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รายงานผลการดําเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

ณ สิ้นไตรมาสที่  
(1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) 

 
 
 
 
 
 
 

งานติดตามและประเมินผล 
กองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ 
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รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2  (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) 

1. ภาพรวม 
            ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณรวมทั้งส้ิน 664,596,400.00 บาท                     
ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจายงบประมาณยอดสะสมท้ังส้ิน 229,304,309.58 บาท คิดเปนรอยละ 
34.50 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกําหนด สูงกวาแผนรอยละ 2.99 
และตํ่ากวามาตรการเรงรัดการใชจายตาม มติคณะรัฐมนตรี รอยละ 7.50 ดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (ภาพรวม) 
              ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

          เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวทิยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติ ครม.) 
 

รายการ 
งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

แผนการใชจายเงิน (ยอดสะสม) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

แผนการใชจาย มทรส. 664,596,400.00 44,730,497.00 209,438,700.00 402,004,900.00 664,596,400.00

การใชจายจริง 
บาท 44,730,497.00 229,304,309.58 - - 
รอยละ 6.73 34.50 - - 

เปาหมาย มทรส. รอยละ 6.73 31.51 60.49 100.00 
มติ ครม. รอยละ 20.00 42.00 67.00 93.00 

เปรียบเทียบ แผน มทรส. รอยละ 
 

 (เปนไปตามแผน) 
2.99 

 (สูงกวาแผน) 
- - 

เปรียบเทียบ มติ ครม. รอยละ 
-13.27 

 (ตํ่ากวาแผน) 
-7.50 

 (ตํ่ากวาแผน) 
- - 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555                  
                ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 
 

             เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวทิยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติ ครม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รอยละ) 
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2. งบลงทนุ 
 

        ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณงบลงทุน รวมทั้งส้ิน 
190,306,500.00 บาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ยังมิไดมีการเบิกจายงบประมาณ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนการใชจายงบประมาณที่มหาวิทยาลัย กําหนด ตํ่ากวาแผนรอยละ 8.37 และตํ่ากวามาตรการเรงรัด
การใชจายตามมติคณะรัฐมนตรี รอยละ 23.00 ดังตารางที่ 2 
     
ตารางที่ 2 แสดงการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบลงทนุ) 
              ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

             เปรียบเทียบกับแผนการใชจายของมหาวทิยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติ ครม.) 
 

รายการ 
งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

แผนการใชจายเงิน (ยอดสะสม) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

แผนการใชจาย มทรส. 190,306,500.00 - 15,938,000.00 72,800,800.00 190,306,500.00

การใชจายจริง 
บาท - - - - 
รอยละ - - - - 

เปาหมาย มทรส. รอยละ 0.00 8.37 38.25 100.00 
มติ ครม. รอยละ 10.00 23.00 43.00 72.00 

เปรียบเทียบ แผน  มทรส. รอยละ 
 

 (เปนไปตามแผน) 
-8.37 

 (ตํ่ากวาแผน) 
- - 

เปรียบเทียบ มติ ครม. รอยละ 
-10.00 

(ตํ่ากวาแผน) 
 -23.00 

(ตํ่ากวาแผน) 
- - 

 
ผลการดําเนินงานในสวนของงบลงทุน รายละเอียดสรุปไดดังนี้  

1. ส่ิงกอสราง จํานวน 8 รายการ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  135,518,300.00 บาท ยังไมมีผลการ
เบิกจาย รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบลงทุน) ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 
รายการสิ่งกอสราง 

ที่ ผลผลิต /รายการ จํานวน หนวยนับ 
ประเภท
สิ่งกอสราง   งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

รวมทั้งสิน้ 8 รายการ 135,518,300.00 
 1) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6 รายการ   107,018,300.00    

1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1 หลัง ผูกพันเดิม  15,938,000.00  สงมอบเรียบรอยแลว งบประมาณ   
ที่ไดรับตองโอนกลับคืนไปยังรายการ
อาคารปฎิบัติการและเอนกประสงค 
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ที่ ผลผลิต /รายการ จํานวน หนวยนับ ประเภท
สิ่งกอสราง งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

2 อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค  1 หลัง ผูกพันเดิม  29,955,000.00  ยังไมมีการเบิกจาย เนื่องจาก           
อยูระหวางการใชงบประมาณเงินกัน
เหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ.2554 

3 ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ
เอนกประสงคฯ  

1 โครงการ ผูกพันใหม  15,105,000.00  อยูระหวางการปรับรายละเอียด BOQ 
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหม 
ของสํานักงบประมาณ 
 

4 ปรับปรุงและตอเติมอาคารเรียน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
(ชางยนต เขตใต)  

1 โครงการ ปเดียวจบ  21,203,400.00  

5 ปรับปรุงตอเติมหลังคาอาคาร  
วิทยบริการช้ัน 5 (เขตเหนือ)   
หองประชุมพรอมครุภัณฑ  

1 งาน ปเดียวจบ 13,500,000.00  

6 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา  1 โครงการ ปเดียวจบ  11,316,900.00  
2)  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา 

ดานสังคมศาสตร 
2 รายการ  28,500,000.00   

1 กอสรางอาคารอัฒจันทร 1 งาน ปเดียวจบ 15,000,000.00  อยูระหวางการปรับรายละเอียด BOQ 
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหม 
ของสํานักงบประมาณ 
 

2 ปรับปรุงและตอเติมระบบ
สาธารณูปโภค 

1 ระบบ ปเดียวจบ 13,500,000.00 

 
2. รายการครุภัณฑ จํานวน 27 รายการ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  54,788,200.00 บาท          

ผลการดําเนินงานอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3 รายการ และอยูระหวางการจัดทํารายละเอียด 
จํานวน 24 รายการ  
3. ผลผลิต 

ผลการใชจายงบประมาณจําแนกตามผลผลิต พบวาผลผลิตที่มีการเบิกจายแลวเสร็จทั้งส้ิน      
2 ผลผลิต รายละเอียด ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
              จาํแนกตามผลผลิต 
 

ลําดับ
ที่ 

ผลผลิต งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

ผลการใชจาย 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 

1 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 3,217,300.00 3,217,300.00 100.00
2 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 9,014,700.00 9,014,700.00 100.00
3 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 163,870,300.00 65,608,785.77 40.04
4 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 480,585,100.00 151,029,870.81 31.43
5 ผลงานบริการวิชาการแกสังคม 5,959,000.00 383,673.00 6.44
6 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,950,000.00 49,980.00 2.56
 รวมทั้งส้ิน 664,596,400.00 229,304,309.58 34.50 
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4. งบรายจาย 
ผลการใชจายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย พบวา อัตราการเบิกจายงบเงินอุดหนุน        

มีการเบิกจายสูงสุด รายละเอียดดังตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 แสดงผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  
              จาํแนกตามงบรายจาย 
ลําดับ
ที่ งบรายจาย 

งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

ผลการใชจาย 
ไตรมาสที่ 2 รอยละ 

1 งบเงินอุดหนุน 113,056,500.00 106,942,573.00 94.59
2 งบบุคลากร 185,217,500.00 87,703,669.31 47.35
3 งบดําเนินงาน 103,558,900.00 34,067,443.95 32.90
4 งบรายจายอื่น 72,457,000.00 590,623.32 0.82
5 งบลงทุน 190,306,500.00 - 0.00
 รวมทั้งส้ิน 664,596,400.00 229,304,309.58 34.50   


