
 

รายงานผลการใช้งบประมาณ รับ-จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 



สรุปงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 1.แผนงบประมาณรายรับ และผลรับจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           
    

(หน่วย: บาท) 

แหล่งรายรับ 

ประมาณการรายรับ 

รับจริง 

ร้อยละรับ
จริง/

ประมาณการ
รายรับ
ปลายป ี

หมายเหต ุต้นปี เพิ่ม/ลด ปลายป ี

1.งบประมาณตามพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

1,893,655,100 - 1,893,655,100 1,893,655,100 100  

2.เงินสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

     21,168,000 14,112,000 35,280,000     42,336,000 120.00 (1) 

3.การจัดการเรียนการสอน    409,774,700 100,000 409,874,700  380,925,394 92.93 (2) 
4.รายรับหลักสตูรพิเศษ/นานาชาติ 57,502,500 -2,437,440 55,065,060 49,762,566 90.37 (3) 
4.รายรับจากหน่วยงานวิสาหกจิ      111,879,900 51,247,999 163,127,899    155,148,621 95.11 (4) 
5.รายรับจากโครงการ      189,000,000 21,770,925 210,770,925    195,091,543 92.56  
6.รายรับดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร       39,000,000 40,000 39,040,000       44,258,844 113.37 (5) 
7.รายรับอื่น       20,000,000 -250,000 19,750,000  34,377,156 174.06 (6) 
         รวมรายรับ 2,741,980,200 84,583,834 2,826,563,684 2,795,555,224 98.90  

หมายเหตุ  
(1) ระหว่างปีงบประมาณ  มมีติ ครม. อนุมัติโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณส าหรับ

นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14,112,000 และจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ปีอ่ืนๆ ตามจ านวน
นักศึกษาคงอยูเ่พิ่มเตมิอีก จ านวน 7,056,000 บาท 

(2) รายรับจากการจดัการเรียนการสอนต่ ากว่าแผนที่ประมาณการไว้ เนือ่งมาจาก 
2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่ ากว่าแผน เนื่องมากจากรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้ต่ ากว่าแผน 75.68 % 
2.2 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนบณัฑิต  มีการบันทึกรับในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2,712,000 บาท 

(3) หลักสตูรพิเศษมีการขอปรับเพิ่มแผนงบประมาณรายรับแต่หลักสตูรนานาชาติขอปรับลดแผนงบประมาณรายรับ
และขอจัดสรรเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเพิม่ขึ้น เนื่องจากรับนักศึกษาไมไ่ด้ตามแผนท่ีวางไว้ 

(4) ระหว่างปีหน่วยงานวิสาหกิจขอปรับเพิ่ม/ลด ประมาณการรายรับ   
 
(5) ดอกเบี้ยจากธนาคารและพันธบัตร 24,177,098.74 บาท,ดอกเบี้ยจากการลงทุน 21,951,393.88 บาท ,รายได้

ดอกเบี้ยกู้ยืมนักศึกษา 48,618.61 บาท และมีผลตอบแทนขาดทุนจากการลงทุนส่วนบุคคล บลจ.กรุงศรีฯ -
1,656,303.65 บาท 

(6) มีรายได้เบีย้ปรับเงินชดใช้ทุนอาจารย์แพทย์ 23,041,442.11 บาท รายได้ค่าปรบัร้านค้า/ส่งมอบงานล่าช้า 
3,145,418.12 บาท รายได้อื่น ๆ เช่น จากการขายแบบ/การจดัหา, ค่าใบสมัครพนักงาน,บริการรถรับส่งบุตร
พนักงาน,รายได้อื่นๆ จ านวน 8,190,296 บาท 

 
 
 
 



2. แผนงบประมาณรายจ่าย  และผลรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
ใช้ไป 

(กันเหลื่อมปี+จ่าย
จริง) 

ร้อยละ คงเหลือ 

 ต้นปี เพิ่ม/ลด สิ้นปี    
 (1) (2)=(3)-(1) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6)=(3)-(4) 
งบบุคลากร 822,634,294 -24,546,037 798,088,257 794,670,623 99.57 3,417,634 

  เงินเดือน 725,999,120 -26,258,630 699,740,490 697,768,534 99.72 1,971,956 

  ค่าจ้างชั่วคราว 96,635,174 1,712,593 98,347,767 96,902,089 98.53 1,445,678 

งบด าเนินงาน 917,593,361 37,688,791 953,282,152 879,874,876 92.79 73,407,275 
  ตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 434,181,001 -47,925,761 386,255,240 352,340,082 91.22 33,915,158 
  ค่าสาธารณูปโภค 82,018,100 -12,476,900 69,541,200 64,579,448 92.87 4,961,752 

  เงินอุดหนุน 387,629,260 92,905,453 480,534,713 447,255,920 93.07 33,278,793 

  รายจ่ายอื่น 13,765,000 3,185,999 16,950,999 15,699,426 92.62 1,215,573 

งบลงทุน 1,439,310,320 121,935,529 1,561,245,849 1,553,839,379 99.53 7,406,470 

  ครุภัณฑ ์ 187,742,600 30,106,241 217,848,841 216,093,131 99.19 1,755,710 
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,251,567,720 91,829,288 1,343,397,008 1,337,746,248 99.58 5,650,760 
รวมทั้งสิ้น 3,179,537,975 *133,078,284 3,312,616,259 3,228,384,878 97.46 84,231,379 

หมายเหตุ : * งบประมาณรายจา่ยเพิ่มขึ้นระหว่างปี จ านวน 133,078,284 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
          1.ระหว่างปีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 54,607,500 บาท 
     1.1 ทุนสนับสนุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (ตอบแทนใช้สอยวสัดุ) 2,000,000 บาท 
     1.2 ทุนสนับสนุนวิจัยหลังปริญญาเอก (เงินอุดหนุน) 1,500,000 บาท 
                1.3 การน าผลงานวจิัยไปให้ประโยชน์เผยแพร่(ตอบแทนใช้สอยวัสดุ) 1,682,000 บาท 
                1.4 ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนภายใน (เงินอุดหนุน) 2,100,000 บาท 
                1.5 การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ) 700,000 บาท 
                1.6 งานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและวิชาการ UKPSF (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ) 9,420,000 บาท 
                1.7 เงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ (เงินอุดหนุน) 10,920,000 บาท 
                1.8 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร เพิม่เตมิ (ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง) 7,173,500 บาท 
                1.9 โครงการปรับปรงุอาคารวิชาการ 8 (ท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง) 19,112,000 บาท 
          2. ระหว่างปีหลักสูตรพเิศษและหน่วยงานวิสาหกิจเพิ่มแผนงบประมาณรายจ่าย จ านวน 63,802,268.93 บาท 
          3. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจยัและทุนและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มจ านวน 
14,668,515.44  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



3.เปรียบเทียบผลงบประมาณรายรับจริงกับงบประมาณรายจ่ายใช้ไป (กันเหลื่อมปี + จ่ายจริง) 
(หน่วย: บาท) 

 

 รับจริง ใช้ไป(กันเหลื่อมปี+จ่ายจริง) ผลต่าง 
ส่วนกลาง 2,400,607,494.79 2,660,358,174.57 -259,750,679.78 
โครงการระหว่างปี 190,036,542.33 177,202,162.03    12,834,380.30 
หน่วยงานวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ 204,911,188.11 390,824,543.32   -185,913,355.21 

รวมทั้งสิ้น 2,795,555,225.23   3,228,384,879.92 -432,829,654.69 
 
ส่วนกลาง สรุปภาพรวมผลต่างระหว่างรับจริงและใช้ไป จ านวน –259,750,679.78 บาท  เนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุน 276,538,800 บาท ใช้จ่ายจาก
เงินกองทุนไป 271,708,966.46 บาท (คงเหลือ 4,829,833.54 บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.กองทุนทั่วไปที่ไม่มีภาระผูกพัน จ านวน 56,535,100 บาท  
      1.1 อุดหนุนการด าเนินงานศูนย์การแพทย์(เงินอุดหนุน) จ านวน 19,616,600 บาท  
      1.2 เงินสมทบก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  จ านวน 18,825,000 บาท 
      1.3 เงินอุดหนุนการปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ (เงินอุดหนุน) จ านวน 10,920,000 บาท 
      1.4 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร เพ่ิมเติม (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 7,173,500 บาท 
2.กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 74,737,510 บาท คงเหลือ 2,982,500 บาท 
       2.1 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สหกิจศึกษา จ านวน 50,000,000 บาท เหลือ 2,982,500 บาท 
       2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 24,737,510 บาท 
3.กองทุนวิจัย  จ านวน 7,282,000 บาท  คงเหลือ 1,428,058.42 บาท 
      3.1 ทุนสนับสนุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)จ านวน 2,000,000 บาท เหลือ 
860,000 บาท 
      3.2 ทุนสนับสนุนวิจัยหลงัปริญญาเอก (เงินอุดหนุน) จ านวน 1,500,000 บาท เหลือ 250,004 บาท 
      3.3 การน าผลงานวิจัยไปให้ประโยชน์เผยแพร่(ตอบแทนใช้สอยวัสดุ) จ านวน 1,682,000 บาท เหลือ 
6,761.42 บาท 
      3.4 ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนภายใน (เงินอุดหนุน) จ านวน  2,100,000 บาท เหลือ 311,293 บาท 
4.กองทุนพัฒนาบุคลากร  จ านวน 10,120,000 บาท คงเหลือ 419,275.12 บาท 
      4.2 การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ) จ านวน 700,000 บาท 
      4.3 งานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและวิชาการ UKPSF (ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)                                     
จ านวน 9,420,000 บาท เหลือ 419,275.12 บาท 
5.กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและกองทุนพัฒนาบุคลากร    จ านวน 127,864,190 บาท 
      5.1.เงินกู้ยืมโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา (เงินอุดหนุน) จ านวน  127,864,190 บาท 
 
         การด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีรายรับจริงจากการด าเนินงาน                    
2,400,607,494.79 บาท มีผลการใช้จ่ายไม่รวมใช้จ่ายจากเงินกองทุน 2,388,649,208.11 บาท 
(2,660,358,174.57 - 271,708,966.46)   
ท าให้มหาวิทยาลัยมีรายรับจริงจากการด าเนินงานมากกว่าใช้ไป 11,958,286.68 บาท  
 



โครงการระหว่างปี   สรุปภาพรวมมีผลรายรับจริงมากกว่าใช้ไป จ านวน 12,834,380.30 บาท   
หน่วยงานวิสาหกิจ/หลักสูตรพิเศษ   สรุปภาพรวมมีผลรายรับจริงต่ ากว่าใช้ไป จ านวน 185,913,355.21 
บาท เนื่องมาจากมีการกู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย จ านวน 172,413,011.31 บาท 
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