สรุปผลการวิเคราะห์ผลการคานวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 การ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ
ดาเนิ น การตามเกณฑ์การประเมิน เผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี บริห าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการคานวณต้นทุนผลิตตาม
เกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น
595,222,310.90 บาท ซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่าย
รายจ่ายอื่น สรุปค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินในงบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

งบกลาง

รวม

309,611,934.96

35,585,382.51

984,367.00

346,181,684.47

2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

9,145,038.46

4,211,545.50

-

13,356,583.96

3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

4,457,086.38

8,318,452.41

-

12,775,538.79

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

54,769,701.23

61,638,127.88

-

116,407,829.11

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

39,222,374.58

22,029,290.28

-

61,251,664.86

6. ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

43,866,753.15

1,382,256.56

-

45,249,009.71

461,072,888.76

133,165,055.14

984,367.00

595,222,310.90

รวมต้นทุนผลผลิต

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการด าเนิ น งาน 595,222,310.90 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน
19,612,967.10 บาท คิดเป็น 3.41% พบว่า
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและเดิ นทางไปราชการลดมากว่า 30 %
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดาเนินการโครงการที่ให้ผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู คุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

สาหรับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และมีการลงพื้นที่เพื่อดาเนินกาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมให้กับชุมชน เกษตรกร เพื่อให้มีความกินดีอยู่ดี มีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น และเพื่อสืบ สานโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ โดยเป็นการลงพื้นที่และชุ มชนในกลุ่ มสนุก
(จั ง หวั ด สกลนคร นครพนม และมุ ก ดาหาร) มากกว่ า การเดิ น ทางไปฝึ ก อบรมหรื อ ไปราชการที่ ไ กลจาก
มหาวิทยาลัย
ประเภทค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสู งที่สุด เป็นเงิน
345,197,317.47 บาท คิดเป็น 57.29 % ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ จากจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น รองลงมาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค จานวน 116,407,829.11 บาท คิดเป็น
19.59 % ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นการสอน การพั ฒ นาบุ ค ลากร ล าดั บ ที่ 3 เป็ น ค่ า เสื่ อ มราคาและสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จ านวน
61,251,664.86 บาท คิดเป็น 10.31 % ลาดับที่ 4 เป็นค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 45,249,009.71 บาท คิดเป็น
7.61 % ลาดับที่ 5 เป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม จานวน 13,356,583.96 คิดเป็น 2.25 % และลาดับสุดท้าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 12,775,538.79 บาท คิดเป็น 2.15%
ทั้งนี้ จากการคานวณต้นทุนผลผลิตดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนลดค่าใช้จ่าย และ
ถ่ายทอดผลการคานวณต้นทุนผลผลิตให้กับ หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร
และเป็นแนวทางในการจัดทาต้นทุนหลักสูตร นาไปสู่การผลิตบัณฑิตและโอกาสทางการแข่งขัน ของหลักสูตร
คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

