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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน และหน่วยงาน จ านวน 28 หน่วยงาน          
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีดังนี้ 
 

ไตรมาสที่ 
รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน 

รายไตรมาส 
(%) 

สะสม ณ 
 สิ้นไตรมาส (%) 

รายไตรมาส 
(%) 

สะสม ณ  
สิ้นไตรมาส (%) 

รายไตรมาส 
(%) 

สะสม                 
ณ สิ้นไตรมาส (%) 

1 30.29 30.29 33.00 33.00 21.11 21.11 
2 22.00 52.29 22.00 55.00 22.00 43.11 
3 22.00 74.29 22.00 77.00 22.00 65.11 
4 21.71 96.00 21.36 98.36 22.89 88.00 

 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 793,681,300 บาท ระหว่างปีงบประมาณ 
ส านักงบประมาณได้มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีงบด าเนินงานเหลือจ่ายและหมดความจ าเป็น จ านวน 7,884,900 บาท                         
จึงด าเนินการโอนงบประมาณแผ่นดินที่เหลือจ่ายข้ามกรมภายใต้กระทรวงเดียวกัน สรุปวงเงินงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง จ านวน 785,796,400 บาท ใช้ไป จ านวน 710,860,472 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.46 เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 96.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 5.54 ได้กันเงินไว้เหลื่อมปี 
จ านวน 61,972,518.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.89 เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการบริหารตามสัญญา จึงได้กัน                 
เงินเหลื่อมปีไว้และมีงบประมาณคงเหลือทั้งหมดจ านวน 12,963,409.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 จ าแนกตาม             
แหล่งเงิน ดังนี้ 
  1) งบประมาณแผ่นดิน ระหว่างปีงบประมาณส านักงบประมาณได้มีการตรวจสอบผลการ                 
ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีงบด าเนินงาน          
เหลือจ่ายและหมดความจ าเป็น จ านวน 7,884,900 บาท จึงด าเนินการโอนงบประมาณแผ่นดินที่เหลือจ่ายข้าม         
กรมภายใต้กระทรวงเดียวกัน สรุปวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 7,884,900 บาท จึงด าเนินการโอน
งบประมาณแผ่นดินที่เหลือจ่ายข้ามกรมภายใต้กระทรวงเดียวกัน สรุปวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 
600,169,800 บาท ใช้ไป จ านวน 555,166,438.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.50 ได้กัน
เงินไว้เหลื่อมปี จ านวน 40,241,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.71 และคงเหลือทั้งหมดจ านวน 4,761,461.04 คิดเป็น
ร้อยละ 0.79 
  2) งบประมาณเงินรายได้ จัดสรร จ านวน 185,626,600 บาท ใช้ไป จ านวน 155,694,033.04 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 83.87 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.13 ได้กันเงินไว้เหลื่อมปี จ านวน 21,730,618.53 บาท                
คิดเป็นร้อยละ 11.71 และคงเหลือทั้งหมด จ านวน 8,201,948.43 คิดเป็นร้อยละ 4.42 

หน่วย : บาท 
แหล่งเงิน จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันเหลื่อม ร้อยละ ใช้ไปทั้งหมด ร้อยละ คงเหลือทั้งหมด ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 785,796,400 710,860,472.00 90.46 61,972,518.53 7.89 772,832,990.53 98.35  12,963,409.47 1.65 

1.งบประมาณ
แผ่นดิน 

600,169,800 555,166,438.96 92.5 40,241,900.00 6.71 595,408,338.96 99.21  4,761,461.04 0.79 

2.งบประมาณ
เงินรายได้ 

185,626,600 155,694,033.04 83.87 21,730,618.53 11.71 177,424,651.57 95.58  8,201,948.43 4.42 
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2. ผลการใช้ไปงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่าย  
 

 รายจ่ายภาพรวมจัดสรร จ านวน 785,796,400 บาท ใช้ไป จ านวน 710,860,472 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.46 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 5.54 และได้กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 61,972,518.53 บาท คิดเป็น           
ร้อยละ 7.89 
 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าภาพรวม 
     - รายจ่ายประจ าภาพรวมจัดสรร จ านวน 556,704,821 บาท ใช้ไป จ านวน 521,523,035.50 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 93.68  ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 4.68 และได้กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 22,512,350.53 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 
      - รายจ่ายลงทุนภาพรวมจัดสรร จ านวน 229,091,579 บาท ใช้ไป จ านวน 189,337,436.50 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 82.65 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 5.35 และได้กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 39,460,168 
บาท คิดเป็นร้อยละ 17.22 

                    หน่วย : บาท 
ประเภทรายจา่ย จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันเหลื่อม ร้อยละ ใช้ไปทั้งหมด ร้อยละ คงเหลือทั้งหมด ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 785,796,400 710,860,472.00 90.46 61,972,518.53 7.89 772,832,990.53 98.35  12,963,409.47 1.65 

1.รวมรายจ่าย
ประจ า 

556,704,821 521,523,035.50 93.68 22,512,350.53 4.04 544,035,386.03 97.72  12,669,434.97 2.28 

2.รวมรายจ่าย
ลงทุน 

229,091,579 189,337,436.50 82.65 39,460,168.00 17.22 228,797,604.50 99.87  293,974.50 0.13 

 
 

  
เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 

ประเภทรายจ่าย เป้าหมาย ใช้ไป ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ภาพรวม          96.00       90.46 (5.54) 

1.รวมรายจ่ายประจ า         98.36       93.68  (4.68) 

2.รวมรายจ่ายลงทุน          88.00       82.65  (5.35) 
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 2.2 งบประมาณแผ่นดิน  
      - รายจ่ายประจ าจัดสรร จ านวน 377,171,000 บาท ใช้ไป จ านวน 368,790,518.96 บาท คิดเป็น      
ร้อยละ 97.78 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 0.58 และได้กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 3,619,100 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 0.96 
      - รายจ่ายลงทุนจัดสรร จ านวน 222,998,800 บาท ใช้ไป จ านวน 186,375,920 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
83.58 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 4.42 และได้กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 36,622,800 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 16.42 

          หน่วย : บาท 
ประเภทรายจา่ย จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันเหลื่อม ร้อยละ ใช้ไปทั้งหมด ร้อยละ คงเหลือทั้งหมด ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 600,169,800 555,166,438.96 92.50 40,241,900.00 6.71 595,408,338.96 99.21 4,761,461.04 0.79 

1.รวมรายจ่าย
ประจ า 

377,171,000 368,790,518.96 97.78 3,619,100.00 0.96 372,409,618.96 98.74 4,761,381.04 1.26 

2.รวมรายจ่าย
ลงทุน 

222,998,800 186,375,920.00 83.58 36,622,800.00 16.42 222,998,720.00 100.00 80.00 0.00 
    

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

ประเภทรายจ่าย เป้าหมาย ใช้ไป ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ภาพรวม 96.00 92.50 (3.50) 

1.รวมรายจ่ายประจ า 98.36 97.78 (0.58) 

2.รวมรายจ่ายลงทุน 88.00 83.58 (4.42) 
 

 2.3 งบประมาณเงินรายได้ 
      - รายจ่ายประจ าจัดสรร จ านวน 179,533,821 บาท ใช้ไป จ านวน 152,732,516.54 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 85.07 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 13.29 และได้กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 18,893,250.53 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.52 
      - รายจ่ายลงทุนจัดสรร จ านวน 6,092,779 บาท ใช้ไป จ านวน 2,961,516.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48.61 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 39.39 และได้กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 2,837,368 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 46.57 

                   หน่วย : บาท 
ประเภทรายจา่ย จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันเหลื่อม ร้อยละ ใช้ไปทั้งหมด ร้อยละ คงเหลือทั้งหมด ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 185,626,600 155,694,033.04 83.87 21,730,618.53 11.71 177,424,651.57 95.58 8,201,948.43 4.42 

1.รวมรายจ่าย
ประจ า 

179,533,821 152,732,516.54 85.07 18,893,250.53 10.52 171,625,767.07 95.60 7,908,053.93 4.4 

2.รวมรายจ่าย
ลงทุน 

6,092,779 2,961,516.50 48.61 2,837,368.00 46.57 5,798,884.50 95.18 293,894.50 4.82 

 

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

ประเภทรายจ่าย เป้าหมาย ใช้ไป ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ภาพรวม 96.00 83.87 (12.13) 

1.รวมรายจ่ายประจ า 98.36 85.07 (13.29) 

2.รวมรายจ่ายลงทุน 88.00 48.61 (39.39) 

 



 
 

ง 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
 

 
 

 
เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จ าแนกตามแหล่งเงิน 

 

แหล่งเงิน เป้าหมาย ใช้ไป ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รวมทั้งสิ้น 96.00 90.46 (5.54) 

1.งบประมาณแผ่นดิน 96.00 92.50 (3.50) 
2.งบประมาณเงินรายได้ 96.00 83.87 (12.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จ 

 

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประเภทรายจ่ายประจ า 
 

 
 

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่ายประจ า 
 
 

ประเภทรายจ่าย เป้าหมาย ใช้ไป ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายประจ าทั้งสิ้น 98.36 93.68 (4.68) 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประเภทรายจ่ายลงทุน 
 

 
 

 

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่ายลงทุน 
 

ประเภทรายจ่าย เป้าหมาย ใช้ไป ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 88.00 82.65 (5.35) 



 
 

ฉ 

 

 
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 91.79 รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง 
“ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ร้อยละ 87.70 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 41.11 เนื่องจากการด าเนินงานวิจัยการเบิกจ่ายต้องเบิกจ่ายเป็นงวดตามสัญญารับทุน 
ซึ่งงานวิจัยยังด าเนินการไม่ส าเร็จจึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และได้กันเงินเหลื่อมปีไว้เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
ถัดไป 

 

  3.1 ภาพรวม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  งบประมาณ   ใช้ไป   ร้อยละ  กันเหลื่อมป ี  ร้อยละ  
รวมเบิกจ่ายและกนั

เหลื่อม 
 ร้อยละ  

1 686,197,770.15 630,202,424.80 91.84 48,737,563.24 7.10 678,939,988.04 98.94 
2 7,865,430.00 3,233,820.38 41.11 4,568,599.00 58.08 7,802,419.38 99.20 
3 37,328,530.00 32,735,594.76 87.70 2,205,920.00 5.91 34,941,514.76 93.61 
4 4,551,122.53 3,581,401.51 78.69 - - 3,581,401.51 78.69 
5 49,853,547.32 41,107,230.55 82.46 6,460,436.29 12.96 47,567,666.84 95.41 

รวมท้ังสิ้น 785,796,400.00 710,860,472.00 90.46 61,972,518.53 7.89 772,832,990.53 98.35 

 
   3.2 จ าแนกตามยุทธศาสตร์งบประมาณแผ่นดิน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  งบประมาณ   ใช้ไป   ร้อยละ  กันเหลื่อมป ี  ร้อยละ  
รวมเบิกจ่ายและ

กันเหลื่อม 
 ร้อยละ  

1 558,132,500.00 519,631,553.36 93.10 36,622,800.00 6.56 556,254,353.36 99.66 
2 2,153,900.00 937,691.64 43.53 1,413,180.00 65.61 2,350,871.64 109.14 
3 37,211,900.00 32,690,804.04 87.85 2,205,920.00 5.93 34,896,724.04 93.78 
4 2,671,500.00 1,906,389.92 71.36 - - 1,906,389.92 71.36 

รวมท้ังสิ้น 600,169,800.00  555,166,438.96   92.50  40,241,900.00  6.71  595,408,338.96  99.21  
 
  5.3 จ าแนกตามยุทธศาสตร์งบประมาณเงินรายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  งบประมาณ   ใช้ไป   ร้อยละ  กันเหลื่อมป ี  ร้อยละ  
รวมเบิกจ่ายและ

กันเหลื่อม 
 ร้อยละ  

1 128,065,270.15 110,570,871.44 86.34 12,114,763.24 9.46 122,685,634.68 95.80 
2 5,711,530.00 2,296,128.74 40.20 3,155,419.00 55.25 5,451,547.74 95.45 
3 116,630.00 44,790.72 38.40  - 44,790.72 38.40 
4 1,879,622.53 1,675,011.59 89.11  - 1,675,011.59 89.11 
5 49,853,547.32 41,107,230.55 82.46 6,460,436.29 12.96 47,567,666.84 95.41 

รวมท้ังสิ้น 185,626,600.00 155,694,033.04 83.87 21,730,618.53 11.71 177,424,651.57 95.58 
 



 
 

ช 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีโครงการที่จะต้องด าเนินงานทั้งหมด 243 โครงการ ได้ด าเนินการ       
ทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีตัวชี้วัดของโครงการทั้งสิ้น จ านวน 1,314 ตัวชี้วัด บรรลุ จ านวน 1,104 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.02 และไม่บรรลุ จ านวน 210 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.98  
  

ล าดับ 
จ าแนกประเภทการ

สรุปผล 
โครงการ
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
ทั้งหมด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

243 243  243 100.00 - - 

2 การบรรลุตามตัวชี้วัด
ของโครงการ 

  1,314 1,104 84.02 210 15.98 

 

สาเหตุที่ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ  
โดยเลื่อนการจัดโครงการท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ซ 

 

5. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
จันทรเกษม เพ่ือทราบผลส าเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างคุ้มค่าการบริหารงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาการจัดท าแผนโครงการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ไข/ 

แผนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562     
1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตาม
แผนงานที่ตั้งไว้ 
2) หน่วยงานควรด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง
กลางไตรมาส เพื่อให้การเบิกจ่ายทันตามระยะเวลา 

1) กองนโยบายและแผนลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินโครงการของหน่วยงาน  
2) หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการด าเนิน
โครงการแบะเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น
เพ่ือให้ทันในรอบไตรมาส  

กองนโยบายและ
แผน/ทุกหน่วยงาน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2562 

    

1) มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
ควรมีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 
เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

1) จัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่าย
งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี  โดยจ าแนก
แหล่งงบประมาณ 
2) วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น
และลดลง 

กองนโยบายและแผน 

2) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านงานวิจัย เนื่องจากผลการเบิกจ่าย
งบประมาณค่อยข้างต่ าและติดต่อกันทุกปี 

1) เนื่องจากการด าเนินงานวิจัยการเบิกจ่าย
ต้องเบิกจ่ายเป็นงวดตามสัญญารับทุน ซึ่ง
งานวิจัยยังด าเนินการไม่ส าเร็จจึงท าให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ และทางสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้กันเงินเหลื่อมปีไว้  พร้อม
ติดตามการเบิกจ่ ายงบประมาณอย่าง
เร่งด่วน 

กองนโยบายและ
แผน/สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
 


