำนวน   303,935,945    บาท  รวมใชไป  จำนวน 923,646,145 บาท  คิดเปน 31.54งบประมาณรายจายคงเหลือ

จำนวน 2,004,313,355 บาท  คิดเปน 68.46%

เมื่อเปรียบเทียบผลรับจริงและงบประมาณรายจายใชไป ในไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยมี

                     รับจริง จำนวน   721,765,832  บาท

                     ใชไป   จำนวน   923,646,145  บาท

               ใชไปมากกวารับจริง 201,880,313 บาท

 

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายรับ [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/695614e228e782fab07ae33573d0a922.pdf]

รายจาย [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/038a2a6f4d667ea7764ada2d7ce3edaa.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : รายรับเปนไปตามแผนที่วางไว  ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2.3 ผลรายรับ รายจาย หนวยงานวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 1

รายละเอียด :

                     จากโครงสรางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่มีหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติเพิ่มขึ้น

จึงทำใหมีกิจกรรมการดำเนินงานในรอบปงบประมาณเพิ่มขึ้น

สวนแผนงานและยุทธศาสตรจึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 3 เดือน เพื่อใหเห็นภาพรวมในการดำเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจหลักสูตรพิเศษ

และวิทยลัยนานาชาติไดอยางชัดเจน

                    ทั้งนี้การดำเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ

จะสามารถเบิกจายไดไมเกินวงเงินในสวนของรายรับจริงจากการดำเนินงานรวมกับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ซึ่งตลอดการดำเนินงาน 3 เดือน ภาพรวมของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับมากกวารายจายเปนจำนวน

6,143,604 บาท แตทั้งนี้มี 2 หนวยงานที่รายรับนอยกวารายจาย  ไดแก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติมีรายรับนอยกวารายจาย

จำนวน 7,559,965 บาท และวิทยาลัยนานาชาติมีรายรับนอยกวารายจาย จำนวน  2,185,127 บาท

และคาดวาหนวยงานดังกลาวจะมีรายรับเขามาในไตรมาสถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    1. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มีประมาณการรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 

ประมาณเดือนกุมภาพันธ และ ภาคการเรียนที่ 1/2563 ประมาณเดือน มิถุนายน

                    2. วิทยานานาชาติ  มีประมาณการรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  ประมาณเดือนกุมภาพันธ และ

ภาคการเรียนที่ 1/2563 ประมาณเดือน สิงหาคม   

หมายเหตุ 
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หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ จำนวน 3,000,000 บาท

2. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร อัครราชกุมารี จำนวน 14,000,000 บาท

3. ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จำนวน 20,000,000บาท

4. อาศรมยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จำนวน 1,500,000 บาท

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายงานผลรายรับ รายจาย หนวยงานวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 1

[https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/c6cd7daaeea3ae8f3519c14d3de90dae.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : จัดเตรียมขอมูลประมาณการรายจายที่จำเปนของวิทยาลัยนานาชาติในปงบประมาณ 2563

เพื่อใชเปนเกณฑในการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานตอไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ   

วาระที่ 2.4 รายการที่ใชงบประมาณของครึ่งปหลังมาดำเนินการกอน และ รายการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณป 2563

เพิ่มเติม

รายละเอียด : งบกลางไตรมาสที่ 2  จำนวน 19,172,330 บาท

รายการที่ใชงบประมาณของครึ่งปหลังมาดำเนินการกอน  รวม  14,064,000 บาท

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   จำนวน 500,000 บาท

โครงการศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.๙

2. สวนอาคารสถานที่    คาไฟฟา จำนวน  12,084,000 บาท

3. สวนภูมิสถาปตย  จำนวน 680,000 บาท จัดสวนหนาศูนยการแพทย

4. ศูนยบรรณสารฯ  จำนวน 800,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑสื่อโสตฯ โครงการ smart classroom

รายการที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  รวม  11,181,000 บาท 

1.สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ   จำนวน 4,570,000 บาท สนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนการวิจัย

2.สวนอาคารสถานที่ จำนวน  2,500,000 บาท   คาซอมแซมอาคารและสาธารณูปโภค

3.สวนกิจการนักศึกษา จำนวน 3,500,000 บาท ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

4.สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จำนวน  611,000 บาท ทุนวิจัยภายในและทุนสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ

                                                                           รวมทั้งสิ้น 25,245,000 บาท

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

1.สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

[https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/8857c3ba6c69827ad096a36e6e31a31b.pdf]

2.สวนอาคารสถานที่ [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/9379ec79266ea0f0f409648aeb1bf9b9.pdf]

3.สวนภูมิสถาปตย [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/cdf38d3bf110ed126da1344b3cd25377.pdf]
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4.สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/e9eb81652f081be69f68f4fae6c73885.pdf]

5.สวนอาคารสถานที่ คาซอมแซม

[https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/42c9b6732b913b89be937d8a969fbfde.pdf]

6.สถาบันวิจัยและนวัตกรรม [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/af09bfb50b1068a1ae8c21c6c9b86205.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม :

 

มติที่ประชุม : รายการที่ใชงบประมาณของครึ่งปหลังมาดำเนินการกอน  รวม  14,064,000 บาท    อนุมัติจากงบกลาง

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   จำนวน 500,000 บาท

โครงการศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.๙

2. สวนอาคารสถานที่    คาไฟฟา จำนวน  12,084,000 บาท

3. สวนภูมิสถาปตย  จำนวน 680,000 บาท จัดสวนหนาศูนยการแพทย

4. ศูนยบรรณสารฯ  จำนวน 800,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑสื่อโสตฯ โครงการ smart classroom 

รายการที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  รวม  11,181,000 บาท 

1.สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ   จำนวน 4,570,000 บาท สนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนการวิจัย        ขอใชเงินกองทุนวิจัย กลางป

2.สวนอาคารสถานที่ จำนวน  2,500,000 บาท   คาซอมแซมอาคารและสาธารณูปโภค   อนุมัติจากงบกลาง

3.สวนกิจการนักศึกษา จำนวน 3,500,000 บาท ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา   อนุมัติจากงบกลาง

4.สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จำนวน  611,000 บาท ทุนวิจัยภายในและทุนสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ   ขอใชเงินกองทุนวิจัย กลางป

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)  

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ไมมี

[** รายชื่อผูประชุม **: ]

ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน การเขาประชุม ตำแหนงในการประชุม

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี สำนักผูบริหาร - ประธาน

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ รองอธิการบดี สำนักผูบริหาร - รองประธาน

นางจุฑารัตน ธานีรัตน หัวหนาสวน สวนการเงินและบัญชี - คณะกรรมการ

นายจารุ คัตตพันธ ผูชวยอธิการบดี สำนักผูบริหาร - คณะกรรมการ

นายพิพัฒนพันธุ

สุวรรณอักษร

หัวหนาสวน สวนพัสดุ - คณะกรรมการ
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ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ ผูชวยอธิการบดี สำนักผูบริหาร - คณะกรรมการ

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ ผูอำนวยการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรแ

ละเทคโนโลยี

เขาประชุม คณะกรรมการ

รศ.ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี สำนักผูบริหาร เขาประชุม คณะกรรมการ

ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย รักษาการแทนหัวหนาสวน สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

เขาประชุม เลขานุการ

นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

- ผูชวยเลขานุการ

นางสาวนฤมล สุทธิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

- ผูชวยเลขานุการ

นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนพัสดุ - ผูชวยเลขานุการ

นางสุภาวดี สารพงษ หัวหนางาน สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

- ผูชวยเลขานุการ
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พิมพเมื่อ : 14/07/2563 14:10

วัน/เวลา ประชุม : 07/04/2563 / 13:30:00-16:30:00

สถานที่ประชุม : หองประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณปงบประมาณ 2563 (update) ครั้งที่ 2

วาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ไมมีขอมูล

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : ไมมีขอมูล

วาระที่ 1.2 สถานะงบกลางและรายละเอียดการอนุมัติประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 2

รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยไดจัดสรร งบกลาง สำหรับปงบประมาณ 2563 จำนวน 3,646,240 บาท

หนวยงานสงคืนงบกลาง จำนวน 1,100,000 บาท

            เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 12,468,800 บาท

            เสนอขอสภาฯ อนุมัติแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 19,000,000 บาท

                                       รวมทั้งสิ้น 35,215,040 บาท

อนุมัติจัดสรรใหกับหนวยงานตางๆ ที่มีความจำเปน / ไมไดตั้งแผนงบประมาณไวจำนวน 33,574,280 บาท 

งบกลางคงเหลือ ณ 6 เมษายน 2563  จำนวน  1,640,760 บาท     รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
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เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายละเอียดงบกลาง [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/7923a81536d091029606a29654ad73c8.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : ทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบสถานะและรายละเอียดการอนุมัติงบกลาง ณ สิ้นไตรมาส 2

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ไมมีขอมูล

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม

รายละเอียด : ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันพุธที่ 29  มกราคม  2563

นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมและจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังคณะกรรมการฯ  ทางระบบ e-meeting แลว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม : ไมมีขอมูล

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : ไมมีขอมูล
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วาระที่ 3.1 ผลการจัดหาและกอหนี้ผูกพันงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 2

รายละเอียด : ตามที่สวนแผนงานแจงกรอบงบประมาณงบลงทุนปงบประมาณ 2563

สวนพัสดุไดมีหนังสือแจงหนวยงานเพื่อสงใบขอซื้อ/จางแมจะมีการชะลอเรื่องงบประมาณจากรัฐบาล

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจางโดยไมรวมงบประมาณที่เปนงบผูกพัน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562–31 มีนาคม 2563  ดังนี้

                    งบประมาณรวมเงินรัฐและเงินรายได           925,355,300.00   บาท

                    หนวยงานสงใบขอซื้อ/จาง                                         91.15   %

                    ยังไมสงใบขอซื้อ/จาง                                                  8.85   %

                    อยูในกระบวนการพัสดุ จัดซื้อจัดจาง                            21.95   %

                    กอหนี้ผูกพัน                                                              75.42   %

                    เงินเหลือจาย   22,129,398.00  บาท                             2.62 %

                   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

 

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/7114efa14e39eb990569bd5e7b9bdda7.pdf]

รายการที่หนวยงานยังไมสงใบขอซื้อจาง

[https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/1037c52a0cf086e7e9a8f3444d17161e.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : หัวหนาสวนพัสดุไดรายงานผลการจัดหาและกอหนี้ผูกพันตั้งแต 1 ตุลาคม 2562–31 มีนาคม 2563

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม : รายการที่หนวยงานยังไมสงใบขอซื้อ/จาง ใหเรงรัดดำเนินการโดยเฉพาะงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 

ไดแกครุภัณฑของศูนยการแพทยฯ และศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเรงดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2563 

 

วาระที่ 3.2 ผลรายรับ - รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 2

รายละเอียด :

แผนงบประมาณรายรับ จำนวน 2,687,425,800 บาท สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลรับจริง  2,158,361,020 บาท คิดเปน 80.31%

เทียบกับแผนงบประมาณรายรับ

แผนงบประมาณรายจาย จำนวน  2,927,959,500 บาท   สิ้นไตรมาส 2  มีผลผูกพันงบประมาณ จำนวน 1,148,636,980 บาท

เบิกจายจริง จำนวน   702,581,833    บาท  รวมใชไป  จำนวน 1,851,218,813 บาท  คิดเปน 65.58 % 

เทียบกับแผนงบประมาณรายจาย

เปรียบเทียบผลรับจริงและงบประมาณรายจายใชไป  สิ้นไตรมาสที่ 2

1.สวนกลางและโครงการระหวางป

                     รับจริง จำนวน   2,056,555,507   บาท
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                     ใชไป  จำนวน   1,611,027,661  บาท

                 รับจริงมากกวาใชไป 445,527,846 บาท

2.หนวยวิสาหกิจและหลักสูตรพิเศษ

                      รวมรายรับ จำนวน  101,805,513   บาท

                      ใชไป        จำนวน   98,793,306    บาท

                    รวมรายรับมากกวาใชไป 3,012,207  บาท

 

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายจายรวม [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/2dc07cb5506aaeb1e7d392d9ec889b2f.pdf]

รายรับรวม [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/f03d5c7924990b1be2c81aea96e780a8.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : รับทราบผลรายรับ รายจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ที่ประชุมติดตามผลรายรับจริงรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา   รายไดดอกเบี้ย 

เนื่องจากสถานการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 

วาระที่ 3.3 ผลรายรับ รายจาย หนวยงานวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 2

รายละเอียด :                     จากโครงสรางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่มีหนวยงานวิสาหกิจ

หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติเพิ่มขึ้น จึงทำใหมีกิจกรรมการดำเนินงานในรอบปงบประมาณเพิ่มขึ้น

สวนแผนงานและยุทธศาสตรจึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใหเห็นภาพรวมในการดำเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจหลักสูตรพิเศษ

และวิทยาลัยนานาชาติไดอยางชัดเจน

                    ทั้งนี้การดำเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ จะสามารถเบิกจายไดไมเกินวงเงินในสวนข

องรายรับจริงจากการดำเนินงานรวมกับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ซึ่งตลอดการดำเนินงาน 6 เดือน

ภาพรวมของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับมากกวารายจายเปนจำนวน 3,012,206 บาท แตทั้งนี้มี 4

หนวยงานที่รายรับนอยกวารายจาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มีรายรับนอยกวารายจายจำนวน 11,584,381 บาท

แตคาดวาจะมีประมาณการรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการเรียนที่ 1/2563 ประมาณเดือน มิถุนายน

และจะไดรับเงินอุดหนุนเปนจำนวน  1,500,000 บาทที่จัดสรรไวแลวเขามาในครึ่งปหลัง ในไตรมาส 3 และ 4

2. วิทยานานาชาติ  วิทยานานาชาติมีรายรับนอยกวารายจาย 4,509,727 บาท แตไดรับอนุมัติกรอบแผนรับต่ำกวาแผนจายเปน จำนวน

11,845,600 บาท ซึ่งคาดวาจะมีรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2563 ประมาณเดือน สิงหาคมเขามาเปนจำนวน

1,000,000บาท และรอการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มจากเงินเหลือจาย

3. ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีรายรับนอยกวารายจาย 2,044,777 บาท แตจะไดรับเงินอุดหนุน จำนวน 10,000,000

บาทที่ไดรับการจัดสรรไวแลวในแผนงบประมาณเขามาในครึ่งปหลัง

4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีรายรับนอยกวารายจาย 288,173 บาท แตอยูระหวางการนำเงินเขาระบบ MIS ประมาณ 300,000

บาท จึงทำใหไมมีผลการขาดดุลงบประมาณภายหลังจากการบันทึกรับรูรายไดเขามาในระบบ
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เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

ผลรายรับ รายจาย หนวยงานวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 2

[https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/bfd9aa30e774465d295128b3d4ea8f72.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : คณะกรรมการรับทราบ พรอมติดตามรายการดังตอไปนี้

1. รายไดคาเชารานอาหารของศูนยบริหารทรัพยสิน 

2. รายไดศูนยการแพทย

3.รายไดสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)  

รายละเอียด : ไมมีขอมูล

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม :

รายไดคาธรรมเนียมหลังปรับลด [https://emeeting.wu.ac.th/asset/sources/uploads/7a2b942eeee746fc951a6ca3dfaf7d01.pdf] 

บันทึกรายงานการประชุม : ไมมีขอมูล

มติที่ประชุม : รับทราบประมาณรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาหลังปรับลด 

[** รายชื่อผูประชุม **: ]

ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน การเขาประชุม ตำแหนงในการประชุม

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี สำนักผูบริหาร - ประธาน

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ รองอธิการบดี สำนักผูบริหาร - รองประธาน

นางจุฑารัตน ธานีรัตน หัวหนาสวน สวนการเงินและบัญชี เขาประชุม คณะกรรมการ

นายจารุ คัตตพันธ ผูชวยอธิการบดี สำนักผูบริหาร - คณะกรรมการ

นายพิพัฒนพันธุ

สุวรรณอักษร

หัวหนาสวน สวนพัสดุ - คณะกรรมการ

ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ ผูชวยอธิการบดี สำนักผูบริหาร - คณะกรรมการ

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ ผูอำนวยการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรแ

ละเทคโนโลยี

- คณะกรรมการ

รศ.ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี สำนักผูบริหาร เขาประชุม คณะกรรมการ

ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย รักษาการแทนหัวหนาสวน สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

- เลขานุการ
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นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

- ผูชวยเลขานุการ

นางสาวนฤมล สุทธิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

- ผูชวยเลขานุการ

นางสาววลีรัตน กองสวัสดิ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนพัสดุ เขาประชุม ผูชวยเลขานุการ

นางสุภาวดี สารพงษ หัวหนางาน สวนแผนงานและยุทธศาสต

ร

- ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.พิจักษณ สัมพันธ รองผูอำนวยการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรแ

ละเทคโนโลยี

- ประชุมแทน
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