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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน และหน่วยงาน 
จ านวน 27 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 
มีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 
 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด  

ไตรมาส 
ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน 

รายไตรมาส สะสม (%) รายไตรมาส สะสม (%) รายไตรมาส สะสม (%) 
1 23.00 23.00 28.00 28.00 8.00 8.00 
2 31.00 54.00 30.00 58.00 32.00 40.00 
3 23.00 77.00 22.00 80.00 25.00 65.00 
4 23.00 100.00 20.00 100.00 35.00 100.00 

 
 

 

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 678,893,400 บาท ระหว่างปีได้มีการโอน
งบประมาณเพ่ือน าไปด าเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
จากโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 871,800 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จ านวน 678,021,600 
บาท ใช้ไป จ านวน 370,001,472.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.57 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ
ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 22.43 จ าแนกดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินจัดสรร จ านวน 493,839,400 บาท ระหว่างปีได้มีการโอน
งบประมาณเพ่ือน าไปด าเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
จากโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 871,800 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จ านวน 492,967,600 
บาท ใช้ไป จ านวน 268,235,714.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.41 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ 
ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 22.59  

- งบประมาณเงินรายได้จัดสรร จ านวน 185,054,000.00 บาท ใช้ไป จ านวน 
101,765,757.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.99 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 22.01 มีรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามแหล่งเงิน เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 77.00 
 

1.1  งบประมาณภาพรวม 
 

      งบประมาณภาพรวมจัดสรร จ านวน 678,021,600.00 บาท ใช้ไป จ านวน 370,001,472.10 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 54.57 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 22.43 จ าแนกดังนี ้

- งบหน่ วยงานจัดสรร จ านวน  160,987,300.00 บาท บาท ใช้ ไป  จ านวน 
39,781,866.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.71 

- ง บ ก ล า ง  จ า น ว น จั ด ส ร ร  517,034,300.00 บ า ท  บ า ท  ใ ช้ ไ ป  จ า น ว น 
330,219,606.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.87 

 
 

ตารางท่ี 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)        หน่วย : บาท 

แหล่งเงิน จัดสรร 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (1 ต.ค.62- 30 มิ.ย.63) 

คงเหลือทั้งหมด ร้อยละ 
ใช้ไป ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง 

รวมทั้งสิ้น  678,021,600.00 370,001,472.10 54.57 77.00 (22.43) 308,020,127.90 45.43 
งบหน่วยงาน 160,987,300.00 39,781,866.01 24.71 77.00 (52.29) 121,205,433.99 75.29 
งบส่วนกลาง 517,034,300.00 330,219,606.09 63.87 77.00 (13.13) 186,814,693.91 36.13 

 

 
1.2 งบประมาณแผ่นดิน  
      งบประมาณแผ่นดินจัดสรร จ านวน 493,839,400 บาท ระหว่างปีได้มีการโอนงบประมาณเพ่ือ

น าไปด าเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโคโรนา 
2019 (COVID-19) จ านวน 871,800 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จ านวน 492,967,600 บาท ใช้ไป จ านวน 
268,235,714.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.41 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 22.59 จ าแนกดังนี้ 

- งบหน่วยงานจัดสรร จ านวน 121,906,100.00 บาท บาท ใช้ไป จ านวน 23,951,914.11 
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 

- งบกลางจัดสรร จ านวน 371,061,500.00 บาท บาท ใช้ไป จ านวน 244,283,800.33 บาท                      
คิดเป็นร้อยละ 65.83 

ตารางท่ี 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน                                   หน่วย : บาท 

แหล่งเงิน จัดสรร 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (1 ต.ค.62- 30 มิ.ย.63) 

คงเหลือทั้งหมด ร้อยละ 
ใช้ไป ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง 

เงินแผ่นดิน 492,967,600.00 268,235,714.44 54.41 77.00 (22.59) 224,731,885.56 45.59 
งบหน่วยงาน 121,906,100.00 23,951,914.11 19.65 77.00 (57.35) 97,954,185.89 80.35 
งบส่วนกลาง 371,061,500.00 244,283,800.33 65.83 77.00 (11.17) 126,777,699.67 34.17 
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1.3 งบประมาณเงินรายได้ 
งบประมาณเงินรายได้จัดสรร จ านวน 185,054,000.00 บาท ใช้ไป จ านวน 101,765,757.66 บาท             

คิดเป็นร้อยละ 54.99 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนดร้อยละ 22.01 จ าแนกดังนี ้

- งบหน่วยงานจัดสรร จ านวน 39,081,200.00 บาท บาท ใช้ไป จ านวน 15,829,951.90 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.51 

- งบกลางจัดสรร จ านวน 145,972,800.00 บาท บาท ใช้ไป จ านวน 85,935,805.76 บาท                    
คิดเป็นร้อยละ 58.87 

 
ตารางท่ี 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้             หน่วย : บาท 

แหล่งเงิน จัดสรร 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  (1 ต.ค.62- 30 มิ.ย.63) 

คงเหลือทั้งหมด ร้อยละ 
ใช้ไป ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง 

เงินรายได้ 185,054,000.00 101,765,757.66 54.99 77.00 (22.01) 83,288,242.34 45.01 
งบหน่วยงาน 39,081,200.00 15,829,951.90 40.51 77.00 (36.49) 23,251,248.10 59.49 
งบส่วนกลาง 145,972,800.00 85,935,805.76 58.87 77.00 (18.13) 60,036,994.24 41.13 
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2. สรุปผลการใช้ไปงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่ายภาพรวม เป้าหมายร้อยละ 77.00  
    รายจ่ายประจ า เป้าหมายร้อยละ 80.00 และรายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 65.00 
 

2.1 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
งบประมาณภาพรวม จ านวน 678,021,600.00 บาท ใช้ไป จ านวน 370,001,472.10 บาท  คิดเป็น  

ร้อยละ 54.57 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อย
ละ 22.43 คงเหลือทั้งสิ้น จ านวน 308,020,127.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.43 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย
ดังนี้ 

 - งบประมาณรายจ่ายประจ า  จ านวน 560,782,125.00 บาท ใช้ไป จ านวน 
350,607,967.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.52 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 80.00            
ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 17.48 

 -  งบประมาณรายจ่ายลงทุน  จ านวน 117,239,475.00 บาท ใช้ ไป จ านวน 
19,393,504.95บาท คิดเป็นร้อยละ 16.54  เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 65.00  ต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 48.46 

 

2.2 งบประมาณแผ่นดิน 
    งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 492,967,600.00 บาท ใช้ไป จ านวน 268,235,714.44 บาท                   

คิดเป็นร้อยละ 54.41 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด   ร้อยละ 22.59 คงเหลือทั้งสิ้น จ านวน 224,731,885.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.59 จ าแนกตาม
ประเภทรายจ่ายดังนี้ 

 - งบประมาณรายจ่ายประจ า จ านวน 378,420,090.00 บาท ใช้ไป จ านวน 
249,966,514.44  บาท คิดเป็นร้อยละ 66.06 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 80.00          
ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 13.94 

 -  งบประมาณรายจ่ายลงทุน จ านวน 114,547,510.00 บาท ใช้ ไป จ านวน 
18,269,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.95 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 65.00 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 49.05 

 

 2.3 งบประมาณเงินรายได้  
งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 185,054,000.00 บาท ใช้ไป จ านวน 101,765,757.66 บาท             

คิดเป็นร้อยละ 54.99 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ 22.01 จ าแนกตามประเภทรายจ่ายดังนี้ 

 - งบประมาณรายจ่ายประจ า จ านวน 182,362,035.00 บาท ใช้ไป จ านวน 
100,641,452.71บาท คิดเป็นร้อยละ 55.19 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 80.00 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 24.81 

 -  งบประมาณรายจ่ ายลงทุน  จ านวน  2,691,965.00 บาท ใช้ ไป  จ านวน 
1,124,304.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.77 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 65.00 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 23.23 
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3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ บริษัทท าสัญญาเรียบร้อยพร้อมส่งมอบ
งาน แต่ก าหนดการส่งมอบตามมติคณะกรรมการ เป็นช่วงที่
มหาวิทยาลัยประกาศปิดเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

1. อยู่ระหว่างพัสดุกลางก าลังด าเนินการ 

2. การปรับปรุงอาคารฯ ผู้รับจ้างเดิมไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้สัญญาไม่สมบูรณ์ และต้องเปลี่ยนผู้รับ
จ้างรายใหม่  

2. มีก าหนดเริ่มการด าเนินงานเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 
2563  ขณะนี้ อ ยู่ ใ น ระหว่ า งบริ ห า ร สั ญ ญา 
คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายใน 120 วัน 

3. การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนมี
ปัญหาเนื่องจากชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
ร่วมกับคณะในช่วงไตรมาสที่ก าหนด ประกอบกับมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  

3.  เลื่ อนการจัดกิ จกรรมออกไปจัด ใน เดื อน
กรกฎาคม ถ้าด าเนินการจัดกิจกรรมไม่ได้ก็จะต้อง
คืนงบประมาณให้ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 

4. การจัดประชุมไม่เป็นไปตามแผนไตรมาส 3 เนื่องจาก
คณะกรรมการติดภารกิจ เวลาว่างไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถจัด
ประชุมได ้

4. เลื่อนการประชุมหรือประชุมแบบออนไลน์แทน 

5. บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการ หรือด าเนินการ
แล้วแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณท าให้มีงบประมาณคงเหลือ  
 

งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายแล้วทาง
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนเข้างบส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย เ พ่ือน าไปใช้ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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4. ข้อเสนอแนะด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
จันทรเกษม เพ่ือทราบผลส าเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี        
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างคุ้มค่าการบริหารงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลก าหนด
แนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนโครงการของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 
   1. ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยัง
ไม่ได้เบิกจ่ายหรืออยู่ขั้นตอนการเบิกจ่าย ด าเนินการ
ให้ทันไตรมาส 3 ตามที่รัฐบาลก าหนดคือร้อยละ 
77.00 

   1. แจ้งหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามหมายหมายที่รัฐบาลก าหนด 
   2. งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายแล้ว
ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนเข้างบส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลั ย  เ พ่ือน า ไปใช้ ในการ พัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้านการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 
   1. มหาวิทยาลัยควรมีการเร่งรัดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และทบทวนผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย หรือที่มี
งบประมาณคงเหลือ 

   1. ทางมหาวิทยาลัยเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ
ให้แล้ ว เสร็ จภายในไตรมาส  4  และถ้ ามีการ
ด า เนิ นการแล้ วแต่ มี งบประมาณเหลื อ  ทา ง
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนเข้างบส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
   2. งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้มีการลงนาม
สัญญาจ้างแล้วแต่การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เสร็จ
สิ้นนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการกันเงินเหลื่อม
ปีไว้ 

 
 
 

    
 
   
    

 
 
 
 
 



ช 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
1.1  งบประมาณภาพรวม 
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1.2 งบประมาณแผ่นดิน  
 

 
2.3 งบประมาณเงินรายได้ 
 

 


