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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์
การศึกษา และหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน  น ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เปรียบเทียบเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ โดยข้อมูลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกล
ยุทธ์ฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 สามารถสรุป
สาระส าคัญดังนี้ 
 

1.  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 - 2560 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560   

จากการด าเนินงานตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 - 2560 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รวม14 ตัวชี้วัด พบว่า มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวม ระดับดีมาก คิดเป็น 4.55 คะแนน โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก ผลการด าเนินงานอยู่ระดับดีมากคิดเป็น 4.81 คะแนน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ผลการด าเนินงานระดับพอใช้ คิดเป็น 3.48 คะแนน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  ผลการ
ด าเนินงานอยู่ระดับดีมาก คิดเป็น 5.00 คะแนน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย ผลการ
ด าเนินงานอยู่ระดับดีมาก คิดเป็น 4.72 คะแนน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน ผลการด าเนินงานอยู่
ระดับดีมาก คิดเป็น 4.75 คะแนน 
  จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ฯ มหาวิทยาลัยควรเร่งรัด การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4                     
             (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 

     2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4  
                   (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 96.00) 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 789,885,125.31 
บาท  ณ สิ้นไตรมาส 4 เบิกจ่าย 700,119,282.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.64 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 7.36)     
กันเหลื่อมปี 64,779,463.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.20 รวมเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี 764,898,746.13 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 96.84 จ าแนกตามแหล่งเงินดังนี้ 
  1) งบประมาณแผ่นดิน  จัดสรรงบประมาณ จ านวน 509,863,925.31 บาท เบิกจ่ าย 
492,820,557.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.66 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.66) กันเหลื่อมปี 9,050,476.50 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 1.78 รวมเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี 501,871,034.29 คิดเป็นร้อยละ 98.44 
  2) งบประมาณรายได้ จัดสรรงบประมาณ จ านวน 280,021,200 บาท เบิกจ่าย 207,298,724.60 
บาท คิดเป็นร้อยละ 74.03 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 21.97) กันเหลื่อมปี 55,728,987.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.90 รวมเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี 263,027,711.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.93 

    2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจ าแนกตามประเภทรายจ่าย  
        (เป้าหมายรายจ่ายประจ าร้อยละ 98.00 และเป้าหมายร่ายจ่ายลงทุนร้อยละ 87.00) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าจัดสรรจ านวน 667,732,346.42 บาท เบิกจ่าย 583,499,534.54 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.39 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 10.61) กันเหลื่อมปี 60,416,713.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 
รวมเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี 643,916,248.28 คิดเป็นร้อยละ 96.44 

งบประมาณรายจ่ายลงทุนจัดสรรจ านวน 122,152,778.89 บาท เบิกจ่าย 116,619,747.85 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 95.47 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.47) กันเหลื่อมปี 4,362,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.84       
รวมเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี 120,982,497.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.04 

    2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามแผนงานและผลผลิต 
  งบประมาณภาพรวม พบว่าผลผลิตที่ใช้งบประมาณมากที่สุดคือ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ร้อยละ 98.56 รองลงมาผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ร้อยละ 91.39           
และผลผลิตที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือ ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  ร้อยละ 43.07 เนื่องจากการ
เบิกจ่ายวิจัยต้องเบิกจ่ายเป็นงวดตามสัญญารับทุน ซึ่งงานวิจัยยังด าเนินการไม่เสร็จจึงท าให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได ้

งบประมาณแผ่นดิน พบว่าผลผลิตที่ใช้งบประมาณมากที่สุดคือ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 98.71 รองลงมาผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 98.65 
และผลผลิตที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง   องค์ความรู้ ร้อยละ 35.57  
  งบประมาณเงินรายได้ พบว่าผลผลิตที่ใช้งบประมาณมากที่สุดคือ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 98.59 รองลงมาผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80.07 และผลผลิตที่ใช้
งบประมาณน้อยที่สุดคือ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 33.87 
  
 



 
 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2558 – 2560) 
 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 ย้อนหลัง 3 ปี มี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (ภาพรวม)  (ตั้งแต่ พ.ศ.2558 – 2560) 
 

ปีงบประมาณ 
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปี 

เป้าหมาย เบิกจ่าย สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย 
พ.ศ.2558 96.00 83.84 -12.16 

พ.ศ.2559 96.00 83.19 -12.81 

พ.ศ.2560 96.00 88.64 -7.36 
 

จากตารางที่ 1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมย้อนหลัง 3 ปี พบว่า
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการเบิกจ่ายสูงขึ้นเป็นไปตามเป้หมายมากขึ้น โดยมีงบรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายสูงกว่า
เป้าหมาย จากข้อมูลการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัย 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (ภาพรวม) (ตั้งแต่ พ.ศ.2558 – 2560)  
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 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขการด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการและ  
              แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เพ่ือทราบผลส าเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างคุ้มค่าการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผน
โครงการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ไข/ 

แผนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 18/2560     
1) ควรก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ความชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ผู้แทนจาก
ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ) 
2) จัดท าประกาศนโยบาย/แนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ โดยระบุ
รายละเอียดการจัดท าอย่างชัดเจน 

กองนโยบายและแผน 

2) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียมความ
พร้อมและด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีก าหนด 

1) กองนโยบายและแผนก าหนด
แบบฟอร์มปฏิทินการด าเนินงานราย
ไตรมาส และรายปี รวมทั้ง จัดท า 
กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ร่วมกับกองคลัง  
2) หน่วยงานจัดท าแผนและปฏิทินการ
ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

กองนโยบายและแผน/
กองคลัง/หน่วยงาน 

3) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรทบทวน
โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพ่ือสามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไปด าเนินกิจกรรมที่มี
ความจ าเป็นและมีความพร้อมมากกว่า 

1) หน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรม
รายเดือนและรายไตรมาส 
2)  โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอน
งบประมาณของโครงการไปยัง
ส่วนกลางเพ่ือบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

หน่วยงาน 

4) หน่วยงานที่ได้กันเงินเหลื่อมปี ควรด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 
มีนาคม 2561) 
 
 

1) จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
เป็นรายเดือนและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

กองนโยบายและแผน 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ไข/ 

แผนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ 

5) น าผลจากการวิเคราะห์การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณในปีต่อไป 

1.กองนโยบายและแผนน าผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานมา
วิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงาน พร้อมกับให้
หน่วยงานชี้แจงเหตุผลการด าเนินงานที่
ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
2.หน่วยงานประมาณการงบประมาณใน
แต่ละปี โดยอ้างอิงข้อมูลจากปีที่ผ่านมา 

กองนโยบายและแผน/
หน่วยงาน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 

1) มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และควรมีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ
ย้อนหลัง เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

1) จัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้
จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี  โดย
จ าแนกแหล่งงบประมาณ 
2) วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่
เพ่ิมข้ึนและลดลง 

กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 


