
 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 

(1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงนิกันไว้เบิกเหล่ือมปี 

1.1 งบประมาณแผ่นดนิ จํานวน 6 รายการ  เป็นจํานวนเงิน 47,673,745.30 บาท มีการใช้จา่ยเป็นจํานวนเงิน 

42,408,414.50 บาท คดิเป็นร้อยละ 88.96  

1.2 งบประมาณเงนิรายได้จํานวน 25 รายการ เป็นจํานวนเงิน 36,849,968.46 บาท มีการใช้จา่ยเป็นจํานวนเงิน  

27,778,524.06 บาท คดิเป็นร้อยละ 75.38  
 

2.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิ ประจาํปีงบประมาณ 2558  

    2.1 ภาพรวม   ได้รับงบประมาณ รวมทัง้สิน้ 825,855,500.00 บาท (แปดร้อย ย่ีสิบห้าล้านแปดแสนห้าหม่ืน

ห้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน ) มีการใช้จา่ยงบประมาณ  จํานวน 450,580,574.54 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหม่ืน

ห้าร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทห้าสิบส่ีสตางค์) คดิเป็นร้อยละ 54.56 เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนการใช้จา่ยของมหาวิทยาลยั 

พบวา่ผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผนร้อยละ 14.34 ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิประจาํปีงบประมาณ 2558 (ภาพรวม) 

รายการ แผน/ผล สิน้ไตรมาส 1 สิน้ไตรมาส 2 สิน้ไตรมาส 3 สิน้ไตรมาส 4 

การใช้จ่าย มทรส. แผน 359,499,995.84 569,046,613.08 716,809,896.94 825,855,500.00 

ผล 360,249,532.59 450,580,574.54 - - 

แผน 43.53 68.90 86.80 100.00 

ผล 43.62 54.56 - - 

เปรียบเทียบกบั 

แผนการใช้จ่าย มทรส. 

 0.09 

(สงูกวา่แผน) 

-14.34 

(ตํ่ากวา่แผน) 

- - 

 

    2.2 งบลงทุน  ได้รับงบประมาณ รวมทัง้สิน้ 162,569,200.00 บาท (หนึง่ร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนหกหม่ืน       

เก้าพนัสองร้อยบาทถ้วน) มีการใช้จา่ยงบประมาณ  จํานวน 6,265,674.00 บาท (หกล้านสองแสนหกหม่ืนห้าพนั

หกร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถ้วน)  คดิเป็นร้อยละ 3.85 เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนการใช้จา่ยของมหาวิทยาลยั พบวา่ผลการ

ดําเนินงานต่ํากวา่แผนร้อยละ 60.20 ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิประจาํปีงบประมาณ 2558 (งบลงทุน) 

รายการ แผน/ผล สิน้ไตรมาส 1 สิน้ไตรมาส 2 สิน้ไตรมาส 3 สิน้ไตรมาส 4 

การใช้จ่าย มทรส. แผน 63,097,900.00 104,118,800.00 148,548,200.00 162,569,200.00 

ผล 0.00 6,265,674.00 - - 

แผน 38.81 64.05 91.38 100.00 

ผล                    0.00                    3.85 - - 

เปรียบเทียบกบั 

แผนการใช้จ่าย มทรส. 

 -38.81 

(ตํ่ากวา่แผน) 

-60.20 

(ตํ่ากวา่แผน) 

- - 

 



 

 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดงบลงทุน งบประมาณแผ่นดนิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558                                                         

รายการสิ่งก่อสร้าง 

ท่ี ผลผลิต/รายการ งบประมาณ วงเงินลงนามสญัญา ผลการใช้จ่าย หมายเหต ุ

1 อาคารบริหารจดัการเชิงบรูณาการ 

(ผกูพนัใหม)่ 

76,000,000.00 0.00 0.00 อยู่ระหวา่ง สกอ.พิจารณาการ            

ขออนมุตัขิยายระยะเวลา          

ก่อหนีผ้กูพนัข้ามปี 

2 โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้และ

ปฏิบตักิารภาคสนามและตลาด       

ราชมงคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี    

ราชมงคลสวุรรณภมูิ ระยะท่ี 2 

10,000,000.00 9,984,000.00 0.00 อยู่ระหวา่งเบกิจ่ายงวดงานท่ี 1-2 

เดือน พ.ค.58  

จํานวน 2,995,200 บาท 

3 อาคารปฏิบตักิารเทคโนโลยีออกแบบ

วศิวกรรมและสถาปัตยกรรม       

(ผกูพนัเดมิ) 

52,083,800.00 52,083,800.00 1,783,785.00 อยู่ระหวา่งเบกิจ่ายงวดงานท่ี 3                 

ในเดือน พ.ค.58 จํานวน 

11,564,635.50 บาท 

สิน้สดุสญัญา 16 ต.ค.58 

4 โครงการปรับปรุงและตอ่เตมิอาคาร 2 

พร้อมครุภณัฑ์ 

15,000,000.00 15,000,000.00 1,388,889.00 งวดงานท่ี 2-4 คาดวา่ 

จะเบกิจ่ายแล้วเสร็จในเดือน  

มิ.ย.58 
 

    2.3 งบกลาง ได้รับงบประมาณ เพิ่มเตมิภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน  รวมทัง้สิน้ 

14,709,300.00 บาท (สิบส่ีล้านเจ็ดแสนเก้าพนัสามร้อยบาทถ้วน) ยงัไมมี่ผลการใช้จา่ย เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนการ      

ใช้จา่ยของมหาวิทยาลยั พบวา่ผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผนร้อยละ 100.00 ดงัตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิประจาํปีงบประมาณ 2558 (งบลงทุน) โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน   

รายการ แผน/ผล สิน้ไตรมาส 1 สิน้ไตรมาส 2 สิน้ไตรมาส 3 สิน้ไตรมาส 4 

การใช้จ่าย มทรส. แผน 0.00 14,709,300.00 0.00 0.00 

ผล 0.00 0.00 - - 

แผน 0.00 100.00 0.00 0.00 

ผล                    0.00 0.00 - - 

เปรียบเทียบกบั 

แผนการใช้จ่าย มทรส. 

  - -100.00 

(ตํ่ากวา่แผน) 

- - 

 

โดยมีสถานะการดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน  จํานวน 23 รายการ ดงันี ้

อยูใ่นขัน้ตอนการจดัทําคณุลกัษณะ 1 รายการ ระหวา่งการจดัซือ้จดัจ้าง 2 รายการ ก่อหนีผ้กูพนัแล้ว 16 

รายการ มีการเบกิจา่ยแล้วในเดือนเมษายน 2558 จํานวน 4 รายการ เป็นเงินทัง้สิน้ 2,155,478.00 บาท 



 

 

3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงนิรายได้ ประจาํปีงบประมาณ 2558  

   3.1 ภาพรวม  ได้รับอนมุตังิบประมาณเงิน รายได้จากสภามหาวิทยาลยั รวมทัง้สิน้ 285,950,000.00 บาท         

(สองร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) มีการใช้จา่ยงบประมาณ จํานวน 70,208,036.60 บาท (เจ็ดสิบล้าน

สองแสนแปดพนัสามสิบหกบาทหกสิบสตางค์) คดิเป็นร้อยละ 24.55 เม่ือเปรียบเทียบกบั แผนการใช้จา่ยของ

มหาวิทยาลยั พบวา่ผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผนร้อยละ 20.66 ดงัตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณเงนิรายได้ประจาํปีงบประมาณ 2558 (ภาพรวม) 

รายการ แผน/ผล สิน้ไตรมาส 1 สิน้ไตรมาส 2 สิน้ไตรมาส 3 สิน้ไตรมาส 4 

การใช้จ่าย มทรส. แผน    52,004,760.00  129,271,200.00 212,808,700.00 285,950,000.00 

ผล 31,708,448.78 70,208,036.60                        -                   - 

แผน               18.19               45.21                  74.42          100.00 

ผล                11.09               24.55                         -                   - 

เปรียบเทียบกบั 

แผนการใช้จ่าย มทรส. 

                  -7.10 

       (ตํ่ากวา่แผน) 

                -20.66 

       (ตํ่ากวา่แผน) 

                        -                   - 

 

  3.2 งบลงทุน  ได้รับอนมุตังิบประมาณเงินรายได้จากสภามหาวิทยาลยั รวมทัง้สิน้  72,388,200.00  บาท           

(เจ็ดสิบสองล้านสามแสนแปดหม่ืนแปดพนัสองร้อยบาทถ้วน) มีการใช้จา่ยงบประมาณ จํานวน 4,510,862.91 บาท     

(ส่ีล้านห้าแสนหนึง่หม่ืนแปดร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) คดิเป็นร้อยละ 6.23 เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนการ

ใช้จา่ยของมหาวิทยาลยั พบวา่ผลการดําเนินงานต่ํากวา่แผนร้อยละ 32.47 ดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณเงนิรายได้ประจาํปีงบประมาณ 2558 (งบลงทุน) 

รายการ แผน/ผล สิน้ไตรมาส 1 สิน้ไตรมาส 2 สิน้ไตรมาส 3 สิน้ไตรมาส 4 

การใช้จ่าย มทรส. แผน         87,000.00 28,017,000.00 59,988,200.00 72,388,200.00 

ผล       812,870.00    4,510,862.91                        -                   - 

แผน                   0.12               38.70                 82.87            100.00 

ผล                  1.12                6.23                         -                   - 

เปรียบเทียบกบั 

แผนการใช้จ่าย มทรส. 

                 1.00 

(สงูกวา่แผน) 

             -32.47 

(ตํ่ากวา่แผน) 

                        -                   - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดงบลงทุน งบประมาณเงนิรายได้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558                                             

รายการสิ่งก่อสร้าง 

ท่ี ผลผลิต/รายการ งบประมาณ วงเงินทําสญัญา ผลการใช้จ่าย หมายเหต ุ

1 โครงการปรับปรุงตอ่เตมิ                

ห้องงานส่งเสริมวชิาการ 

1,320,000.00 1,248,000.00 0.00 ลงนามสญัญา 24 เม.ย.58 สิน้สดุ

สญัญา 22 ส.ค.58 ระหวา่ง

ดําเนินการงวดงานท่ี 1ดําเนินการ

เคลียร์พืน้ท่ี ปรับแตง่ถมดนิ 
 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดงบลงทุน งบประมาณเงนิรายได้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558                                             

รายการสิ่งก่อสร้าง (ต่อ) 

ท่ี ผลผลิต/รายการ งบประมาณ วงเงินทําสญัญา ผลการใช้จ่าย หมายเหต ุ

2 โครงการปรับปรุงอาคาร 2      

สาขาวชิาพืชศาสตร์  

15,000,000.00 0.00 0.00 อยู่ระหวา่งคณะกรรมการเปิดซอง

ประกวดราคา 

3 โครงการปรับปรุงอาคาร

เทคโนโลยีการอาหาร                 

และอาคารต้นแบบการผลิต 

10,000,000.00 0.00 0.00 รอลงนามสญัญาเดือน มิ.ย.58  

4 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 31,000,000.00 21,888,887.77 0.00 ลงนามสญัญา 6 พ.ค.58 สิน้สดุ

สญัญา 2 พ.ย.58 ระหวา่งดําเนินการ

งวดงานท่ี 1 ดําเนินการเคลียร์พืน้ท่ี 

ปรับแตง่ถมดนิ 
 

 

 

 

 

 

 


