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รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ ไตรมาส 1 – 4  (1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยาน 2563) 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

1.1 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รบัจัดสรร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม 
จ านวนเงิน 1,105,883,950 บาท ใช้จ่ายจริง จ านวนเงิน 904,051,480.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.75 โดยจ าแนก
ออกเป็น งบประมาณรายจ่าย จ านวนเงิน 746,714,700 บาท (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังหักพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้จ่ายจริง จ านวนเงิน 
697,891,991.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.46 และงบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 359,169,250 บาท 
ใช้จ่ายจริง จ านวนเงิน 206,159,489.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.40 ดังน้ี 

1.1.1  งบประมาณรายจ่าย 

เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  หลังหักพรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามไตรมาส ดังนี้ 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผน เนื่องจาก 

1. เงินกันเหลื่อมปี ใช้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 29,438,932.37 บาท

  1.1 งบลงทุน จ านวน 26,386,903.79 บาท 
- ปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 15,900,000 บาท 
- อาคารกิจการนักศึกษา จ านวน 10,486,903.79 บาท 

  1.2  งบด าเนินงาน – ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาบริการเดือน ก.ย. 63   3,052,028.58 บาท 

2. เงินเหลือจ่าย (ส่งคืนกรมบัญชีกลาง) จ านวน 19,374,576.25 บาท
  2.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั จ านวน 14,743,418.15 บาท (เงินเกินสิทธิข์องพนักงาน

มหาวทิยาลัยทีส่ามารถใช้จ่ายได้) 
  2.2 แผนงานพื้นฐานฯ จ านวน 4,631,158.10 บาท 
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เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 
2563 จ าแนกรายไตรมาส  

 

ปี 2563 ใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่า ปี 2562 เนื่องจากปี 2563 มีการกนัเงินงบลงทุนรายการที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างท าให้ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าปี 2562 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายของ 
มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4 พบว่า ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ต่ ากว่าเป้าหมายของประเทศและต่ ากว่าเป้าหมายของมทร.พระนคร ร้อยละ 6.54  
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1.1.2  งบประมาณเงนิรายได ้ 

 

1.2 งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรมผ่านกองทนุส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (TSRI Fund) 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านกองทุน

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform 6 Program รวมทั้งสิ้น จ านวน 
29,285,900.00 บาท ใช้จ่ายจริง 23,428,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 เนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาส
ที่ 3 ท าให้มีการปรับแผนและขยายระยะเวลาการด าเนินงานทุกโครงการจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564   
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2 ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนภาพรวมของดัชนีชี้วัดทั้งปี 112 ดัชนีชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 บรรลุค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 
81 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 72.32 ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 31 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.68 ดังนี ้

2.1 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 39 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 38 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.44 ดัชนีชี้วัด 
ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.56 ดังนี ้

* ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล – ร้อยละของผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ร้อยละ 100.00 – ร้อยละ 93.46 = ผลต่างร้อยละ 6.54 

34



2.2 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 73 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 43 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 58.90 ดัชนีชี้วัด 
ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 30 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.10 ดังนี ้

จากผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนว
ทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาเปิดระบบภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2563 – 1 มกราคม 
2564 เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนั้นทุกคณะควรติดตาม
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาตามค านิยามของดัชนีชี้วัดนั้นๆ กรอกข้อมูลในระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
ให้ครบตามจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

2. ดัชนีชี้วัดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจาก
วิชาที่เป็นโครงงาน มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่องตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย 
ควรมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดีเหมาะสมและจ านวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจ านวนนักศึกษา ควรมี  
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การติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/ค าแนะน าแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ด าเนินงานส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ดัชนีชี้วัดจ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากประชากรในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง และระบบการรับ
สมัครนักศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ท าให้นักเรียนที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยได้น้อยลง 

4. ดัชนีชี้วัดจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ของผลผลิตผู้ส า เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาได้เปลี่ยนสถานศึ กษาแห่งใหม่ 
อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ไม่ตรงตามความต้องการหรือความถนัด และมีนักศึกษาออกระหว่างปี 
มหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาให้ต้องการ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

5. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต
การให้บริการวิชาการ ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
-  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของดัชนีชี้วัดจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- งบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI 
Fund) ในส่วนของดัชนีชี้วัดจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และดัชนีชี้วัดต้นทุน/
ค่าใช้จ่ายการผลผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
เนื่องจากโครงการวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) 
ในไตรมาสที่ 3 จึงท าให้มีการขยายเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทุกโครงการ 
มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
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ส่วนที่ 3 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยมีปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพและอ่ืนๆ จากการด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ดังนี้ 

(1) ปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงาน 

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท าให้ไม่ทราบแผนด าเนินการและแผนการใช้จ่ายจริงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 

- บุคลากรของหน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงานของงบลงทุน โครงการ และโครงการวิจัย และผลดัชนีชี้วัดโครงการ ใน
ระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และหรือรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วน และจัดส่งแบบสรุปผลการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าก าหนด 

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการนับวันเบิกจ่ายจริง ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกัน เนื่องจากหน่วยงานมักจะนับวันที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กอง
คลังเป็นวันเบิกจ่ายจริงซึ่งไม่ถูกต้อง (หากหน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง ถือเป็นเพียงสถานะการส่งเบิกเท่านั้น มิใช่การตัดจ่ายงบประมาณจริง) ทั้งนี้ กอง
นโยบายและแผนได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ แล้วหลายครั้ง 

- ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (ระบบงาน BPM) ไม่สามารถเรียกข้อมูลรายงานผลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
- การรายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จระหว่างปีไม่ถูกต้องครบถ้วนและบางดัชนีชี้วัด ไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน เนื่องจากการ

บริหารจัดการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขอข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเกิดจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดท าข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

(2)  ข้อจ ากัดจากการด าเนินงาน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ท าให้มหาวิทยาลัยมีผลกระทบ ดังนี้ 
- งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมีการปรับงบประมาณรายจ่ายใหม่ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้การปรับแผนดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สามารถชะลอหรืองดการด าเนินงานได้ เพ่ือลดผลกระทบต่อการด าเนินงานที่อาจจะไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนด 

- งบประมาณเงินรายได้ หน่วยงานได้ขอปรับแผนระยะเวลาด าเนินงานในบางโครงการ ซึ่งมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน 
ของมหาวิทยาลัย  
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(3) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จากการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเร่งรัด ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยสรุปได้ดังนี้ 

(3.1)  การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. เร่งรัดติดตามให้บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคณะ บันทึกผลในระบบภาวะการมีงานท า เพ่ือให้การประมวลผลมีความถูกต้องและมีผลการ

ด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ผู้บริหารหน่วยงานควรพิจารณาโครงการที่เสนอขอยกเลิก มีผลกระทบต่อการพัฒนานักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ มากน้อย

เพียงใด และมีผลต่อการตรวจประเมินผลงานตามกรอบมาตรฐานของทางราชการหรือไม่ เช่น การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หรือการตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน หากวิเคราะห์แล้วมีผลกระทบ ผู้บริหารหน่วยงานควรพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร 

3. พิจารณาปรับลดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการและปรับแผนปฏิบัติราชการ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายการจัดการศึกษาและคุณภาพ ตามแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีการขอยกเลิกโครงการงบประมาณเงินรายได้ อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-19  

(3.2)  การใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ทุกหน่วยงานก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2. เร่งรัดให้ทุกคณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย เช่น การลงนามท าสัญญา การด าเนินงานวิจัย

ให้ทันตามก าหนดเวลา เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 

1. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
2. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวพิรุฬห์ภคั เนตรสืบสาย หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
4. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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