บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
------------------------------1. บทนำ
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ได้รั บ จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4,919.9 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 274.6 ล้าน
บาท (ร้อยละ 6) งบเงินอุดหนุน 4,645.3 ล้านบาท (ร้อยละ 94) ซึ่งในส่วนของงบเงินอุดหนุนประกอบด้วย เงิน
อุดหนุนบุคลากร 3,130.6 ล้านบาท (ร้อยละ 64) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30.9 ล้านบาท (ร้อยละ 1) ค่า
สาธารณูปโภค 122.5 ล้านบาท (ร้อยละ 2) งบลงทุน 1,090.2 ล้านบาท (ร้อยละ 22) และเงินอุดหนุนทั่วไป
271.2 ล้านบาท (ร้อยละ 5) โดยในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
หมวดรายจ่ายตามที่สานักงบประมาณกาหนด
2. เปรียบเทียบแผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
เมื่อเปรียบเทียบแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละร้อย ตาม
หมวดรายจ่าย ดังแผนภูมิ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล ้านบาท
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้งบประมำณ
ผลิ ตบั ณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสั งคมเพื่อพัฒ นาประเทศสู่การแข่งขัน มีผ ลงานวิจัย
นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม
ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดารงรักษาให้สืบ
ต่อไป รวมทั้งประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ และทาให้ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
4. ปัญหำอุปสรรค
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในรายการที่ เ ป็ น ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และวางแผน
เตรี ย มจั ด หางบประมาณรองรั บ ในปี ต่ อ ไป โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ มี ร ายการส าคั ญ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
287,419,200 บาท ดังนี้
๑) พนักงานราชการ
๒) เงิน Top-up ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
๓) ค่าวัสดุการศึกษา
3.1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.3) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๔) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๕) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
๖) ค่าวัสดุการเกษตร
๗) เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเลนิสิตพาณิชยนาวี
นานาชาติ
๘) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
8.1) เงินอุดหนุนศูนย์วิจยั เพื่อพัฒนาชายฝัง่ อันดามัน
8.2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล
8.3) เงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวนรุกขชาติและบริการธรรมชาติศึกษา
8.4) เงินอุดหนุนศูนย์พชื ผักแห่งเอเซีย
8.5) เงินอุดหนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้าต้นทุนต่า
เชิงบูรณาการเพื่อความมั่นคงทางอาหารและอาชีพอย่างยั่งยืน
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5. ข้อเสนอแนะ
5.1 มหาวิทยาลัยควรเสนอขอทบทวนและยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
ในรายการที่จาเป็นในภารกิจหลัก หรือรายการที่ มีข้อภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น
การ แปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในรายการที่สาคัญ เป็นต้น
5.2 มหาวิทยาลั ย ควรพิจ ารณาน าองค์ความรู้ในสาขาที่ เชี่ยวชาญมาบูรณาการ จัดทาแผนงาน/
โครงการ ร่วมกัน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล
เพื่อจัดหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม
5.3 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์ กรณีที่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในรายการสาคัญจากภาครัฐ

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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