
 

                                    

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กองแผนงาน    สํานักงานอธิการบดี      โทร. 2068    

ที่   มอ 032/ว  101 วันที่        14         ตุลาคม      2558 

เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  : ป ี2559 
 

เรียน  คณบดี/เทียบเท่า (คณะ/หน่วยงานที่แนบท้าย) 

 

ตามที่คณะกรรมการอํานวยการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน

คราวประชุมครั้งที่ 11  วันที่  29  กันยายน  2558  มีมติเห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง : ปี 2559  ของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้นําเสนอต่อที่ประชุม

คณบดีเพื่อทราบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2558  แล้วนั้น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง  เป็นไปตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่เกิดการล่าช้า สอดคล้องกับมาตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2559 ของรัฐบาล และมีผลการเบิกจ่าย

สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเทศ  มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่า

ครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  : ปี 2559  ของมหาวิทยาลัย เพ่ือถือปฏิบัติ/ใช้ประกอบการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 ต่อไป 

 

  จึ ง เ รี ยนมา เ พ่ือ โปรดพิจารณาแ จ้งผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้อง  เ พ่ื อถื อป ฏิ บั ติ ต่อ ไป ด้วย   

จะขอบพระคุณยิ่ง 

 

 

 

(นายพิชิต     เรืองแสงวัฒนา) 

 รองอธิการบดี    รักษาราชการแทน 

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   

 

 

 

 

 

ด่วนที่สุด 



มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

 หนังสือกองแผนงาน  ที่   มอ 032/ว  101 วนัที่        14        ตุลาคม      2558       เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  : ปี 2559

  =  คณะ/หน่วยงานที่ตอ้งการส่งหนงัสือถึง

วิทยาเขตหาดใหญ่ 17 คณะเศรษฐศาสตร์ 43 สถาบนัวฒันธรรมศึกษากลัยาณิวฒันา

1 ส่วนกลางมหาวิทยาลยั 18 คณะการแพทยแ์ผนไทย วิทยาเขตภูเกต็

2 สาํนกังานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 19 คณะเทคนิคการแพทย์ 44 สาํนกังานอธิการบดีวิทยาเขตภเูกต็

2.1 กองแผนงาน 20 โครงการจดัตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 45 วิทยาลยัชุมชนภเูกต็

2.2 กองกลาง 21 บณัฑิตวิทยาลยั 46 คณะการบริการและการท่องเที่ยว

2.3 กองคลงั 22 วิทยาลยันานาชาติ 47 คณะเทคโนโยแีละสิ่งแวดลอ้ม

2.4 กองการเจา้หนา้ที่ 23 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 48 คณะวิเทศศึกษา

2.5 กองอาคารสถานที่ 24 สาํนกัวิจยัและพฒันา 47 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

2.6 กองกิจการนกัศึกษา 25 ศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ สาํนกังานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

2.7 กองบริการการศึกษา 26 สาํนกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง ฯ วิทยาลยัชุมชนสุราษฎร์ธานี

2.8 กองทะเบียนและประมวลผล 27 สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

2.9  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์(ศูนยศ์ึกษาเพื่อพฒันา 28 ศูนยส์่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ

 เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) 29 สถาบนัสันติศึกษา 48 วิทยาเขตตรัง

3 หวัหนา้ศูนยส์่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ 30 พิพิธภณัฑส์ถานธรรมชาติวิทยาฯ

4 ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 31 สถาบนัฮาลาล 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

6 คณะวิทยาศาสตร์ 32 สาํนกังานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

7 คณะแพทยศาสตร์ 33 คณะศึกษาศาสตร์

8 คณะวิทยาการจดัการ 34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 35 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 คณะเภสัชศาสตร์ 36 คณะวิทยาการสื่อสาร

11 คณะพยาบาลศาสตร์ 37 คณะศิลปกรรมศาสตร์

12 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 38 คณะรัฐศาสตร์

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 39 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

14 คณะการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 40 วิทยาลยัอิสลามศึกษา

15 คณะศิลปศาสตร์ 41 สาํนกัส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

16 คณะนิติศาสตร์ 42 สาํนกัวิทยบริการ

เรยีน  อธกิารบด ี
(สง่ใหค้ณุจริะพร)

หมายเหต ุ  
จัดสง่ทางระบบ e_doc
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แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  : ปี 2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

--------------  

 

 1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ให้คณะ/หน่วยงาน กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ใน

ปีงบประมาณ 2559  ทุกงบรายจ่าย 

2. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1 ปี ที่ได้รับงบประมาณจากงบลงทุนให้

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558  ส่วนรายการค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนและรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ให้ดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างและเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558(ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แจ้งคณะ/

หน่วยงานตามหนังสือที่ มอ 032/ว044 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และหนังสือที่ มอ032/ว072 ลงวันที่ 4 

สิงหาคม  2558 ตามลําดับ) 

3. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง(ทั้งที่ได้รับจัดสรรจากงบลงทุนและงบเงิน

อุดหนุน)ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1(ธันวาคม  2558)  ส่วน

รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 

4. รายการครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่มีปัญหาไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันตาม

กําหนดเวลาในข้อ 2 ให้ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขออนุมัติเป็นรายการไป 

5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจัดช้ือ รายการครุภัณฑ์  ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้างรายการใหม่  เบื้องต้นจะพิจารณาให้ใช้เงินเหลือจ่ายเฉพาะจากรายการท่ีสามารถ

ก่อหน้ีผูกพันได้ทันตามกําหนดเวลาในข้อ 2 เท่าน้ัน  โดยการพิจารณาอนุมัติข้ึนอยู่กับเหตุผลและ

ความจําเป็น ทั้งนี้วงเงินท่ีอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้างรายการที่มีเงินเหลือจ่าย 

6. คณะ/หน่วยงานท่ีมีความจําเป็นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงรายการทั้งที่ได้รับ

จัดสรรจากงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน(กรณีเป็นรายการที่ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วมีปัญหาใน

การจัดซ้ือ)   การขอใช้เงินเหลือจ่ายเพ่ือสมทบการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้างรายการเดิม 

และ/หรือ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้างรายการใหม่  หรือมีแผนการจัดซ้ือเพิ่มเติม(กรณี

เป็นงบเงินอุดหนุน)  หรือรายการครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รายการเดิมที่มีปัญหาอ่ืนๆ ให้

ดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ/ขอใช้เงินเหลือจ่าย/จัดซื้อเพิ่มเติม/แก้ไขปัญหา  

จัดซื้อจัดจ้างและเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาในข้อ 2 หากไม่สามารถดําเนินการได้

ทันในเวลาที่กําหนด ให้ยกเลิกการจัดซ้ือหรือเปลี่ยนเป็นการจัดซ้ือด้วยเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

ทันที 
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7. คณะ/หน่วยงานที่มีความจําเป็นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงรายการ และ/หรือขอใช้

เงินเหลือจ่ายเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์รายการใหม่ หรือจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ิมเติม ในเบื้องต้นควรพิจารณาว่า 

รายการใหม่ดังกล่าว เป็นรายการที่อยู่ในแผนการขอตั้งครุภัณฑ์ปี 2559 และ/หรือ ปี 2560 ที่เสนอ

มายังกองแผนงานและไม่เป็นครุภัณฑ์ IT  ทั้งนี้ต้องพิจารณาแล้วว่าสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน

กําหนดเวลาในข้อ 2 และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกําหนดเวลาในข้อ 3  เท่านั้น 

8. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ที่ได้รับจัดสรรจากงบลงทุน  หากมี

ความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายการและ/หรือมีการนําเงินเหลือจ่ายไปจัดซ้ือเป็นรายการค่าครุภัณฑ์ 

ที่ ดินและสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยผ่านความเห็นของ

คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์  หรือคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 

9. การดําเนินการตามข้อ 6 กรณีเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ได้รับ

จัดสรรจากงบเงินอุดหนุน ให้ดําเนินการภายใต้การพิจารณาอนุมัติของคณบดี/เทียบเท่า(โดยคง

อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของเงินอุดหนุน)  ทั้งน้ีต้องพิจารณาแล้วว่าสามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายใน

กําหนดเวลาตามข้อ 2 และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกําหนดเวลาตามข้อ 3  เท่านั้น 

10.  ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทําแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซ้ือ จัดจ้าง ค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   ปีงบประมาณ   2559 (แบบ มอ.600) ทั้งที่จัดซ้ือทั้งจากงบลงทุนและ

งบเงินอุดหนุนทุกรายการ  โดยส่งแผนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

กรณีจัดซ้ือจากงบลงทุน  และภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กรณีจัดซ้ือจากงบเงินอุดหนุน  ทั้งน้ีให้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 10 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558  กรณีจัดซ้ือ

จากงบลงทุน  และเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 กรณีจัดซ้ือจากงบเงินอุดหนุน  จนกว่าการเบิกจ่ายจะ

แล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้กําหนดเวลาในการเซ็นสัญญาและการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

11. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่เซ็นสัญญาแล้ว หากไม่สามารถส่งมอบ

และเบิกจ่ายได้ภายในกําหนดเวลาในข้อ 3   ให้คณะ/หน่วยงานเปล่ียนแปลงการเบิกจ่ายเงินเป็นการ

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานแทน 

12. มหาวิทยาลัยจะนําแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายปะจําปี 2559 ของคณะ/หน่วยงาน มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย ของคณะ/หน่วยงาน 

13. คณะกรรมการฯ อาจจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องราคา จํานวน วิธีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แก่คณะ/หน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง

เหมาะสม 
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14.  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ป ี2559 

 

กิจกรรม วัน เดือน  ป ี หมายเหต ุ

ส่งแผน มอ. 600  -5 มิถุนายน 2558 

 -25 สิงหาคม 2558 

-กรณีจัดซื้อจากงบลงทนุ   

-กรณีจัดซื้อจากงบเงินอุดหนนุ   

รายงานผล มอ. 600 ทุกวนัที่ 10 ของเดือน 

-เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2558 

-เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 

 

-กรณีจัดซื้อจากงบลงทนุ   

-กรณีจัดซื้อจากงบเงินอุดหนนุ   

ก่อหนี้ผูกพัน -ตุลาคม 2558 

-พฤศจิกายน 2558 

-กรณีจัดซื้อจากงบลงทนุ   

-กรณีจัดซื้อจากงบเงินอุดหนนุ   

ขอใช้เงินเหลือจ่าย/จัดซื้อ

เพิ่มเติมจากแผน 

-ตุลาคม 2558 

-พฤศจิกายน 2558 

-กรณีจัดซื้อจากงบลงทนุ   

-กรณีจัดซื้อจากงบเงินอุดหนนุ   

(เฉพาะรายการที่สามารถก่อหนี้

ผูกพันได้ทนัภายในธนัวาคม  

2558) 

เบิกจ่าย -ธันวาคม 2558 

-สิงหาคม  2559 

-รายการวงเงินไม่เกิน 2 ลบ. 

-รายการวงเงินตั้งแต่2 ลบ.ข้ึน

ไป 

 

 หมายเหตุ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  : ปี 2559

ของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงจากปี 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับบางส่วนของมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2559 ของรัฐบาล 
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