สรุ ปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(พ.ศ.2557-2560)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(พ.ศ.2557-2560)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557
ผลการดําเนินงาน ตัวชี ้วัดความสําเร็ จของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557-2560 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีตวั ชี ้วัดความสําเร็จที่กําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงาน จํานวน 40 ตัวชี ้วัด ผลการดําเนินงานสูงกว่าแผน/เป็ นไปตามแผน 2 6 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 6 5.00
ตัวชี ้วัดที่ตํ่ากว่าแผน จํานวน 6 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
8 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ
20.00 รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
มีตวั ชี ้วัด จํานวน 7 ตัวชี ้วัด จําแนกเป็ นตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าแผน จํานวน 3 ตัวชี ้วัด คิดเป็ร้ อนยละ 42.86
ตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าแผน จํานวน 2 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 และตัวชี ้วัด ที่อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ จํานวน 2 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 28.57
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
สร้ างและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ มีตวั ชี ้วัด จํานวน 5 ตัวชี ้วัด จําแนกเป็ นตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าแผน จํานวน 4 ตัวชี ้วัด คิดเป็ น
ร้ อยละ 80 และตัวชี ้วัดที่ตํ่ากว่าแผน จํานวน 1 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 20
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
ปรับปรุงและพัฒนาการให้ บริการวิชาการเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน
สังคม และสร้ างรายได้ ให้ กบั มหาวิทยาลัย มีตวั ชี ้วัด จํานวน 6 ตัวชี ้วัด จําแนกเป็ นตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานตาม
แผน/สูง กว่าแผน จํานวน 5 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 และตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าแผน จํานวน 1
ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ16.67
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมให้ เกิดความยัง่ ยืน มีตวั ชี ้วัด จํานวน 4 ตัวชี ้วัด มีผลการดําเนินงาน
ตามสูง กว่าแผน จํานวน 4 ตัวชี ้วัด คิดเป็ น
ร้ อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการครบทุกด้ าน มีตวั ชี ้วัด
จํานวน 2 ตัวชี ้วัด จําแนกเป็ นตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าแผน จํานวน 1 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 50 และ
ตัวชี ้วัดที่อยูร่ ะหว่างดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 50
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี
6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีตวั ชี ้วัดจํานวน 7
ตัวชี ้วัด จําแนกเป็ นตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานตามแผน/สูง กว่าแผน จํานวน 3 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 42.86
ตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าแผนจํานวน 1 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 14.28 และตัวชี ้วัดที่อยูร่ ะหว่างดําเนินงาน
จํานวน 3 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 42.86
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี
7 บริ หารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้ วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบคุ ลากรเป็ นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ มีตวั ชี ้วัดจํานวนรวม 7 ตัวชี ้วัด จําแนกเป็ น
ตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานตามแผน/สูงกว่าแผน จํานวน 5 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 71.43 และตัวชี ้วัดที่อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 28.57

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี
8 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ พร้ อมก้ าวเข้ าสูร่ ะดับอาเซียน มีตวั ชี ้วัดจํานวน2 ตัวชี ้วัด
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าแผน จํานวน 1 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 50 ตัวชี ้วัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าแผนจํานวน
1 ตัวชี ้วัด คิดเป็ นร้ อยละ 50
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่

รายละเอียดตัวชี ้วัด

หน่วยนับ

2557
ผล

แผน
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ ท่ ี 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ด้ านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพตรงความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม ระดับชาติและนานาชาติ
1 ร้ อยละของบัณฑิตได้ งานทํา หรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้ อยละ
78
N/A
2 ร้ อยละเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ร้ อยละ
80
N/A
3 ร้ อยละของอาจารย์ประจํามีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
ร้ อยละ
8.5
11.24
4 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการตังแต่
้ ระดับผู้ช่วย
ร้ อยละ
27
26.20
ศาสตราจารย์
5 ร้ อยละของนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ร้ อยละ
8
6.13
6 ร้ อยละของผู้สาํ เร็ จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ร้ อยละ
71
62.43
ระยะเวลาที่กําหนด
7 ร้ อยละความพึงพอใจเฉลีย่ ของผู้เรี ยนต่อคุณภาพห้ องเรี ยน
ร้ อยละ
>80
86.40
ห้ องปฏิบตั ิการ ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
เป้าประสงค์ ท่ ี 2 : งานวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถนําไปพัฒนาชุมชน สังคมให้ เข้ มแข็ง และเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่ งขันแก่ ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
8 จํานวนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อ ผลงาน
100
195
นานาชาติ
9 จํานวนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ที่นําไปใช้ ประโยชน์
ผลงาน
50
199
10 ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนาด้ านการวิจยั ต่อปี
ร้ อยละ
20
16.47
2557
ที่
รายละเอียดตัวชี ้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
สถานะ
11 ร้ อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําที่นําผลงานวิจยั /งาน
ร้ อยละ
20
32.13
สร้ างสรรค์ไปเผยแพร่
12 ร้ อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําที่นําผลงานวิจยั /งาน
ร้ อยละ
10
32.78
สร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์

2557
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ปรับปรุ งและพัฒนาการให้ บริการวิชาการเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชน สังคม และสร้ างรายได้
ให้ กับมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ ท่ ี 3 : เป็ นแหล่ งให้ บริการวิชาการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีแก่ ชุมชนอย่ างต่ อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ ชุมชน
เป็ นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้ มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
13 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมบริ การทางวิชาการที่มีการบูรณาการ
ร้ อยละ
25
71.23
กับการจัดการเรี ยนการสอนและ/หรื องานวิจยั
14 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมบริ การทางวิชาการที่มีการเรี ยนรู้และ/
ร้ อยละ
20
20.55
หรื อมีสว่ นร่วมของชุมชน สังคม
15 จํานวนชุมชน หมูบ่ ้ านหรื อองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือทาง
ชุมชน/
10
15
วิชาการหรื อส่งเสริ มความเข้ มแข็ง
หมูบ่ ้ าน
16 ร้ อยละความพึงพอใจเฉลีย่ ของผู้รับบริ การต่อประโยชน์จากการ
ร้ อยละ
>80
87.72
ให้ บริ การวิชาการและวิชาชีพ
17 จํานวนศูนย์การเรี ยนรู้และปฏิบตั ิการภาคสนาม
ศูนย์
1
1
18 รายได้ จากการบริ การวิชาการในรอบ 1 ปี
บาท
3,000,000 721,673.35
ที่

รายละเอียดตัวชี ้วัด

หน่วยนับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สืบสาน และส่ งเสริมการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
เป้าประสงค์ ท่ ี 4 : เป็ นผู้นําในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
19 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่ เสริ ม และสนับสนุนด้ าน
โครงการ
20
45
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมที่มี
การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (2 ปี ขึ ้นไป)
20 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
โครงการ
10
30
ปั ญญาท้ องถิ่น และสิง่ แวดล้ อมที่มีสว่ นร่วมกับชุมชน
21 ร้ อยละความพึงพอใจเฉลีย่ ของผู้เข้ าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ
ร้ อยละ
>80
90.78
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสิง่ แวดล้ อม
22 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
ร้ อยละ
20
21.62
บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 สนับสนุนและส่ งเสริมเพื่อให้ นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้ าน
เป้าประสงค์ ท่ ี 5 : นักศึกษาเป็ นคนดี คนเก่ ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ ของผู้เรียน
23 จํานวนนักศึกษา หรื อผลงานนักศึกษาได้ รับรางวัล/การยกย่อง
นักศึกษา/
6
23
ชมเชย ระดับท้ องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
ผลงาน
24 ร้ อยละของค่าเฉลีย่ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ร้ อยละ
>80
N/A
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตโดยผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

ที่

รายละเอียดตัวชี ้วัด

หน่วยนับ

แผน

2557
ผล

สถานะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
เป้าประสงค์ ท่ ี 6 อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
25 ร้ อยละเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
ร้ อยละ
80
88.72
26 ร้ อยละเฉลีย่ ความพึงพอใจการบริ การของผู้รับบริ การต่อการ
ร้ อยละ
80
86.60
ดําเนินงานของบุคลากร
27 ร้ อยละเฉลีย่ ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริ หาร
ร้ อยละ
80
72.17
จัดการของมหาวิทยาลัย
28 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที่ได้ รับการเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์ทาง
ร้ อยละ
50
N/A
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี
29 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที่ได้ รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ร้ อยละ
50
N/A
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี
30 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้ รับการเพิ่มพูนความรู้/
ร้ อยละ
50
N/A
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานและภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี
31 ร้ อยละความพึงพอใจเฉลีย่ ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริ หาร
ร้ อยละ
75
75
สายวิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีตอ่ การได้ ปฏิบตั ิงานและสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้ วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
มีบุคลากรเป็ นศูนย์ กลางในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ ท่ ี 7. การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
32 ร้ อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ร้ อยละ
72
N/A
มหาวิทยาลัย
33 ร้ อยละของผู้บริ หารที่ได้ รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการ
ร้ อยละ
70
100
บริ หารในเวลา 1 ปี
34 ร้ อยละของความสําเร็ จของผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสีย่ ง ร้ อยละ
50
50
35 ร้ อยละของค่าเฉลีย่ การรับรู้ ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ร้ อยละ
70
N/A
36 ร้ อยละความสําเร็ จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ร้ อยละ
75
93.53
37 ร้ อยละความพึงพอใจเฉลีย่ ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
ร้ อยละ
75
78.17
สุนทรี ยภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย
38 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
ระบบ
1
1

ที่

รายละเอียดตัวชี ้วัด

หน่วยนับ

แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 8. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ พร้ อมก้ าวเข้ าสู่ระดับอาเซียน
เป้าประสงค์ ท่ ี 8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน
39 จํานวนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ความ
สุวรรณภูมิ กับสถาบันการศึกษาหรื อองค์กรประเทศในกลุม่ อาเซียน
ร่วมมือ
40 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามความร่วมมือกับ
โครงการ
สถาบันการศึกษา หรื อองค์กรในกลุม่ อาเซียน
หมายเหตุ :

สูงกว่าแผน

เป็ นไปตามแผน

ตํ่ากว่าแผน

2557
ผล

สถานะ

1

4

2

1

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

2. รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557
2.1 งบประมาณแผ่ นดิน
ภาพรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ รับจัดสรรงบประมาณทังสิ
้ ้น 752,140,900 บาท
ผลการใช้ จา่ ย ณ สิ ้น ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มีการใช้ จา่ ยเป็ นเงินจํานวน 703,486,432.02 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
93.53 ทังนี
้ ้ ได้ กนั เงินไว้ จา่ ยเหลื่อมปี เป็ นเงินจํานวน 47,673,745.30 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.34 มีเงินเหลือส่งคืน
กรมบัญชีกลาง จํานวน 980,722.68 คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 รายละเอียดดังตารางที่ 2
งบลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ รับจัดสรรงบประมาณทังสิ
้ 163,920,600
้น
บาท มีการ
ใช้ จา่ ยเป็ นเงินจํานวน 119,277,332.44 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 72.77 ทังนี
้ ้ ได้ กนั เงินไว้ จา่ ยเหลื่อมปี เป็ นเงินจํานวน
44,153,250.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.94 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2. ผลการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่ นดินประจําปี งบประมาณ 2557
รายการ

จํานวนเงิน
ที่ได้ รับจัดสรร

จํานวนเงิน
ที่ใช้ จ่าย

ร้ อยละ
การใช้ จ่าย

จํานวน
เงินกันเหลื่อมปี

(1)
รายจ่ายประจํา

(2)
588,220,300.00

รายจ่ายลงทุน
รวมทัง้ สิน้

ร้ อยละ
เงินกัน
เหลื่อมปี

จํานวนเงิน
คงเหลือส่งคืน

(3)
584,209,099.58

99.32

(4)
3,520,495.30

163,920,600.00

119,277,332.44

72.77

44,153,250.00

26.94

490,017.56

0.30

752,140,900.00

703,486,432.02

93.53

47,673,745.30

6.34

980,722.68

0.13

(5) = (2)-(3)-(4)
0.60
490,705.12

ร้ อยละ
เงิน
ส่งคืน
0.08

หมายเหตุ : เป้าหมาย ตาม มติ.คณะรัฐมนตรี ณ สิ ้นปี งบประมาณ ภาพรวมร้ อยละ 95 งบลงทุนร้ อยละ 82
2.2 งบประมาณเงินรายได้
2.2.1 รายรั บจากเงินรายได้
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ประมาณการรายรับ 215,800,000 บาท มีรายรับจริง 209,566,130.54 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 97.11 ของประมาณการรายรับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3. ประมาณการ-รายรั บจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557
ที่มารายรับ

ประมาณการ
รายรับจริง
ร้ อยละ
194,112,000.00 185,639,908.56 95.64
3,638,000.00
721,673.35 19.84
4,550,000.00
4,310,951.62 94.75
10,200,000.00 16,585,454.61 162.60
500,000.00
141,586.25 28.32
2,800,000.00
2,166,556.15 77.38
215,800,000.00 209,566,130.54 97.11

รายได้ จากการจัดการศึกษา
รายได้ จากการบริ การวิชาการ
รายได้ จากทรัพย์สนิ
รายได้ จากดอกเบี ้ย/จากการลงทุน
การจําหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฯ
รายได้ อื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ : ประมาณการรายรับ รายรับจริ ง ไม่รวมเงินรายได้ สะสม
2.2.2 รายจ่ ายจากเงินรายได้
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีรายรับจากเงินรายได้ ประจําปี
เป็ นจํานวนเงิน 209,566,130.54 บาท มีการใช้ จา่ ยเป็ นเงินจํานวน 165,950,758.44 บาท คิดเป็ นร้ อยละ79.19 ทังนี
้ ้
ได้ กนั เงินไว้ จา่ ยเหลื่อมปี เป็ นเงินจํานวน 3,819,756.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.82 มีเงินเหลือจ่าย จํานวน
39,795,616.10 คิดเป็ นร้ อยละ 18.99
มหาวิทยาลัยฯ ได้ รับอนุมตั เิ งินรายได้ สะสม เป็ นจํานวนเงิน60,248,769.09 บาท มีผลการใช้ จา่ ยเป็ น
เงินจํานวน 22,520,007.07 บาท คิดเป็ นร้ อยละ37.38 ทังนี
้ ้ ได้ กนั เงินไว้ จา่ ยเหลื่อมปี เป็ นเงินจํานวน33,030,212.46บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 54.82 มีเงินเหลือจ่าย จํานวน 4,698,549.56 คิดเป็ นร้ อยละ 7.80 รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4. รายจ่ ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557
รายจ่าย

(1)
เงินรายได้
ประจําปี
เงินรายได้
สะสม

จํานวนเงิน
รายรับจริ ง

จํานวนเงิน
ที่ใช้ จ่าย

(2)
(3)
209,566,130.54 165,950,758.44
60,248,769.09

22,520,007.07

ร้ อยละ
จํานวน
การใช้จ่าย เงินกันเหลือ่ มปี

79.19

(4)
3,819,756.00

37.38

33,030,212.46

ร้ อยละ
เงินกัน
เหลือ่ มปี

จํานวนเงิน
เหลือจ่าย

(5) = (2)-(3)-(4)
1.82 39,795,616.10

54.82

4,698,549.56

ร้ อยละ
เงินเหลือ
จ่าย
18.99
7.80

