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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 21/2564 วาระพิเศษ 

วันอังคารที่ 9 พฤศจกิายน 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผู้มาประชุม 
 

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

องค์กร  
นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายอรรถพงศ ์ กาวาฬ กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๘. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๙.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๑๐. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๑๑.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์ กรรมการ 
๑๒.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๓.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๑๕. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๗.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๘.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นางสาววดียา  เนตรพระ กรรมการ 

๑๙.  (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ กรรมการ 
๒๐.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาวศิริสุดา  แสนอิว กรรมการ 
๒๑.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๒.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๓.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
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๒๔.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

นายวศิน โกมุท กรรมการ 

๒๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๖.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๒. นายจักริน สงวนศักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 11.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

 
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ... 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ... ดังนี้ 

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อ ร่าง 
ข้อบังคับจ านวน 2 ฉบับ คือ  

1) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .....  

2) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อ ร่าง ข้อบังคับทั้ง 2 
ฉบับตามท่ีส านักส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอ แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และจัดท าประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการวิจัยและบริการิวิชาการฉบับใหม่ โดย
ให้มีการระบุค่าธรรมเนียมการด าเนินโครงการร้อยละ 10 และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย และส่วนราชการ ในสัดส่วน
เท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ 50 ทั้งนี้ หากแหล่งทุนไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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2) เพ่ิมเติม ประเด็นเงินเหลือจ่าย ให้ด าเนินการจัดสรรเป็นรายได้ของส่วนราชการที่มี
บุคลากรมาร่วมด าเนินโครงการ โดยจัดสรรตามสัดส่วนภาระงาน 

3) เพ่ิมเติม แนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักประกันและค่าปรับ โดยในกรณีที่หัวหน้า
โครงการไม่สามารถบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรือ
ค่าชดเชยอ่ืนใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการในการช าระค่าปรับหรือค่าชดเชยนั้น โดยเงินค่าปรับหรือ
ค่าชดเชยอาจได้มาจาก (1) ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการ หรือประธานคณะกรรมการด าเนินโครงการ รวมถึงผู้
ร่วมรับผิดชอบโครงการ (2) เงินเหลือจ่ายโครงการ (3) เงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับส่วนราชการ หรือ (4) เงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 

4) การด าเนินการตามข้อ 2 และ 3 อาจจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย หรือแก้ ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และการน าเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมและเงิน
เหลือจ่ายจากการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการท่ีใช้งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก   

2) จัดท า ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา
และการน าเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอ ร่าง ประกาศและ ร่าง ระเบียบที่แก้ไขดังกล่าว ให้
ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา ให้ความเห็นเพ่ือจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 

4. ส านักงานกฎหมายและนิติการ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ร่าง ประกาศและระเบียบที่
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า  

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการน า
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 ไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 มาบังคับใช้ ซึ่งมีผลให้ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการน าเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนส่งกองคลั ง พ.ศ. 
2556 ถูกยกเลิกไป ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยย่อมไม่สามารถท าได้ 

2) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... ที่ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2564  วันที่ 7 กันยายน 2564  
นั้น มีสาระส าคัญที่ครอบคลุมกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว   

3) ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ น า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 
มาพิจารณาด าเนินการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท า ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .....  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามหลักกฎหมายและสามารถใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้  ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ จึงน าเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2564 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
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บริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .... 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และน าเงิน

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งคลัง พ.ศ.2556 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง (ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 (ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539) 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ 2534 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย

การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ... 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ปรับแก้ไขข้อ 11 เรื่องการเปิดบัญชี ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  
2. ตัดข้อความข้อ 14 ออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการมอบอ านาจไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมอบ
อ านาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  

3.ในส่วนของแนวปฏิบัติที่มีข้อแตกต่างกันระหว่างการบริหารโครงการวิจัย และโครงการ
บริการวิชาการนั้น ให้เขียนแยกหมวดโดยอธิบายแนวปฏิบัติให้ชัดเจน 

4. ปรับข้อความในหมวดที่ 3 เรื่องการจัดสรรเงิน ข้อ 19 และ 20 ให้ครอบคลุมการจัดสรร
เงินให้แก่ส่วนราชการที่มีบุคลากรมาร่วมกันท างานตามสัดส่วนภาระงาน 

5. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ให้ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ส าหรับโครงการที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2564 วาระ 

3.2 และ 3.3  เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบในหลักการ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 

 
3.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกอบการด าเนินโครงการหน่วย

นวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ 
นางสาววดียา เนตรพระ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอที่ประชุม 

ตามที่กองแผนงานได้ด าเนินการน าเสนอข้อมูลการจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมการออกแบบ( Innovation Design & 
Architecture Hub) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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๑. เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการหน่วยนวัตกรรมการ
ออกแบบและสถาปัตยกรรมในรูปแบบโครงการบริการวิชาการ 

๒. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดท าประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการและ
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติม 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการ น าเสนอขออนุมัติโครงการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมต่อ
อธิการบดี ในการนี้ ขอน าเสนอร่างประกาศ ตามข้อ ๒ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือประกอบการด าเนินโครงการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบ
และสถาปัตยกรรม ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ ฉบับ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนราชการ
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
ร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๑๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การจัดสรรเงิน และอัตรา

ค่าตอบแทนคณะท างาน ของโครงการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบริการของ
โครงการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ปรับการเขียนส่วนน า โดยควรกล่าวถึงที่มาที่ไปในการจัดท าประกาศฉบับดังกล่าว เช่น 

ข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
2. ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การจัดสรรเงิน 

และอัตราค่าตอบแทนคณะท างาน ของโครงการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

2.1 ข้อ 4(3) เดิม “...จัดสรรเป็นรายได้ของโครงการ” แก้ไขเป็น “...จัดสรรเป็นรายได้ของคณะ” 
2.2 ข้อ 4(4) เดิม “...ค่าตอบแทนของผู้ร่วมโครงการและฝ่ายสนับสนุนโครงการ” แก้ไข

เป็น “...ค่าตอบแทนของผู้จัดการโครงการ ผู้ร่วมโครงการและฝ่ายสนับสนุนโครงการ” 
2.3 ตัดข้อความในข้อ 6 ออก 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอส านักงานกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2564) 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ส านักงบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 789,632,200 บาท 
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 
4 (ณ 30 กันยายน 2564)  ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน : จากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ได้รับงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น 790,523,276.47 บาท (ได้รับงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง รายการ เงินเพ่ิม
เงินเดือนและเงินปรับระดับ จ านวน 891,076.47) เบิกจ่าย 760,840,302.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 
ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 3.75 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) ซึ่งมีผลการ
เบิกจ่ายล าดับที่ 44 จาก 98 ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือ ล าดับที่ 28 จาก 76 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยแยกงบรายจ่าย  ดังนี้ 

 
1. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 790,523,276.47 บาท 

เบิกจ่าย 760,840,302.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 3.75 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 29,682,974.34 บาท  

2. รายจ่ายประจ า งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 617,011,125.47 บาท 
เบิกจ่าย 617,011,099.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 0.01 

3. รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 173,512,151.00 บาท เบิกจ่าย 
143,829,202.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.89 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 17.11 (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 29,682,948.16 บาท โดยคืนคลังแผ่นดิน 430,019.16 และกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 29,252,929 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 430,019.16 บาท ดังนี้ 
ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมเ พ่ือการส่ งออกสู่ ประเทศเ พ่ือนบ้ าน 
(ส านักงานอธิการบดี) 

156,519.16 เป็นเงินเหลือจ่ายจากจัดซื้อจัดจา้ง 

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ) 

273,500.00 เป็นเงินเหลือจ่ายจากโอนเปลี่ยนแปลง
รายการครุภัณฑ์ 

งบรายจ่าย
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

งบประมาณหลังโอน
เปล่ียนแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ
เป้าหมาย
ท่ีก าหนด

ก. รายจ่ายประจ า 612,700,100.00    617,011,125.47    617,011,099.29     26.18                99.99 100.00

  งบบุคลากร 249,170,200.00    255,759,843.26    255,759,843.26     -                   100.00

  งบด าเนนิงาน 11,014,800.00      5,316,233.21       5,316,233.21        -                   100.00

  งบเงินอุดหนนุ 352,515,100.00    355,935,049.00    355,935,022.82     26.18                99.99

ข. รายจ่ายลงทุน 176,932,100.00    173,512,151.00    143,829,202.84    29,682,948.16     82.89 100.00

รวม 789,632,200.00    790,523,276.47    760,840,302.13    29,682,974.34     96.25 100.00
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3.2 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 9 รายการ วงเงิน 29,252,929 บาท และ
กรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 รายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว ระหว่างรอส่งมอบของ 
จ านวน 7 รายการ อยู่ เป็นเงิน 27,871,629 บาท ดังนี้ 

1) ส านักงานอธิการบดี จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,426,629 บาท ซึ่งอยู่
ระหว่างการส่งมอบของและการติดตั้งครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้ 

รายการ วงเงินก่อหนี้
ผูกพัน (บาท)  

คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. เครื่องบด 1 เครื่อง 125,000  ภายในเดือนมี.ค. 65 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) ท าใหก้ารส่งมอบและ
ติดต้ังครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด   
  
  

2. เครื่องท าแห้งแบบตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 195,000  ภายในเดือนมี.ค. 65 
3. เครื่องท าแห้งแบบปั๊มลมร้อน 1 เครื่อง 553,629   ภายในเดือนมี.ค. 65 
4. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง 408,000  ภายในเดือนมี.ค. 65 
5. เครื่องท าแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด 1 เครื่อง 2,795,000  ภายในเดือนมี.ค. 65 
6. เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง 9,350,000  ภายในเดือนมี.ค. 65 

2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
14,445,000 บาท 

รายการ วงเงินก่อหน้ี
ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า 1 
ระบบ 

14,445,000 11 ม.ค. 65    ภายในเดือนม.ค. 
65 

อยู่ระหว่างตดิตั้งและส่งมอบ
ครุภณัฑ์ คาดว่าจะตรวจรับภายใน
เดือนม.ค. 2565 

 
3.2.2 รายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณียังไม่ได้ผู้รับจ้างแต่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 1,381,300 บาท ดังนี้ 
รายการ วงเงิน

งบประมาณ 
สถานะ คาดว่าจะลงนาม หมายเหตุ 

1. ชุดระบายอากาศ 1 ชุด  750,000 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ครบก าหนด
วันที่ 27 ต.ค. 2564 

ภายในเดือน ต.ค. 2564 เป็นรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายซึ่ง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส
ที่ 4 2. ชุดตรวจจับโลหะ 1 ชุด  631,300 รอลงนาม ภายในเดือน ต.ค. 2564 

ดังนั้น ยอดคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 
29,682,948.16 บาท (คืนคลังแผ่นดิน จ านวน 430,019.16 บาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 
29,252,929 บาท) โดยสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ าแนกตาม
คณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน 
ภาพรวม  
(ร้อยละ) 

รายจ่ายประจ า  
(ร้อยละ) 

รายจ่ายลงทุน  
(ร้อยละ) 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 100.00 100.00 - 
2. คณะศิลปศาสตร์ 100.00 100.00 - 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
6. คณะวิทยาศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
7. ส านักวิทยบริการ 99.99 99.99 - 
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คณะ/หน่วยงาน 
ภาพรวม  
(ร้อยละ) 

รายจ่ายประจ า  
(ร้อยละ) 

รายจ่ายลงทุน  
(ร้อยละ) 

8. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 99.99 99.99 - 
9. ส านักงานอธิการบดี 97.52 99.99 59.58 
10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 81.32 99.99 79.31 

รวม 96.25 99.99 82.89 
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 6 หน่วยงาน และไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 4 หน่วยงาน คือ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานอธิการบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 6 หน่วยงาน และไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 4 หน่วยงาน คือ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานอธิการบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 4 หน่วยงาน และ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ปัญหาและอุปสรรคของงบรายจ่ายลงทุน  
1. คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถลงนามได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่

ก าหนด โดยแผนฯ ก าหนดให้ลงนามภายในไตรมาสที่ 1 แต่คณะ/หน่วยงาน สามารถลงนามได้ครบทุกรายการใน
ไตรมาสที่ 3 ท าให้การส่งมอบของและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ประกอบกับประสบปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ผู้ขายส่วนมากจะมาจากพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถส่งของได้ตามท่ีก าหนดได้ 

2. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบของได้ เนื่องจากไม่สามารถน าครุภัณฑ์เข้าติดตั้งในอาคารได้ ซึ่ง
ครุภัณฑ์มีขนาดใหญ่กว่าประตูทางเข้า ท าให้ต้องรอให้มีการตรวจรับอาคารเรียบร้อยแล้ว จึงแก้ปัญหาการน า
ครุภัณฑ์เข้าในอาคาร ส่งผลให้การส่งมอบของและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนฯ ที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไข 
1. กองแผนงาน ให้คณะ/หน่วยงาน ยืนยันแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกองแผนงานจะด าเนินการติดตามให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนที่ก าหนดเป็นรายเดือน 

2. กองแผนงาน ก าหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท ามาตรการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 งบรายจ่ายประจ า ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใดเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 จะถือ
ว่าหน่วยงานนั้น ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณคืนจากหน่วยงานนั้น 
และจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นที่มีความจ าเป็น ต่อไป 

2.2 งบรายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากหน่วยงานใดไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 
1 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณคืนกลับมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืนที่
มีความพร้อม และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ต่อไป 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดเป้าหมายใน

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 สะสม ณ ไตรมาส 2 สะสม ณ ไตรมาส 3 สะสม ณ ไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 

ภาพรวม 32 54 77 100 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
(30 กันยายน 2564) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2564) 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จากโครงการย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และโครงการย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามโครงการด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามโครงการ
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน 
1,730,545,900 บาท จ าแนกเป็น  

• เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของงบประมาณทั้งหมด   
• เงินรายได้ จ านวน 940,913,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของงบประมาณท้ังหมด   
เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

พบว่า งบบุคลากรมีงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.79  ของงบประมาณทั้งหมด  รองลงมาคือ  
งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของงบประมาณทั้งหมด และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.02 ของ
งบประมาณทั้งหมด และงบเงินอุดหนุนมีงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)  ทั้ง 9 ด้าน รวม 493 โครงการ รวมงบประมาณ 
1,730,545,900 บาท และกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
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รายจ่ายเพ่ิมเติม และมีโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เพ่ิมขึ้นเป็น 524 โครงการ รวมเป็น
งบประมาณ 1,859,440,095.54 บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานด าเนินงานหารายได้เพ่ิมจากโครงการวิจัย 
โครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ซึ่งพบว่า ร้อยละ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกประเด็นยุทธศาสตร์มีจ านวยร้อยละการจัดสรรเพ่ิมขึ้น 4 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 1.63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 1.20 (ซึ่ งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยประเมินตนเองและแผน การพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาให้ความเห็นในการขอเข้าสังกัดกลุ่ม
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คิด
เป็นร้อยละ 0.04 และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิด
เป็นร้อยละ 0.11 รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 

 

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4  

   

 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั ร้อยละการจดัสรร
งบประมาณ

(ต้นปีงบประมาณ)

ร้อยละการจดัสรร
งบประมาณ

(สิน้ปีงบประมาณ)

เพ่ิม/ลด

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 60.44 58.18               -     2.26
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 3.96 5.59                     1.63

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 14.22 15.42                   1.20
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.22 0.21                -     0.01
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการมุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 1.24 1.28                     0.04
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 5.85 5.96                     0.11
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.01 0.96                -     0.05
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการมเีสถียรภาพทางการเงิน 3.02 2.89                -     0.13
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 9.83 9.50                -     0.33
ผลรวมทัง้หมด 100.00         100.00            
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงบประมาณก าหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า และรายจ่าย
ลงทุน ไว้ที่ร้อยละ 100  ดังนี้ 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 36.00 57.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 20.00 45.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 32.00 54.00 77.00 100.00 

 
1. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 
กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า คณะ/หน่วยงาน
รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย รวมโครงการทั้งสิ้น 524 โครงการ  จ านวนโครงการที่มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่ก าหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย) จ านวน 356 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 67.94 ของโครงการทั้งหมด จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 98 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของโครงการทั้งหมด จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 23 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของโครงการทั้งหมด และโครงการที่ยกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 8.97 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 

 
ตารางที่ 2  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ ณ สิ้นไตร
มาสที่ 4 

สถานะ  จ านวนโครงการ  ร้อยละการด าเนินงาน 
 1. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเปา้หมาย                        98                           18.70  
 2. ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย                      356                           67.94  
 3. อยู่ระหว่างด าเนินการ                        23                             4.39  
 4. ยกเลิกโครงการ                        47                             8.97  
 รวม                      524                        100.00  
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 

กองแผนงานได้ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 130 โครงการ โครงการที่
มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 99 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 76.15  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 64 โครงการ  
โครงการที่มผีลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.81  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 58 โครงการ  
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.17 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ  
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 8 
โครงการ  โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีจ านวน
โครงการรวมทั้งสิ้น 25 โครงการ  โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม  จ านวน  17 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.00 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 47 โครงการ  
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 25 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 53.19   

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน  มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ  
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย, 
98 , 18.70%

บรรลุเป้าหมาย, 356 
, 67.94%

อยู่ระหว่างด าเนินการ, 
23 , 4.39%

ยกเลิกการด าเนินงาน, 
47 , 8.97%

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
อยู่ระหว่างด าเนินการ
ยกเลิกการด าเนินงาน
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9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 170 
โครงการ  โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 122 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
71.76 

รายละเอียดสรุปตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุค่าเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย ต่่ากวา่
ค่าเป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

58 41 99 18 12 1 130  76.15
1  โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้
                   7                  5                          12            -                  -             -                12

2  โครงการจัดสรรทรัพยากร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

                  -                    1                            1            -                  -             -                   1

3  โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้แก่นักศึกษา                    2                  4                            6             2                -             1                 9
4  โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษา
                   3                 -                              3            -                  -             -                   3

5  โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร                    2                 -                              2            -                  -             -                   2
6  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์                   -                   -                             -               3                -             -                   3
7  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์                   -                    1                            1            -                  -             -                   1
8  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ                   -                    8                            8            -                  -             -                   8
9  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                    1                 -                              1            -                  -             -                   1

10  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์                    3                 -                              3            -                  -             -                   3
11  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์                    2                  4                            6            -                  -             -                   6
12  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                   -                    1                            1            -                  -             -                   1
13  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์                   -                    3                            3            -                  -             -                   3
14  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์                  11                  1                          12            -                  -             -                12
15  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ
                   2                 -                              2            -                  -             -                   2

16  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์                    1                 -                              1            -                  -             -                   1
17  โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับ
สากล

                   1                 -                              1             1                 3           -                   5

18  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

                   7                  5                          12             2                 7           -                21

19  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา                    2                  2                            4             1                 1           -                   6
20  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์
                   2                 -                              2            -                  -             -                   2

21  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

                  -                   -                             -               1                -             -                   1

22  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

                  -                    1                            1            -                  -             -                   1

23  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

                   1                 -                              1            -                  -             -                   1

ล่าดับที่ ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัย/โครงการหลัก รอ้ยละผลการด่าเนินงานผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ  รวมผลการด่าเนินงาน
ทีบ่รรลุค่าเป้าหมาย

ผลรวมทัง้หมด

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการผลิตบัณฑิต
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

บรรลุค่าเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย ต่่ากวา่
ค่าเป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

24  โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ                    4                 -                              4             1                 1           -                   6
25  โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   -                   -                             -               1                -             -                   1
26  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของนักศึกษา
                   5                  3                            8             6                -             -                14

27 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์                    1                  2                            3            -                  -             -                   3
28 โครงการพิธีพระราชทานปริญาบัตร                    1                 -                              1            -                  -             -                   1

                 31                  6                          37           22                 1           4              64  57.81
1  โครงกการวิจัยและนวัตกรรมโครงการวิจัยท่ี

สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
                   1                 -                              1            -                  -             -                   1

2  โครงการการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้                    1                 -                              1            -                  -             -                   1
3  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย                  11                  1                          12             4                 1           -                17
4  โครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี                    2                  1                            3             3                -             -                   6
5  โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้                    2                 -                              2             4                -             -                   6
6  โครงการวิจัยและพัฒนา                    7                  2                            9             9                -             1              19
7 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้โครงการวิจัย

ท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
                  -                    1                            1            -                  -             -                   1

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว.

                   7                 -                              7             2                -             3              12

9 โครงการส่งเสิรมและสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

                  -                    1                            1            -                  -             -                   1

                 19                13                          32             8               16           2              58  55.17
1  โครงการบริการวิชาการ                  17                12                          29             8               16           1              54
2  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการ

วิชาการ
                  -                    1                            1            -                  -             -                   1

13  โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสหกรรมขนาดย่อมเพ่ือ
การส่งออกสู่ประเทศพ่ือนบ้าน

                  -                   -                             -              -                  -             1                 1

14  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่
ชุมชน

                   2                 -                              2            -                  -             -                   2

                 13                  2                          15             1                 2           -                18  83.33
1  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
                   1                 -                              1             1                 2           -                   4

2  โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

                 11                  2                          13            -                  -             -                13

3 โครงการมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีท่ี
 10"

                   1                 -                              1            -                  -             -                   1

                   4                  2                            6             2                -             -                   8  75.00
1  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ
                   4                  2                            6             2                -             -                   8

                 11                  6                          17             4                 1           3              25  68.00
1  โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย
                 10                  6                          16             4                 1           3              24

2 โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

                   1                 -                              1            -                  -             -                   1

ล่าดับที่ ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัย/โครงการหลัก รอ้ยละผลการด่าเนินงานผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ  รวมผลการด่าเนินงาน
ทีบ่รรลุค่าเป้าหมาย

ผลรวมทัง้หมด

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรด้์านการวจัิย

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ด้านการบรกิารวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ด้านการทา่นุบ่ารงุศิลปวฒันธรรม

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยลัยดิจิทลั

ยทุธศาสตรท์ี ่6 ด้านการเป็นมหาวทิยาลัยน่าอยูแ่ละเป็นมิตร
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต่อ) 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงผลการด าเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4 

 
คณะ/หน่วยงาน  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการที่
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.57 ของโครงการทั้งหมด    

บรรลุค่าเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย ต่่ากวา่
ค่าเป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

                 18                  7                          25           13                 8           1              47  53.19
1  โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆเพ่ือ

เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
                   2                  1                            3            -                   3           -                   6

2  โครงการพัฒนาบุคลากร                  11                  2                          13           11                -             -                24
3  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                   -                    2                            2            -                   1           -                   3
4  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                    1                  2                            3            -                   3           -                   6
5  โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์                    3                 -                              3             2                -             1                 6
6  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรท้ังในด้าน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการรณรงค์ส่งเสริม
จรรยาบรรณบุคลากรการออกกฎระเบียบต่างๆ

                   1                 -                              1            -                   1           -                   2

                   1                  2                            3            -                   1           -                   4  75.00
1  โครงการหารายได้จากแหล่งอ่ืน                    1                  2                            3            -                   1           -                   4

                 85                37                        122           30                 6         12            170  71.76
1  โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
                   6                  3                            9             3                -             1              13

2  โครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้                   -                   -                             -              -                  -             -                  -   

3  โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน                  72                33                        105           24                 5         10            144
4  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร                   -                    1                            1            -                  -             -                   1
5 โครงการประกันคุณภาพภายในโรงพิมพ์ฯ                   -                   -                             -              -                   1           -                   1
6 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน                    1                 -                              1            -                  -             1                 2
7 โครงการสนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป                    6                 -                              6             3                -             -                   9

               240              116                        356           98               47         23            524  67.94

ล่าดับที่ ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัย/โครงการหลัก รอ้ยละผลการด่าเนินงานผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ  รวมผลการด่าเนินงาน
ทีบ่รรลุค่าเป้าหมาย

ผลรวมทัง้หมด

ยทุธศาสตรท์ี ่7 ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

ยทุธศาสตรท์ี ่8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน

ยทุธศาสตรท์ี ่9 ด้านการบรหิารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ผลรวมทัง้หมด

76.15 
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1) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของโครงการทั้งหมด รอง
รองลงมาคือ ส านักวิทยบริการ  จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของโครงการทั้งหมด และคณะ
รัฐศาสตร์ จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของโครงการทั้งหมด   

2) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ในภาพรวม 
จ านวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของโครงการทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของโครงการ
ทั้งหมด รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของโครงการทั้งหมด และ
คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของโครงการทั้งหมด และโรงแรมมหาวิทยาลัย 
มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด จ านวน 5 โครงการ 
รายละเอียดตามตารางสรุปข้อมูล 

ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 

1 บัณฑิตขาดความเข้าใจในการตอบ
แบบสอบถามของมหาวิทยาลัย 

ให้เขียนค าอธิบายความหมายของค า
ว่า "อาชีพอิสระ" ให้ชัดเจน 

คณะเกษตรศาสตร ์

2 ในปีการศึกษา 2563  ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่
จบตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 88.57 

คณะฯ ก าหนดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บรรจุไว้
ในแผนโครงการ/กิจกรรม ปีงบ 
2565 โดยเน้น การพัฒนาการ
เรียนรูร้ายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่ส่งผล
ต่อการจบตามหลักสูตรของนักศึกษา
พยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์

3 คณะ/หน่วยงาน ไมส่ามารถลงนามไดต้าม
แผนที่ก าหนด โดยแผนก าหนด ใหล้งนาม
ภายในไตรมาสที่ 1 แต่คณะ/หน่วยงาน 
สามารถลงนามได้ครบทุกรายการในไตรมาส
ที่ 3 ท าให้การส่งมอบของและการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ประกอบกับ
ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 
19) ผู้ขายส่วนมากจะมาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเขม้งวด และพื้นที่ควบคมุสูงสดุ 
ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ท าให้ไม่
สามารถส่งของได้ตามที่ก าหนดได ้
 

กองแผนงาน ก าหนดให้คณะ/
หน่วยงาน ยืนยันแผนการจัดซื้อจดั
จ้างจ้างที่จะด าเนินการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกอง
แผนงานจะด าเนินการติดตามให้
คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนท่ีก าหนด 
และกองแผนงานก าหนดมาตรการ 
และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอยู่
ระหว่างการจดัท ามาตรการฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. งบรายจ่ายประจ า  ในส่วน 
ของค่าวัสดุการศึกษา  ให้หน่วยงานท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใด
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 
3 จะถือว่าหน่วยงานนั้น ไม่มีความ
จ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และ
มหาวิทยาลยัจะโอนเงินงบประมาณ

ทุกคณะ/หน่วยงาน 
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ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
คืนจากหน่วยงานนัน้ และจะจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นทีม่ี
ความจ าเป็น ต่อไป 

2. งบรายจ่ายลงทุน   
หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนของงบลงทุนให้ด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตร
มาสที่ 1 ทุกรายการ   หากหน่วยงาน
ใดไมส่ามารถก่อหน้ีผูกพันได้ภายใน
ไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการโอนงบประมาณคืนกลบั
มหาวิทยาลยั และจะจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นทีม่ี
ความพร้อม และมีความจ าเป็น
เร่งด่วน ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
1 รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ของ

โครงการวิจัยบางโครงการยังไม่แลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด จึงยังไมส่ามารถตีพิมพ์
เผยแพรไ่ด้ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา2019 มี
ผลใหไ้ม่สามารถเข้าท างานวิจัยไดใ้นบางช่วง 
และมีข้อจ ากัดในการพื้นที่รองรับการ
ด าเนินงานเพื่อการผลติผลงานวิจยั 

คณะฯ จัดเตรียมแนวทางสนับสนนุ
ให้อาจารย์ท าวิจัยส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย โดยเตรยีมจัดใหม้ีพื้นท่ี
ส าหรับใช้เป็น Cluster กลุม่วิจัยที่
เอื้อให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยได้
สะดวก และสามารถผลติผลงานวจิัย/
ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในจ านวนท่ี
สูงขึน้ตามเป้าหมาย 

คณะเภสัชศาสตร ์

2 ผลงานวิจัยของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร
มีจ านวนน้อย ส่งผลต่อค่าคะแนนผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร 

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลติ
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

คณะนติิศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ด้านการบรกิารวิชาการ 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณโ์ค

วิด 19 คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมได้ตามแผน  และแหล่งทุนภายนอก
ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
วิจัย  และบริการวิชาการ รวมทั้งเงินบริจาค
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

1. จัดท าแผนส ารอง และปรบั
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา่ เช่น รูปแบบ
ออนไลน์ หรือจ ากัดจ านวนผูเ้ข้ารว่ม
ประชุม  หรือเลื่อนก าหนดการ
ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและ
ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
อิสระ ทางสื่อออนไลน์ เพื่อบริจาค
และให้ทุนการศึกษาในทุกรูปแบบ 
เช่นสื่อการเรียน อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการเรียน เป็นต้น 

ทุกคณ/หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 ไม่มีความพร้อมในด้านแบบรูปสิ่งก่อสร้าง ประสานเจ้าหน้าทีเ่พื่อออกแบบและ

เตรียมการด าเนินงานใน
คณะบริหารศาสตร์ 
และส านักบริหาร
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ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ปีงบประมาณต่อไป หรือควรมีความ
พร้อมด้านแบบรูปสิ่งก่อสร้าง ก่อน
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน ์

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
1 ผู้ตอบแบบประเมินค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็น

สัดส่วนท่ีน้อย อาจจะไม่สะท้อนถึงความ
ผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม 

เตรียมปรับปรุงระบบส ารวจความ
ผูกพัน และรณรงค์ให้บุคลากรตอบ
แบบส ารวจในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน 

คณะเภสัชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
1 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่ชัดเจน

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ ์EdPEx 
ปรับกระบวนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ให้ชัดเจนทุก
กระบวนงานตามหมวด 1-7 จะ
ส่งผลให้การด าเนินงานตาม OKRs 
บรรลุทุกตัวช้ีวัด 

คณะนติิศาสตร ์

2 จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลง การ
บริหารสวัดิการและสวสัดิภาพใหก้ับ
นักศึกษาไมส่อดคล้องกับความต้องการและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

คณะนติิศาสตร ์

3) คณะ/ส านักท่ีมีผลการด าเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน ในภาพรวมจ านวน 23 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 6 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 14.29 ของโครงการทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของ
โครงการทั้งหมด ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของ
โครงการทั้งหมด และส านักงานอธิการบดี จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของโครงการทั้งหมด ดังนี้ 

ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 

1 เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไมท่ันใน
ปีงบประมาณ เช่น โครงการจัดหาครุภณัฑ์  
โครงการปรับปรุง-ก่อสรา้งต่างๆ   

คณะ/หน่วยงานกันเงินไวเ้บิกจ่าย
เหลื่อมปี  ซึ่งจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 ธันวาคม 2564 

ทุกคณะ/หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
1 ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน

โครงการวิจัยล่าช้ากว่าก าหนด 
ขอขยายเวลาในการด าเนินงานวิจยั
ออกไปอีก 6 เดือน  ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565 

คณะวิทยาศาสตร ์

2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณโ์ค
วิด 19 คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมได้ตามแผน  และแหล่งทุนภายนอก
ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
วิจัย  และบริการวิชาการ รวมทั้งเงินบริจาค
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

1. จัดท าแผนส ารอง และปรบั
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา่ เช่น รูปแบบ
ออนไลน์ หรือจ ากัดจ านวนผูเ้ข้ารว่ม
ประชุม 
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและ
ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
อิสระ ทางสื่อออนไลน์ เพื่อบริจาค
และให้ทุนการศึกษาในทุกรูปแบบ 
เช่นสื่อการเรียน อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการเรียน เป็นต้น 

ทุกคณ/หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการบรกิารวิชาการ 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณโ์ค

วิด 19 คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถ
1. จัดท าแผนส ารอง และปรบั
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ

ทุกคณ/หน่วยงาน 
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ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ด าเนินงานจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมได้ตามแผน  และแหล่งทุนภายนอก
ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
วิจัย  และบริการวิชาการ รวมทั้งเงินบริจาค
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา่ เช่น รูปแบบ
ออนไลน์ หรือจ ากัดจ านวนผูเ้ข้ารว่ม
ประชุม 
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและ
ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
อิสระ ทางสื่อออนไลน์ เพื่อบริจาค
และให้ทุนการศึกษาในทุกรูปแบบ 
เช่นสื่อการเรียน อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการเรียน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
1 สิ้นปีงบประมาณคณะไมส่ามารถรายงาน

ข้อมูลรายรับ -รายจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอ
ผลการตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชี และ
ยืนยันข้อมูลในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ใช้ข้อมูลทางการเงินจากฝ่ายการเงิน
และบัญชีของคณะฯที่ยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผูส้อบบัญชี โดยผูม้ี
อ านาจรับรองข้อมูล ไปพลางก่อน 

คณะพยาบาลศาสตร ์

2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ ์EdPEx 

ปรับกระบวนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ให้ชัดเจนทุก
กระบวนงานตามหมวด 1-7 จะ
ส่งผลให้การด าเนินงานตาม OKRs 
บรรลุทุกตัวช้ีวัด 

คณะรัฐศาสตร ์

 
4) คณะ/ส านักที่ยกเลิกการด าเนินงานโครงการในภาพรวม จ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

8.97 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี  จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.66 ของ
โครงการทั้งหมด คณะนิติศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของโครงการทั้งหมด โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของโครงการทั้งหมด คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของโครงการทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
16.00 ของโครงการทั้งหมด และคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของโครงการ
ทั้งหมด ดังนี้ 
ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการบรกิารวิชาการ 

1 ปัญหาสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) คณะ/
หน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินงานจดักิจกรรม
การประชุม สัมมนา ฝึกอบรมตามแผนได้    
และแหล่งทุนภายนอกยกเลิกการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการวิจัย  และบริการ
วิชาการ รวมทั้งเงินบริจาคจากแหล่งทุน
ภายนอก  

1. จัดท าแผนส ารอง และปรบัรูปแบบ
กิจกรรมที่พร้อมต่อการเปลีย่นแปลงใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ หรอื
จ ากัดจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม 
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและ
ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
อิสระ ทางสื่อออนไลน์ เพื่อบริจาคและ
ให้ทุนการศึกษาในทุกรูปแบบ เช่นสื่อ
การเรยีน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ในการเรียน เป็นต้น 

ทุกคณ/หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที ่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การปรบัปรุงโรง

อาหารคณะบรหิารศาสตร์ เนื่องจากส านัก
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารคณะบรหิารศาสตร์ 
ให้กับคณะฯ ตามสัญญาเลขท่ี ม.อบ.(ทส) 
10/2563 ลงวันท่ี 7 ต.ค.63 เรยีบร้อยแล้ว 

คณะโอนงบประมาณไปจัดกิจกรรมอ่ืน
แทน 

คณะบริหารศาสตร ์

รายละเอียดตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 

 
 

 
 

 ต่่ากวา่
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกวา่
เป้าหมาย

 อยู่
ระหวา่ง

ด่าเนินงาน

 ยกเลิก
โครงการ

รอ้ยละ
จ่านวน

โครงการที่
มีผลการ
ด่าเนิน
บรรลุ

เป้าหมาย

รอ้ยละ
จ่านวน
โครงการ

ทีอ่ยู่
ระหวา่ง

ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จ่านวน
โครงการ
ทีม่ีผล
การ

ด่าเนินงาน
ต่่า

 รอ้ยละ
จ่านวน

โครงการที่
ยกโครงการ

 ต่่ากวา่
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกวา่
เป้าหมาย

 อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

 ยกเลิก
โครงการ

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
มีผลการ
ด่าเนิน
บรรลุ

เป้าหมาย

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จา่นวน
โครงการ
ทีม่ีผล
การ

ด่าเนินงาน
ต่่า

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
ยกโครงการ

 ต่่ากวา่
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกวา่
เป้าหมาย

 อยู่
ระหวา่ง

ด่าเนินงาน

 ยกเลิก
โครงการ

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
มีผลการ

ด่าเนินบรรลุ
เป้าหมาย

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จา่นวน
โครงการ
ทีม่ีผล
การ

ด่าเนินงาน
ต่่า

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
ยกโครงการ

1 คณะเกษตรศาสตร์          1          7          -             -          -                  8 7.00          87.50     -       13        -              11       16         -             -          4            31 16.00      51.61             -     35.48 12.90           12       23         -            -          4          39             23      58.97 30.77     -        10.26     
2 คณะนิติศาสตร์          -            1          -             -          -                  1 1.00          -         -       -       -                 9          5          7            1      13            35 12.00      34.29         2.86   25.71 37.14              9          6          7           1      13          36             13      36.11 25.00     2.78      36.11     
3 คณะบริหารศาสตร์          -            -            1           -          -                  1 1.00          100.00   -       -       -              11       10       13            6        1            41 23.00      56.10      14.63   26.83 2.44              11       10       14           6        1          42             24      57.14 26.19     14.29   2.38       
4 คณะพยาบาลศาสตร์          -            1          -             -          -                  1 1.00          100.00   -       -       -                 4          4          3            1        4            16 7.00      43.75         6.25   25.00 25.00              4          5          3           1        4          17               8      47.06 23.53     5.88      23.53     
5 คณะเภสัชศาสตร์          -            1          1           -          -                  2 2.00          100.00   -       -       -                 6          4          8           -          -              18 12.00      66.67             -     33.33 -                   6          5          9          -          -            20             14      70.00 30.00     -        -         
6 คณะรัฐศาสตร์          -            -            1           -          -                  1 1.00          100.00   -       -       -                 1          4       13            1        -              19 17.00      89.47         5.26      5.26 -                   1          4       14           1        -            20             18      90.00 5.00       5.00      -         
7 คณะวิทยาศาสตร์          -            3          2           -          -                  5 5.00          100.00   -       -       -                -            1       17            2        -              20 18.00      90.00      10.00          -   -                  -            4       19           2        -            25             23      92.00 -         8.00      -         
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์          -            6          1           -          -                  7 7.00          100.00   -       -       -                -         31          4            5        2            42 35.00      83.33      11.90          -   4.76                -         37          5           5        2          49             42      85.71 -         10.20   4.08       
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์          -            1          -             -          -                  1 1.00          100.00   -       -       -                 2       11          1            1        -              15 12.00      80.00         6.67   13.33 -                   2       12          1           1        -            16             13      81.25 12.50     6.25      -         

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข          1          4          -             -          -                  5 4.00          80.00     -       20.00   -                 5          5          2           -          -              12 7.00      58.33             -     41.67 -                   6          9          2          -          -            17             11      64.71 35.29     -        -         

ล่าดับ คณะ/ส่านัก ภาพรวมมหาวทิยาลัยเงินรายได้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจ่านวน

โครงการทีม่ี
ผลการ

ด่าเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย

รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจา่นวน
โครงการทีม่ี

ผลการ
ด่าเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย

สรปุจ่านวนโครงการสรปุจ่านวนโครงการ รวมจ่านวน
โครงการทีใ่ช้

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

รวมจา่นวน
โครงการที่

ใช้เงินรายได้

รวมจา่นวน
โครงการ

สถานะโครงการภาพรวม รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจา่นวน
โครงการทีม่ี

ผลการ
ด่าเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ต่่ากวา่
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกวา่
เป้าหมาย

 อยู่
ระหวา่ง

ด่าเนินงาน

 ยกเลิก
โครงการ

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
มีผลการ
ด่าเนิน
บรรลุ

เป้าหมาย

รอ้ยละ
จ่านวน
โครงการ

ทีอ่ยู่
ระหวา่ง

ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จ่านวน
โครงการ
ทีม่ีผล
การ

ด่าเนินงาน
ต่่า

 รอ้ยละ
จ่านวน

โครงการที่
ยกโครงการ

 ต่่ากวา่
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกวา่
เป้าหมาย

 อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

 ยกเลิก
โครงการ

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
มีผลการ
ด่าเนิน
บรรลุ

เป้าหมาย

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
อยูร่ะหวา่ง
ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จา่นวน
โครงการ
ทีม่ีผล
การ

ด่าเนินงา
นต่่า

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
ยกโครงการ

 ต่่ากวา่
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกวา่
เป้าหมาย

 อยู่
ระหวา่ง
ด่าเนินงา

น

 ยกเลิก
โครงการ

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
มีผลการ

ด่าเนินบรรลุ
เป้าหมาย

รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการทีอ่ยู่
ระหวา่ง

ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จา่นวน
โครงการ
ทีม่ีผล
การ

ด่าเนินงาน
ต่่า

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
ยกโครงการ

12 คณะศิลปศาสตร์          -            3          -             -          -                  3 3.00          100.00   -       -       -                 5       13         -             -          4            22 13.00      59.09             -    22.73 18.18              5       16         -           -          4          25             16      64.00 20.00       -        16.00     
13 ส านักวิทยบริการ          2          2           -          -                  4 2.00          50.00     -       50.00   -                -            5       13           -          -              18 18.00    100.00             -           -   -                   2          5       15         -          -            22             20      90.91 9.09         -        -         
14 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์          -            -            -             -          -                  -   -            -         -       -       -                 3          4         -              3        1            11 4.00      36.36      27.27  27.27 9.09                 3          4         -           3        1          11               4      36.36 27.27       27.27   9.09       
15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          1                1 1.00          100.00   -       -       -                 4       10       11           -          -              25 21.00      84.00             -    16.00 -                   4       10       12         -          -            26             22      84.62 15.38       -        -         
16 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          -            -            -             -          -                  -   -            -         -       -       -                 5         -           -             -          -                5 0.00             -               -       100 -                   5         -           -           -          -              5              -               -   100.00     -        -         
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          -            -            -             -          -                  -   -            -         -       -       -                 3         -            2           -          4              9 2.00      22.22             -    33.33 44.44              3         -            2         -          4            9               2      22.22 33.33       -        44.44     
18 ส านักงานอธิการบดี          -          14          -              1        -                15 14.00        93.33     6.67     -       -              25       76       13            2      14          130 89.00      68.46         1.54  19.23 10.77           25       90       13         3      14        145           103      71.03 17.24       2.07      9.66       

ผลรวมทัง้หมด          4        41          9            1        -                55 50.00        90.91     1.82     7.27     -              94     199     107          22      47          469 306.00      65.25         4.69  20.04 10.02           98     240     116       23      47        524           356      67.94 18.70       4.39      8.97       

ภาพรวมมหาวทิยาลัยเงินรายได้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจ่านวน

โครงการทีม่ี
ผลการ

ด่าเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย

รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจา่นวน
โครงการทีม่ี

ผลการ
ด่าเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย

สรปุจ่านวนโครงการสรปุจ่านวนโครงการ รวมจ่านวน
โครงการทีใ่ช้

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

ล่าดับ คณะ/ส่านัก
รวมจ่านวน
โครงการที่

ใช้เงินรายได้

รวมจา่นวน
โครงการ

สถานะโครงการภาพรวม รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจา่นวน
โครงการทีม่ี

ผลการ
ด่าเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย
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แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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3. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 77.00เมื่อ
เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 แล้วพบว่า
มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม   คิดเป็นร้อยละ 79.80   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อย
ละ 96.25 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 67.63 ซึ่งผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของคณะ/
ส านัก  ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด   รายละเอียดตามตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 
สิ้นไตรมาส 4 
 

สถานะ เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ส านักงบประมาณก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
ภาพรวม 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได้ 

ร้อยละ 100 79.80 96.25 67.33 
หมายเหตุ : 

1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา, 
เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี  

2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS  ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2564) 
 

 
แผนภูมทิี่ 5  เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ

ใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
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และเงินรายได้  จ านวน 1,483,794,150.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.80 ของงบประมาณทั้งหมด  รายละเอียดตาม
ตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 6 
ตารางท่ี 6 สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
 
หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันรายการงบลงทุน)  จ านวน 29,252,929.18 บาท 
2) เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง และคืนคลังแผ่นดิน) จ านวน 430,019.16 

บาท 
3) เงินรายได้ (คก.บริหารจัดการอ่ืนๆ/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา) 

จ านวน 174,220,904.24 บาท 
4) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการบริการวิชาการ) จ านวน  26,443,971.75 บาท 
5) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  จ านวน 340,311.50 บาท 
6) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการวิจัย) จ านวน  34,512,775.34 บาท 
7) เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จ านวน 68,564,907.93 บาท 
8) เงนิรายได้ (เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย)  จ านวน 41,880,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (ต้นปีงบประมาณ) 789,632,200.00 940,913,700.00     1,730,545,900.00  
งบประมาณรายจ่ายต้ังเพ่ิมกลางปีงบประมาณ 891,076.47         128,003,119.07     128,894,195.54     
รวมงบประมาณ 790,523,276.47 1,068,916,819.07  1,859,440,095.54  
รวมผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 4 760,840,302.13 722,953,848.31     1,483,794,150.44  
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่าย 29,682,974.34    345,962,970.76     375,645,945.10     
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         แผนภูมิที่ 6 แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

รวมเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2564 

สิ้นไตรมาส 4, 
1,483,794,150.44 

1. งปม. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 29,252,955.18 

2. งปม. (งบลงทุนหลังโอน
เปลี่ยนแปลง และคืนคลัง
แผ่นดิน) , 430,019.16 

3.รด. (คก.บริหารจัดการอื่นๆ/
คก.ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/
คก.สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา), 

174,220,904.24 

4. รด. (โครงการบริการ
วิชาการ), 26,443,971.75 

5. รด. (โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) , 
340,311.50 

6. รด. (โครงการวิจัย), 
34,512,775.34 

7. รด. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 68,564,907.93 

8. รด. (เงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย) , 

41,880,100.00 

งบประมาณคงเหลือ
ตามแผนปฏิบัติงานฯ
375645945.1
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 ของคณะ/ส านัก  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะ/ส านักท่ีมีร้อยละการเบิกจ่ายสูง   ประกอบด้วย  
1.1) ส านักวิทยบริการ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 90.74 ของงบประมาณทั้งหมด ผล

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 
79.96  ของงบประมาณเงินรายได้   

1.2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 90.08 ของงบประมาณทั้งหมด ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 
81.99 ของงบประมาณเงินรายได้   

1.3) คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 89.75 ของงบประมาณทั้งหมด ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 
76.68 ของงบประมาณเงินรายได้   

2. คณะ/ส านักท่ีมีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด ประกอบด้วย   
2.1) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 56.17 ของงบประมาณท้ังหมด ผล

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ  
52.40 ของงบประมาณเงินรายได้ (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ต่ า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้      

2.2) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 62.56 ของ
งบประมาณท้ังหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)  

2.3) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 66.74 ของงบประมาณท้ังหมด ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 
65.64  ของงบประมาณเงินรายได้ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้      

รายละเอียดตามตารางที่ 7 และแผนภูมิที่ 7
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ :    

1. ข้อมูลแผนงบประมาณ ใช้ข้อมลูจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 

2. ข้อมูลผลการเบกิจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

3. ข้อมูลผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ/หน่วยงาน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่าน้ัน)  ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินรายได้ รวม เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์ 47,782,926.26    42,871,490.00              90,654,416.26     47,782,926.26     22,041,607.59        69,824,533.85   100.00 51.41    77.02    
2 คณะนิติศาสตร์ 1,580,582.40      25,279,780.00              26,860,362.40       1,580,582.40     17,067,182.02        18,647,764.42   100.00 67.51    69.42    
3 คณะบริหารศาสตร์ 5,679,023.33      65,886,780.00              71,565,803.33       5,679,023.33     34,522,008.61        40,201,031.94   100.00 52.40    56.17    
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 15,822,578.12    36,475,245.96              52,297,824.08     15,822,578.12     24,342,243.64        40,164,821.76   100.00 66.74    76.80    
5 คณะเภสัชศาสตร์ 89,971,778.20    70,559,120.00            160,530,898.20     89,971,778.20     54,103,484.79      144,075,262.99   100.00 76.68    89.75    
6 คณะรัฐศาสตร์ 826,020.00         25,004,430.00              25,830,450.00          826,020.00     16,412,097.61        17,238,117.61   100.00 65.64    66.74    
7 คณะวิทยาศาสตร์ 69,989,922.80    85,914,170.00            155,904,092.80     69,989,922.80     70,440,727.69      140,430,650.49   100.00 81.99    90.08    
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48,667,115.29    60,628,388.00            109,295,503.29     48,667,115.29     34,284,924.80        82,952,040.09   100.00 56.55    75.90    
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       1,482,600.00 10,032,060.00              11,514,660.00       1,482,600.00       8,020,579.22          9,503,179.22   100.00 79.95    82.53    

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 80,963,296.00    154,310,663.14          235,273,959.14     66,244,795.99     94,585,421.38      160,830,217.37     81.82 61.30    68.36    
12 คณะศิลปศาสตร์ 28,679,943.52    45,324,162.87              74,004,106.39     28,679,943.52     28,370,092.62        57,050,036.14   100.00 62.59    77.09    
13 ส านักวิทยบริการ 14,934,720.00    12,844,500.00              27,779,220.00     14,934,707.16     10,270,965.25        25,205,672.41   100.00 79.96    90.74    
14 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ -                       28,483,358.00              28,483,358.00                          -       23,062,241.54        23,062,241.54            -   80.97    80.97    
15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3,226,740.00      25,995,500.00              29,222,240.00       3,226,732.00     17,113,175.73        20,339,907.73   100.00 65.83    69.60    
16 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           -   9,613,447.00                  9,613,447.00                          -         8,502,454.16          8,502,454.16            -   88.44    88.44    
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           -                 6,696,000          6,696,000.00                          -         4,188,940.34          4,188,940.34            -   62.56    62.56    
18 ส านักงานอธิการบดี   380,916,030.55 362,997,724.10          743,913,754.65 365,951,577.06 255,625,701.32 621,577,278.38         96.07 70.42    83.56    

ผลรวมทัง้หมด   790,523,276.47   1,068,916,819.07   1,859,440,095.54  760,840,302.13  722,953,848.31   1,483,794,150.44     96.25     67.63     79.80

แผนต้นปี+ต้ังเพ่ิมกลางปี ผลการเบิกจ่าย รอ้ยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน

ล่าดับ คณะ/ส่านัก
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แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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ทั้งนี้ หากพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานและการเบิกจ่ายของคณะ/
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4  มีรายละเอียดดังนี้ 

- ในส่วนของการด าเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย 
=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน  

ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
ดังนั้น   
=                 67.94  = 0.85  

                                        79.80  
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.85 เป็นผลจากการด าเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ 67.94 และอีก
ร้อยละ 4.39 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน อยู่ระว่าง
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการลักษณะบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  
และโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้ และคณะ/หน่วยงานยกเลิกการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 8.97 
เป็นโครงการบริการวิชาการที่ต้องจัดฝึกอบรม หรือการประชุม และผู้ให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยกเลิกการ
ให้ทุนส าหรับด าเนินงานวิจัย  
 

- ในส่วนของการด าเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ร้อยละเฉลีย่การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตัิงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ดังนั้น   
=                 90.91  = 0.94 

                                         96.25           
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.94 เป็นผลจากการด าเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง 
ร้อยละ 90.91 และอีกร้อยละ 1.82 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และคณะ/หน่วยงานมีผลด าเนินงานโครงการต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 7.27 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ท าให้ไม่
สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาตามแผน   

 
- ในส่วนของการด าเนินงานโดยใช้เงินรายได้ 

ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดโครงการ
สัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้  ซึ่งมีค าอธิบายโครงการดังนี้ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
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ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ประหยัดต้นทุน  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน   และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 

 ประสิทธิผล  หมายถึง ผลส าเร็จ หรือการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน     

ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ 
=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้     

ร้อยละเฉลีย่การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตัิงานในส่วนของเงินรายได้ 
ดังนั้น   
=                 65.25 =  0.96  

                                        67.63           
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานในส่วนเงินรายได้ เท่ากับ 0.96 และอยู่ระหว่างด าเนินงาน ร้อยละ 4.69 ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 20.04 และยกเลิกการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 10.02 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และคณะ/
หน่วยงานได้มีการปรับแผนการจัดอบรม ประชุมต่าง ๆ โดยการประชุมออนไลน์ เป็นต้น รายละเอียดตามตารางที่ 
8 และแผนภูมิที่ 8 - 10 
 
ตารางที่ 8  สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4  
 

 

ลา่ดับ คณะ  เงินงประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้  ภาพรวม
1 คณะเกษตรศาสตร์                   0.88           1.00           0.77
2 คณะนิติศาสตร์                      -             0.51           0.36
3 คณะบริหารศาสตร์                   1.00           1.07           1.02
4 คณะพยาบาลศาสตร์                   1.00           0.66           0.61
5 คณะเภสัชศาสตร์                   1.00           0.87           0.78
6 คณะรัฐศาสตร์                   1.00           1.36           1.35
7 คณะวิทยาศาสตร์                   1.00           1.10           1.02
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์                   1.00           1.47           1.13
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                   1.00           1.00           0.98
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ                   0.98           0.95           0.95
11 คณะศิลปศาสตร์                   1.00           0.94           0.83
12 ส านักวิทยบริการ                   0.50           1.25           1.00
13 ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์                      -             0.45           0.45
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                   1.00           1.28           1.22
15 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเทีย่วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      -                -                -   
16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชานี                      -             0.36           0.36
17 ส านักงานอธิการบดี                   0.97           0.97           0.85

ภาพรวมมหาวิทยาลยั                  0.94           0.96           0.85
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แผนภูมทิี่ 8  สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดนิ) 

และร้อยละการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

 
แผนภูมทิี่ 9  สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (เงินรายได)้ 

และร้อยละการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

 
แผนภูมทิี่ 9  สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (ภาพรวม) 

และร้อยละการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 4 
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จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามโครงการและผลการเบิกจ่ายโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของคณะ/
หน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2564) 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่มติที่ประขุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2564 และกองแผนงาน ได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือหารายได้จากแหล่งอ่ืน โดยมีตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ปรับปรุงปี 2564 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
 ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกับ แผนหารายได้จากแหล่งอื่น เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ตัวชี้วัดที่ 5   สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตาม

แผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิก
จ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ 
(ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื ่อเทียบกับปีที ่ผ่านมา เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 

ปีย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย

ของ 3 ปีย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
กองแผนงานได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) กับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0604.5/ว1723 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวครบถ้วน
แล้ว ซึ่งทางกองแผนงานได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียม

การศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 ของประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน:   

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก (1) ประมาณการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(100%) (บาท) 

(2) ประมาณการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(นโยบายลดค่าเทอม) 

(3) ค่าธรรมการศึกษา  
(จัดสรรโดยกองคลัง) 

(บาท) 

ร้อยละ 
 

(3)*100/(1) 
คณะนิติศาสตร ์ 25,681,300 21,170,620 26,828,559 104.47 
คณะรัฐศาสตร ์ 27,106,200 22,712,420 22,603,409 83.39 
คณะบริหารศาสตร ์ 65,400,500 55,322,660 59,374,920 90.79 
คณะศิลปศาสตร ์ 39,318,000 32,929,910 37,914,943 96.43 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 37,345,820 31,757,830 34,635,769 92.74 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 23,166,700 19,842,830 21,953,921 94.76 
คณะเภสัชศาสตร์ 31,421,300 26,574,180 29,889,295 95.12 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 11,630,100 9,997,600 10,126,300 87.07 
คณะวิทยาศาสตร ์ 30,160,200 25,412,790 32,499,778 107.76 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34,729,500 27,242,340 38,185,947 109.95 
คณะเกษตรศาสตร์ 12,920,500 10,433,630 10,963,779 84.86 
ส านักวิทยบริการ 17,333,100 17,333,100 16,218,190 93.57 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 17,333,100 17,333,100 16,215,100 93.55 
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ - - 40,320 - 
ส านักงานอธิการบด ี 172,476,800 172,440,500 134,812,156 78.16 

รวม 546,023,120 490,503,510 492,262,386 90.15 
ที่มา: กองคลัง/กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี   
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หมายเหตุ: 1. สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการของคณะบริหารศาสตร์ที่ไป
เรียนปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ซึ่งคณะบริหารศาสตร์ ได้จัดท าบันทึกข้อความให้กองคลัง 
ได้ด าเนินการจัดสรรในนาม สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรร อ้างอิงจาก กองคลังรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.3/ว5301 ลว. 15 ต.ค. 64 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรเฉพาะของภาคเรียนที่ 2/63, 3/63 และ 1/64 (ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) เป็นจ านวนเงิน 425,322,555 บาท และมียอดรอการจัดสรร จ านวนเงิน 34,206,110.41 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,528,665.41 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.68 ของประมาณการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นโยบายลดค่าเทอม) 

 

 
แผนภูมิที่ 1 ผลการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบประมาณการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ไตรมาส 4 

 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบประมาณการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ไตรมาส 4 
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ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ร้อยละ 90  
ของประมาณการฯ 

ร้อยละ 
90.15 บรรลุเป้าหมาย 

 
จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

และได้จัดสรรไปยังคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (จัดสรรโดย กองคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ส้ินไตรมาส 
4     เป็นจ านวนเงิน 492,262,386.- บาท คิดเป็นร้อยละ 90.15 เมื่อเทียบกับประมาณการฯ และเมื่อ
พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละจัดสรรค่าธรรมเนียมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 109.95, คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 107.76 และคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 104.47 
ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ยังคงมีเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับยอดแล้ว ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่รอการ
จัดสรรเป็นจ านวนเงิน จ านวนเงิน 34,206,110.41 บาท  
 
ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกับแผนหารายได้จากแหล่งอ่ืน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เป้าหมาย: ร้อยละ 85 ของแผนหารายได้ 
ผลการด าเนินงาน:   

แหล่งที่มาของรายได้ ปี 2563 ปี 2564 
ผล (บาท) แผน (บาท) ผล (บาท) ร้อยละ 

(1) รายได้จากหลักสูตร Non Degree/
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

 425,000.00  6,200,000.00 1,185,050.00 19.11 

(2) รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย 

 -    - 165,691.35 - 

(3) รายได้จากแหล่งทนุวิจัยภายนอก  29,417,284.03  80,392,772.00 67,338,452.23 83.76 
(4) รายได้จากการให้บริการวิชาการ  91,649,057.72  188,355,718.87 110,111,372.51 58.46 
(5) รายได้ของศูนยท์ดสอบ/ศูนย์เครื่องมือ

ต่าง ๆ 
 3,781,528.00  10,839,600.00 6,723,172.00 62.02 

(6) รายได้จากโรงพยาบาล  25,259,658.31  - 25,386,125.89 - 
(7) รายได้จากการบริหารทรัพยากรของ ม. 116,280,160.53  85,248,749.00 109,096,288.63 127.97 
(8) รายได้จากการรับบริจาคและการจัด

กิจกรรมหารายได้ 
 64,257,547.53  112,319,910.00 80,805,451.13 71.94 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 331,070,236.12 483,356,749.87 400,811,603.74 82.92 

หมายเหตุ:  
ที่มา: กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
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แผนภูมิที่ 3 ผลการหารายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ส้ินไตรมาส 4 

 

 
แผนภูมิที่ 4 ผลการหารายได้จากแหล่งอ่ืนของหน่วยงานเทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 
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แผนภูมิที่ 5 ร้อยละการหารายได้จากแหล่งอื่นเทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ส้ินไตรมาส 4 

 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จาก
แหล่งอ่ืน 

ร้อยละ 85  
ของแผนหารายได้ 

ร้อยละ 
82.92 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
97.55% 

 
จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 เป็นจ านวนเงิน 400,811,603.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.92 
ซึ่ง สูงกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (331,070,236.12 บาท) ดังผลการเปรียบเทียบใน
แผนภูมิที่ 6 

 
แผนภูมิที่ 6 รายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ส้ินไตรมาส 4 เทียบกับปีท่ีผ่านมา  



- 39 - 

 

 
เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายได้ จากการบริหารทรัพยากรและการ

ด าเนินงานต่าง ๆ มากที่สุด จ านวนเงิน 109,096,288.63 บาท และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนรายได้ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 127.97 และแหล่งที่มีรายได้น้อยที่สุด คือ รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากผลงานวิจัย จ านวนเงิน 165,691.35.- บาท  ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ เท่านั้น   

เมื่อพิจารณารายคณะ/วิทยาลัย/ส านัก พบว่า หน่วยงานที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนมากที่สุด 
คือ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ คิดเป็นร้อยละ 264.11 ของแผนหารายได้ ซึ่งมีรายได้จากแหล่งอ่ืนรวมทั้งสิ้น 
1,975,929.50 บาท ส่วนใหญ่มาจากการรับบริการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ของ กพ. 
(ไม่ได้ตั้งแผนหารายได้) รองลงมาคือ ส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 104.61, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ  90.30, คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 89.08 ตามล าดับ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม 
เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้ไม่สามารถจัด

กิจกรรมการหารายได้ในส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืนได้ตามแผน ดังนี้ 
1. หลักสูตร Non Degree  การจัดอบรมระยะสั้นภายใต้หลักสูตร Non Degree ผู้สมัครเข้าร่วม

อบรมในบางรุ่นไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้ จึงได้ขอเลื่อนการจัดอบรมไปในปีถัดไป  
2.  รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก บางโครงการวิจัยไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัยได้ ท าให้ไม่

สามารถส่งงาน (งวดงาน) ล่าช้า จึงท าให้ส่งผลให้งบประมาณของวิจัยจัดสรรเข้ามาล่าช้าด้วย เนื่องจากงบประมาณของ
ทุนเงินวิจัยจะมาเป็นงวดๆ ตามสัญญาการให้ทุนวิจัยไม่ได้จัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยในครั้งเดียวในต้นปีงบประมาณ  

3.  การจัดอบรมบริการวิชาการ หรือกิจกรรมเพ่ือหารายได้ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปจนกว่าจะกลับมาสู่
สถานการณ์ปกติ  และบางหน่วยงานได้แก้ไขปัญหา โดยการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดแบบออนไลน์ การปรับลด
ค่าลงทะเบียนตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม และกรณีหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องฝึกอบรม ณ สถานพยาบาล/โรงพยาบาลภายใน
จังหวัด ด้วยสถานการณใ์นปัจจุบัน ท าให้ทางแหล่งฝึกยังไม่อนุญาตให้ทุกหน่วยงานเข้าด าเนินการอบรมได้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เป้าหมาย: การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 30 

โดยการรวมความถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ณ ช่วงเวลาที่ประเมินตัวชี้วัด 
หมายเหตุ:  งบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ทุกหมวดรายจ่ายในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ยกเว้นงบบุคลากรและรายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
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ผลการด าเนินงาน:   
 
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

(1) งบประมาณเพื่อ  
ภารกิจประจ า (บาท) 

(2) งบประมาณเพื่อ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  

(บาท) 

(3) รวมงบประมาณ  
(บาท) 

ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

(2)*100/(3) 
คณะนิติศาสตร ์  25,021,429   1,838,934   26,860,362  6.85 
คณะรัฐศาสตร ์  23,268,170   2,562,280   25,830,450  9.92 
คณะบริหารศาสตร ์  60,261,203   11,304,600   71,565,803  15.80 
คณะศิลปศาสตร ์  73,245,106   759,000   74,004,106  1.03 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  105,376,952   129,897,007   235,273,959  55.21 
คณะพยาบาลศาสตร ์  39,592,884   12,704,940   52,297,824  24.29 
คณะเภสัชศาสตร์  38,026,328   122,504,570   160,530,898  76.31 
คณะศิลปประยุกต์ฯ  3,912,219   7,602,441   11,514,660  66.02 
คณะวิทยาศาสตร ์  78,754,793   77,149,300   155,904,093  49.49 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  85,710,406   23,585,097   109,295,503  21.58 
คณะเกษตรศาสตร์  55,753,976   34,900,440   90,654,416  38.50 
ส านักวิทยบริการ  19,143,720   8,635,500   27,779,220  31.09 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  17,490,740   11,731,500   29,222,240  40.15 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  20,980,418   7,502,940   28,483,358  26.34 
สถานปฏิบัติการโรงแรม  3,814,947   5,798,500   9,613,447  60.32 
ส านักงานอธิการบด ี  465,094,345   278,819,410   743,913,755  37.48 

รวม  1,115,447,637   737,296,459   1,852,744,096  39.79 
หมายเหตุ: ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การตั้งแผน) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธ์ฯ 25.87% 

ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธ์ฯ 30.05% 
ที่มา: กองแผนงาน  การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการในระบบ UBUFMIS ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 
แผนภูมิที่ 7  ร้อยละของงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ณ สิ้นไตรมาส 4 
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ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 30 
หรือมากกว่า 

ร้อยละ 
39.79 

บรรลเุป้าหมาย  
 

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 39.79 ซึ่งสูงกว่า 
การตั้งแผนงบปีงบประมาณ และไตรมาส 3 เป็นผลมาจากการปรับแผนการด าเนินงานและปรับงบประมาณในระหว่าง
ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน:   

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก (1) จ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

(2) จ านวนเงินเบิกจ่าย  
(บาท) 

ร้อยละเบิกจ่าย 
(2)*100/(1) 

หมายเหตุ 

คณะนิติศาสตร ์ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
คณะรัฐศาสตร ์ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
คณะบริหารศาสตร ์ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
คณะศิลปศาสตร ์  2,230,700.00   2,230,700.00   100  - 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  78,809,836.00   64,091,335.99   81.32 * ต่ ากว่าแผน  
คณะพยาบาลศาสตร ์  13,208,000.00   13,208,000.00   100  - 
คณะเภสัชศาสตร์  61,231,715.00   61,231,715.00   100  - 
คณะศิลปประยุกต์ฯ  -     -    

 
ไม่ได้รับจัดสรร 

คณะวิทยาศาสตร ์  12,384,600.00   12,384,600.00   100  - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  8,890,600.00   8,890,600.00   100  - 
คณะเกษตรศาสตร์  6,434,300.00   6,434,300.00   100  - 
ส านักวิทยบริการ  4,141,200.00   4,141,187.16   100  - 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  404,700.00   404,692.00   100  - 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  -     -    

 
ไม่ได้รับจัดสรร 

สถานปฏิบัติการโรงแรม  -     -    
 

ไม่ได้รับจัดสรร 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  -     -    

 
ไม่ได้รับจัดสรร 

ส านักงานอธิการบดี  602,787,625.47  587,823,171.98   97.52 * ต่ ากว่าแผน  
รวม  790,523,276.47  760,840,302.13   96.25 * ต่ ากว่าแผน  

หมายเหต:ุ   *  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4  (ร้อยละ 100) 
ที่มา: กองแผนงาน   ซึ่งเป็นการรายงานตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และมกี าหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ประเภทรายจา่ย ไตรมาส 1 สะสม ณ ไตรมาส 2 สะสม ณ ไตรมาส 3 สะสม ณ ไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 

ภาพรวม 32 54 77 100 
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แผนภูมิที่ 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 4 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 100 
(ณ ไตรมาส 4) 

96.25 
ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

96.25 % 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ส้ินไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 96.25  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) เมื่อพิจารณาราย
หน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ณ สิ้นไตรมาส 4 มี 8 หน่วยงาน และมี 2 หน่วยงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เป็นผลมาจากการกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ของหมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การส่งมอบของและการติดตั้งครุภัณฑ์ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จ านวน 1 รายการ (14,445,000 บาท) และ
ส านักงานอธิการบดี จ านวน 6 รายการ (13,426,629 บาท) ทั้งนี้รวมการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลี่ยมปีกรณีไม่ได้
ผู้รับรับจ้างแต่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2 รายการ (1,381,300 บาท) 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วน
เงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เป้าหมาย: สัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 
ผลการด าเนินงาน:   

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
  

(1) ร้อยละการเบิกจ่าย
ของเงินรายได้ 

(2) ร้อยละการ 
ด าเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย 

สัดส่วนของประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
(3)=(2)/(1) 

คณะนิติศาสตร์  67.51   34.29   0.51   

คณะรัฐศาสตร์  65.64   89.47   1.36   

คณะบริหารศาสตร์  52.40   56.10   1.07   

คณะศิลปศาสตร์  62.59   59.09   0.94   
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คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
  

(1) ร้อยละการเบิกจ่าย
ของเงินรายได้ 

(2) ร้อยละการ 
ด าเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย 

สัดส่วนของประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
(3)=(2)/(1) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  61.30   58.33   0.95   

คณะพยาบาลศาสตร์  66.74   43.75   0.66   

คณะเภสัชศาสตร์  76.68   66.67   0.87   

คณะศิลปประยุกต์ฯ  79.95   80.00   1.00   

คณะวิทยาศาสตร์  81.99   90.00   1.10   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  56.55   83.33   1.47   

คณะเกษตรศาสตร์  51.41   51.61   1.00   

ส านักวิทยบริการ  79.96   100.00   1.25   

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  65.83   84.00   1.28   

ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  80.97   36.36   0.45   

สถานปฏิบัติการโรงแรม  88.44   -    0.00  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  62.56   22.22   0.36   

ส านักงานอธิการบดี  70.42   68.46   0.97   

สัดส่วนเฉลี่ย  67.63   65.25   0.9647  

ที่มา: กองแผนงาน   
 

 
แผนภูมิที่ 9 สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของ
ความส าเร็จในการด าเนนิงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

สัดส่วนมากกว่า 
หรือเท่ากับ 1.0 

สัดส่วน  
0.9647 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
96.47% 
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จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการ

ด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล)  (ร้อยละ 65.25) เทียบกับ ร้อยละ
เฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) 
(ร้อยละ 67.63)  เท่ากับ 0.9647   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เป้าหมาย: ลดลง 6.5 ล้านบาท จากปทีี่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงาน:   

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

รวมงบด าเนินงาน (บาท) งบด าเนินงาน 
ลดลง (บาท) 
(3)=(2)-(1) 

 
ร้อยละ 

(3)*100/(1) 
ปี 2563 ณ ไตรมาส 4 

(1) 
ปี 2564 ณ ไตรมาส 4 

(2) 
คณะนิติศาสตร์ 6,754,222.88 6,280,157.41 -474,065 -7.02  
คณะรัฐศาสตร์ 3,501,610.66 4,521,170.07 1,019,559 29.12 * 
คณะบริหารศาสตร์ 14,783,079.62 12,350,032.33 -2,433,047 -16.46  
คณะศิลปศาสตร์ 12,533,505.78 12,161,927.88 -371,578 -2.96  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 41,029,634.01 45,522,188.94 4,492,555 10.95 * 
คณะพยาบาลศาสตร์ 5,006,204.55 5,174,946.84 168,742 3.37 * 
คณะเภสัชศาสตร์ 9,494,206.94 5,974,750.61 -3,519,456 -37.07  
คณะศิลปประยุกต์ฯ 2,028,639.60 2,303,093.14 274,454 13.53 * 
คณะวิทยาศาสตร์ 16,058,765.30 6,173,442.31 -9,885,323 -61.56  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,776,662.62 11,503,327.43 -7,273,335 -38.74  
คณะเกษตรศาสตร์ 7,246,634.13 5,001,318.55 -2,245,316 -30.98  
ส านักวิทยบริการ 8,219,736.69 4,640,103.73 -3,579,633 -43.55  
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 3,578,243.95 4,223,655.12 645,411 18.04 * 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 7,918,531.65 9,211,451.07 1,292,919 16.33 * 
สถานปฏิบัติการโรงแรม 4,800,145.52 4,591,464.47 -208,681 -4.35  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 3,668,004.54 4,188,940.34 520,936 14.20 * 
ส านักงานอธิการบดี 78,145,829.61 69,226,274.50 -8,919,555 -11.41  

รวม 243,543,658.05 213,048,244.74 -30,495,413 -12.52  
หมายเหตุ:  ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 

* หน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
ที่มา:  ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน จาก กองแผนงาน ในระบบ UBUFMIS ณ สิ้นไตรมาส 4 
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แผนภูมิที่ 10 ร้อยละการเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายงบด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4 เทียบปีท่ีผ่านมา  

 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่าย     
งบด าเนินงานที่ลดลง 

ลดลง 6.5 ล้านบาท  
เทียบปีที่ผ่านมา 

ลดลง 
30.4954 ล้านบาท 

บรรลเุป้าหมาย  
 

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ส้ินไตรมาส 4 ลดลง เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา เป็นจ านวนเงิน 30,495,413.- บาท    
ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.52 และเมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า 3 อันดับแรก ที่มีสัดส่วนของการลดค่าใช้จ่าย
ของงบด าเนินงาน ได้มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 61.56, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 38.74 
และคณะเภสัชศาสตร์ ลดลงร้อยละ 37.07 ตามล าดับ ในกรณีของหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายของงบ
ด าเนินงานไดน้ั้น ซึ่งมีผลมาจากการด าเนินงานต่าง ๆ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์  มีจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์ (มีผล 
ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) และเริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. คณะรัฐศาสตร์ มีการปรับแผนการด าเนินงานหลายส่วน เช่น ปรับปรุงฟุตบาทบริเวณพ้ืนที่หน้า
อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (อาคารใหม่), ปรับแผนค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เนื่องจากปรับวิธีการด าเนินงานท าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น, ปรับแผนเพ่ือเช่ารายการโปรแกรม 
Zoom  เป็นต้น 

3. คณะศิลปประยุกต์ฯ มีการปรับปรุงป้ายคณะและสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร มากขึ้นยิ่ง เนื่องจากได้รับการร้องเรียนและรับแจ้งจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป
ผู้มาติดต่อประสานงานราชการ ซึ่งประสบปัญหาคือ การหาจุดที่ตั้งของคณะไม่เจอ ประกอบกับการมีค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมครุภัณฑ์ร่วมด้วย 

4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 ระลอกใหม่ ท าให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 และรองรับการ
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รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ด้วย จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารงานในส่วนนี้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะส่วนงบ
ด าเนินงาน  

5. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการด าเนินงานการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ของ ส านักงาน ก.พ. 

6. ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  มีการปรับแผนจากงบลงทุนตามแผนเดิมมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
และปรับปรุงมุ้งลวดหอพักนักศึกษา นอกจากนั้น ยังมีการคืนเงินค่าหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษา ร้อยละ 10 ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) 
 
ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง  

หมายเหตุ: งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
นโยบายการบัญชีภาครัฐ (ยกเว้นบ าเหน็จ บ านาญ) ทุกแหล่งเงิน 

เป้าหมาย: ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561-2563) เท่ากับ 0.4174 
ผลการด าเนินงาน:   

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 
(บาท) 

(เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) 

รายรับรวมท้ังหมด (บาท) 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จาก
แหล่งอื่น+เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

สัดส่วน 
ของงบบุคลากร  ต่อ

รายรับทั้งหมด 

ผลเทียบ
เป้าหมาย 

 (1) (2) (1)/(2)  
คณะนติิศาสตร ์ 14,213,640 34,480,257.96 0.4122 ลดลง 
คณะรัฐศาสตร ์ 16,757,111 33,020,369.10 0.5075 เพิ่มขึ้น 
คณะบริหารศาสตร ์ 43,357,154 90,993,389.37 0.4765 เพิ่มขึ้น 
คณะศลิปศาสตร ์ 77,197,610 111,162,552.24 0.6945 เพิ่มขึ้น 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 73,280,504 272,680,058.10 0.2687 ลดลง 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 6,915,965 42,404,223.00 0.1631 ลดลง 
คณะเภสัชศาสตร ์ 52,676,271 150,805,986.12 0.3493 ลดลง 
คณะศลิปประยุกตฯ์ 10,474,146 17,189,059.93 0.6093 เพิ่มขึ้น 
คณะวิทยาศาสตร ์ 110,013,926 187,787,310.64 0.5858 เพิ่มขึ้น 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 75,060,699 122,810,674.28 0.6112 เพิ่มขึ้น 
คณะเกษตรศาสตร ์ 61,098,021 90,736,000.63 0.6734 เพิ่มขึ้น 
ส านักวิทยบริการ 16,555,920 34,711,455.00 0.4770 เพิ่มขึ้น 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 6,800,885 25,100,728.50 0.2709 ลดลง 
ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 2,917,545 30,214,131.29 0.0966 ลดลง 
สถานปฏิบัติการโรงแรม - 5,633,000.23 - - 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย - 4,324,873.26 - - 
ส านักงานอธิการบด ี 87,234,999 428,652,120.09 0.2035 ลดลง 

รวม 654,554,396 1,682,706,189.74 0.3890 ลดลง  
หมายเหตุ: รายรับรวมทั้งหมด หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน และเงินงบประมาณแผ่นดิน  
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ที่มา:   1. ข้อมูลรายรับ จาก กองคลัง และกองแผนงาน 

  2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จาก กองแผนงาน   
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แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด 

 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากร
ต่อเงินรายรับทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง  

(สัดส่วนเฉลี่ย 0.4174) 

0.3890  
(ลดลง 0.0284)  

บรรลเุป้าหมาย  

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัย มีสัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงิน
รายรับท้ังหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4 เท่ากับ 0.3890 ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง (สัดส่วนเฉลี่ย 0.4174) ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ตัวชี้วัดประกอบการด าเนินงาน 
1. สัดส่วนงบบุคลากรทั้งหมดต่อรายรับทั้งหมดที่ไม่รวมงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

 
แผนภูมิที ่12 สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับที่ไม่รวมงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

 

หมายเหตุ:  1. งบบุคลากรทั้งหมด หมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดิน + เงินรายได้  
 2. รายรับไม่รวมงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน) +

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่งอ่ืน 
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จากแผนภูมิที ่ 12 พบว่า สัดส่วนงบบุคลากรทั้งหมดต่อรายรับรวมทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน) พบว่า โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย มีสัดส่วนต่ ากว่า สัดส่วนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  และเมื่อพิจารณา
หน่วยงาน พบว่า คณะที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (0.7032), คณะศิลปศาสตร์ 
(0.945) และคณะเภสัชศาสตร์ (0.5691) ตามล าดับ   

กรณี หน่วยงานมีสัดส่วนมากกว่า 1.00 นั่นหมายถึง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือการ
ด าเนินงานไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายของงบบุคลากรทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) 

 

2. สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับ (เปรียบเทียบแหล่งที่มาของรายรับ)
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3.  

 
แผนภูมิที่ 13  สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับ (เปรียบเทียบแหล่งที่มาของรายรับ) 

 
จากแผนภูมิที่ 13 พบว่า เมื่อพิจารณาสัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับ โดยการเปรียบเทียบแหล่งที่มาของ

รายรับ จะเห็นได้ว่า (1) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน มีสัดส่วน สูงกว่า สัดส่วนเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง แสดงว่า เมื่องบบุคลากรสูงขึ้นรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของงบบุคลากรใน
ปัจจุบัน แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ (1.1) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน) 
พบว่า มีสัดส่วน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  

(2) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีสัดส่วน สูงกว่า สัดส่วนเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง แสดงว่า เมื่องบบุคลากรสูงขึ้น รายรับจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของงบบุคลากร
ในปัจจุบัน  

(3) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน พบว่า มีค่า ที่ต่ ากว่า ค่าสัดส่วนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง แสดงว่า 
เมื่องบบุคลากรสูงขึ้น เงินรายได้จากแหล่งอ่ืนสูงขึ้นตามสัดส่วนของงบบุคลากรในปัจจุบัน หรือมีรายได้ที่สูงขึ้นกว่า 3 ปี
ที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ: จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มได้การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง 
ประกอบกับรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจากประชากรการเกิด
ลดลงและคู่แข่งทางการตลาดค่อนข้างสูง (เป้าหมายกลุ่มลูกค้าหลักคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้การจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และประสบปัญหารายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รายได้หลัก) ลดลง ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
การบริหารของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก พิจารณาเร่งด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
รายได้จากแหล่งอ่ืนมาทดแทนรายได้หลัก อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดสัดส่วนของงบบุคลากร
เทียบกับรายรับจากงบประมาณแผ่นดินและค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยการเพ่ิมรายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ือให้
สัดส่วนงบบุคลากรมีความเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคให้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ตัวช้ีวัดที ่8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับท้ังหมด ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง  
เป้าหมาย: ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561-2563) เท่ากับ 0.0315 
ผลการด าเนินงาน:   
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ค่ากระแสไฟฟ้า 

(บาท) 
รายรับรวมท้ังหมด 

(ค่าธรรมเนียมการศกึษา+
รายได้จากแหล่งอื่น+เงินงบ

แผนดิน) 
(บาท) 

สัดส่วน 
ค่ากระแสไฟฟ้า   ต่อ

รายรับทั้งหมด 

ผลเทียบ
เป้าหมาย 

คณะนติิศาสตร ์  697,067.35  34,480,257.96 0.0202 ลดลง  
คณะรัฐศาสตร ์  906,375.54  33,020,369.10 0.0274 ลดลง  
คณะบริหารศาสตร ์  1,657,497.83  90,993,389.37 0.0182 ลดลง  
คณะศลิปศาสตร ์  2,089,737.83  111,162,552.24 0.0188 ลดลง  
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์  9,669,492.47  

(เฉพาะ รพ.ม.อุบลฯ 
6,578,693) 

272,680,058.10 0.0355 
เพิ่มขึ้น 

คณะพยาบาลศาสตร ์  783,214.78  42,404,223.00 0.0185 ลดลง  
คณะเภสัชศาสตร ์  1,848,276.01  150,805,986.12 0.0123 ลดลง  
คณะศลิปประยุกตฯ์  459,906.31  17,189,059.93 0.0268 ลดลง  
คณะวิทยาศาสตร ์  4,709,548.53  187,787,310.64 0.0251 ลดลง  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์  2,784,255.94  122,810,674.28 0.0227 ลดลง  
คณะเกษตรศาสตร ์  2,504,292.50  90,736,000.63 0.0276 ลดลง 
ส านักวิทยบริการ  1,459,091.70  34,711,455.00 0.0420 เพิ่มขึ้น 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  1,889,839.55  25,100,728.50 0.0753 เพิ่มขึ้น 
ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ  2,280,142.86  30,214,131.29 0.0755 เพิ่มขึ้น 
สถานปฏิบัติการโรงแรม  775,784.55  5,633,000.23 0.1377 เพิ่มขึ้น 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  219,498.20  4,324,873.26 0.0508 เพิ่มขึ้น 
ส านักงานอธิการบด ี  14,928,358.13  428,652,120.09 0.0348 เพิ่มขึ้น 

รวม  49,662,380.08  1,682,706,189.74 0.0295 ลดลง 
หมายเหตุ: 1. รายรับรวมทั้งหมด หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน และเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ที่มา:   1. ข้อมูลรายรับ จาก กองคลัง และกองแผนงาน 
 2. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้า จาก ส านักงานบริหารกายภาพฯ  
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แผนภูมิที่ 14 สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อรายรับท้ังหมด 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า 
ต่อ เงินรายรับทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง  

(สัดส่วนเฉลี่ย 0.0315) 

0.0295 
(ลดลง 0.0020)  

บรรลเุป้าหมาย  

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีค่ากระแสไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  49,662,380.08 บาท และมีสัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับท้ังหมด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ 0.0295 ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (สัดส่วนเฉลี่ย 
0.0315) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ภารกิจหลักด้าน
การเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ คณะต่าง ๆ พบว่า มีสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันโรคโคนา 2019 (COVID19) ยกเว้น
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 และรองรับ
การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19   

ตัวชี้วัดประกอบการด าเนินงาน 
1. สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อ เทียบกับ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุกหมวดรายจ่าย) 
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แผนภูมที่ 15  สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน  

 

(1) สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุกหมวดรายจ่าย) โดยภาพรวม
มหาวิทยาลัย มีสัดส่วนไม่เกิน ค่าเฉลี ่ยสัดส่วนของ 3 ปีย้อนหลัง และเมื ่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า 
หน่วยงานที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (0.274), คณะนิติศาสตร์ (0.123) 
และส านักงานอธิการบดี (0.122), ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ (1.1) สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมลงทุน) พบว่า มีสัดส่วนเกิน ค่าเฉลี่ยสัดส่วนของ 3 ปีย้อนหลัง เล็กน้อย 
 

2. สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ รายได้ทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่งอ่ืน) 

 
แผนภูมที่ 16  สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายได้ทั้งหมด 

 
 (2) สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ รายได้ทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่ง

อ่ืน) โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย มีสัดส่วนไม่เกิน ค่าเฉลี่ยสัดส่วนของ 3 ปีย้อนหลัง และเมื่อพิจารณารายหน่วยงาน 
พบว่า หน่วยที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ (0.138), ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (0.104) และรัฐศาสตร์ (0.103) ตามล าดับ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2564) 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ร้อยละ 90 
ของประมาณการฯ 

ร้อยละ 
90.15 

ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 85 
ของแผนหารายได้ 

ร้อยละ 
82.92 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
97.55% 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 30 
หรือมากกว่า 

ร้อยละ  
39.79 

ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ  
96.25 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
96.25% 

ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

สัดส่วนมากกว่า 
หรือเท่ากับ 1.0 

สัดส่วน  
0.9647 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
96.47% 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่
ลดลง 

ลดลง 6.5 ล้านบาท 
เทียบปีที่ผ่านมา 

ลดลง 
30.4954 ล้านบาท 

ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงิน
รายรับทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปี

ย้อนหลัง (0.4174) 

0.3890  
(ลดลง 0.0284) 

ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที ่8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ 
เงินรายรบัทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปี

ย้อนหลัง (0.0315) 

0.0295 
(ลดลง 0.0020) 

 

ร้อยละ 100  

ภาพรวมมหาวิทยาลัย ร้อยละ 98.78 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2564) 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
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และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ การรายงาน
ผลการด าเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน 
ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส นั้น  

กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 และด าเนินการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยคณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานได้ทันระยะเวลา
ที่ก าหนด (ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564) จ านวน 10 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
58.82 และคณะ/หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ทั้งสิ้นจ านวน 16 หน่วยงาน  
จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ซึ่งหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินงาน คือ ส านักงาน
อธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.) โดยมีประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน 96 ประเด็น สามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้ จ านวน 62 ประเด็นความเสี่ยง และยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 30 ประเด็นความเสี่ยง 
คงเหลือของส านักงานอธิการบดี จ านวน 4 ประเด็นความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ปัญหาและอุปสรรค :  
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้บางกิจกรรม/โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดได้ ที่ต้องมีการยกเลิก/ชะลอการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ทั้งการ
ฝึกอบรมเพ่ือหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

แนวทางการแก้ไข :  
1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรม ประชุม และฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องมาตรการการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ และบางคณะ มีการพิจารณาปิดหลักสูตรอบรมที่มีจ านวนผู้สมัครต่ า
กว่าแผนที่ก าหนด เนื่องจากไม่คุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร เป็นต้น   

2. คณะทบทวนความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม/โครงการ และได้มีการชะลอการจัดกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปพลางก่อน 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1. ขอให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ภายใน 10 

วันหลังสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง และตัวบ่งชี้ความเสี่ยงตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ และหากไม่สามารถด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด ให้รายงาน
ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหามายังกองแผนงานด้วย  

2. ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานมายัง            
กองแผนงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการอัพโหลดเอกสาร
หลักฐานประกอบการด าเนินงานทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  ใน Google drive เร่ง
ด าเนินการอัพโหลดเอกสารประกอบการด าเนินงานภายในเดือนตุลาคม 2564 เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานฯ 

3. ส าหรับประเด็นความเสี่ยงที่ผลการด าเนินงาน ที่อาจจะไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดและไม่
สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือ
ปัจจัยของความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป ให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
๒. ระดับมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 สรุปได้ดังนี้ 
๒.๑ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ านวนประเด็นความเสี่ยง ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยง
ด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ ร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการหารายได้จากแหล่ง อ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 

ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ๒ ร้อยละของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบ
กับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ร้อยละ ๙๐ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 วิธีการ

จัดการความเสี่ยง และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 วิธีการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. กองแผนงาน ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน การหารายได้ของปีที่ผ่ านมา 
แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อในกรณีที่
ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยลงอันเป็นผล

ต.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1. กองแผนงาน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานการหารายได้ของปีที่ผ่านมา แนวทาง
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา พบว่า ปี 2563 
ยังคงมีแนวโน้มคงที่  และกองแผนงาน ได้มีการ
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

เนื่องมาจากจ านวนมีแนวโน้มลดลง และสรุป
แนวทางในการหารายได้จากแหล่งอื่น 

พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น ตั ว ช้ี วั ด ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 
เ มื่ อ วั นที่  28  พฤศจิ ก า ยน  2563  ซึ่ ง ไ ด้ ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้กองแผนงานได้
พิจารณาทบทวนสถานะการรับนักศึกษาในปีถัดไปนั้น 
คาดว่าจะรับนักศึกษาได้น้อยลง และจะมีผลกระทบ
ต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับ
กองแผนงาน ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 
พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาผลการด าเนินงานในรอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคและแนวทางในการ
ด าเนินงานส าหรับตัวช้ีวัดที่มีสถานะการด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 
  ดังนั้น กองแผนงาน จึงได้ด าเนินการแจ้งให้คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก พิจารณาทบทวนประมาณรายได้จาก
แหล่งอื่น ตามบันทึกข้อความที่ อว0604.5/ว263 
ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์
ความเสี่ยงดังกล่าวในอนาคต และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

๒. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท านโยบายและก าหนดแนวทางการ
หารายได้จากแหล่งอื่น  

ต.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท านโยบายและก าหนดแนวทางการหารายได้จาก
แหล่งอื่น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ ์
2564 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
5/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 
6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่  17 มีนาคม 
2564 และเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 โดย
ได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงตัวช้ีวัด และปรับ
แผนประมาณการรายได้จากแหล่งอื่น สรุปได้ดังนี้ 
1) ปรับปรุงประมาณการรายได้จากแหล่งอื่น รวม
ทั้งสิ้น 435,915,200 บาท (เพิ่มขึ้น 20,129,300 
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84) 
2) ปรับปรุงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัว ช้ีวัดที่  5   สัดส่ วนของร้อยละเฉลี่ ยของ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบ
กับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ
การเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ)  

ตัวช้ีวัดที่ 7 สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับ
ทั้งหมดลดลง 

ตัวช้ีวัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงิน
รายรับท้ังหมดลดลง 

๓. กองแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
คณะ/หน่วยงาน และถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(OKRs) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ม.ค. ๖๔  ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

กองแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะ/
หน่วยงาน โดยการจัดท าข้อมูลสรุปตัวช้ีวัดแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2560-2564 ปรับปรุงปี 2564 ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 และแจ้งเวียนต่อคณะ/
หน่วยงาน เพื่อให้ด าเนินการต่อไป ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0604.5/ว612 ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2564 และได้มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมายโดยการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ให้กับ คณะ/หน่วยงานต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแผนการหา
รายได้จากแหล่งอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนด และ
ด าเนินการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้รายรับจริงให้
เป็นไปตามประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามที่ก าหนด 

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

คณะ/หน่วยงาน ได้มีการด าเนินการตามแผนการหา
รายได้จากแหล่งอื่น และได้มีความพยายามในการ
ด าเนินการรับนักศึกษาเชิงรุกเพื่อให้ได้รายรับจริงให้
เป็นไปตามที่ก าหนด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้
ส่ งผลกระทบต่อการด า เนินงาน ซี่ งไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด 

๕. กองแผนงานติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะ/หน่วยงาน ตามแผนการหารายได้จาก
แหล่ งอื่ นและประมาณการรายรั บจ าก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

กองแผนงาน ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงาน ตามแผนการหารายได้จากแหล่ง
อื่นและประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 4ก าหนดให้จัดส่งมายังกอง
แผนงาน ภายในวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 

๖. กองแผนงาน สรุป วิเคราะห์ และรายงานผล
การด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  

เม.ย. ๖๔ 
ก.ค. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองแผนงาน สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1) ณ สิ้นไตรมาส 2 มีการปรับปรุงตัวช้ีวัด และ
ปรับแผนประมาณการรายได้จากแหล่งอื่น โดยเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
5/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 
6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่  17 มีนาคม 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

2564 และเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564  
    2 )  ณ  สิ้ น ไ ต ร ม า ส  3  เ ส น อต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่  3 
สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2564  
    3)  ณ สิ้นไตรมาส 4 อยู่ในระหว่างการสรุปผล
การด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลั ยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

๗. กองแผนงาน น าข้อเสนอแนะมาจัดท า
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

ก.ย. ๖๔ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
แผนการด าเนินงาน 

ร้อยละ 100 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ร้อยละ จ านวน ผล คิดเป็น 
ร้อยละ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ ร้อยละของ
รายรับจริงรายได้จากแหล่ง
อื่ น น อ ก เ ห นื อ จ า ก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับแผนการหารายได้
จากแหล่งอื่นนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

415,786,000 
 

 

ร้อยละ 
๘๕ 

353,418,100 400,811,604 96.40 สูงกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 11.40 

483,356,850.87* 
(ตั้งแผนงบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม 
จ านวน
67,570,850.87) 

410,853,323.24 400,811,604 82.92 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 2.08 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ ร้อยละของ
รายรับจริงจากค่าธรรมเนียม
ก า ร ศึ ก ษ า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ย รั บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

554,291,100 
 

ร้อยละ 
๙๐ 

498,861,990 526,468,396.41**  
 
 
 

94.98 สูงกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 4.98 

หมายเหตุ  *คณะ/หน่วยงานต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 22 และข้อ 23 จ านวน 67,570,850.87 บาท  

**รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 526 ,468,396.41 บาท (ที่มา : รายงานผลการด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
สรุปผลการประเมิน :   
๑. ผลการด าเนินงานร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม

การศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 4 
จ านวน 400,811,604 บาท จากแผนการหารายได้ จ านวน 483,356,850.87 บาท (ตั้งแผนงบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้เพ่ิมเติม จ านวน67,570,850.87) คิดเป็นร้อยละ 82.92 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.08 (ค่า
เป้าหมาย : ร้อยละ 85)  

2. ผลการด าเนินงานของร้อยละของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับประมาณ
การรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 4 จ านวน 526,468,396.41 บาท เมื่อเทียบกับประมาณการ
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รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 554,291,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.98 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 
4.98 (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 90)  

3. ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากยังไม่บรรลุค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ จึงพิจารณาน าไปด าเนินการต่อในปี พ.ศ. 2565  

ปัญหาและอุปสรรค : ข้อจ ากัดของข้อมูลรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับ
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องอาศัยข้อมูลจากกองบริการการศึกษา แต่ในการรายงานผลการ
ด าเนินงานในตัวชี้วัดดังกล่าว ใช้ข้อมูลจากกองคลังในการรายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จากรายงาน
ผลการด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 ซึ่งมีผลการด าเนินงานของภาคการศึกษาอ่ืนที่สามารถจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ในปี
การศึกษานี้  

แนวทางการแก้ไข : กองแผนงานประชุมหารือร่วมกับกองบริการการศึกษาในการรายงานผล
การด าเนินงานของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
1. ขอให้เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสิ้นสุด

ระยะเวลาการด าเนินการแล้ว  
2. พิจารณาผลการด าเนินงานที่อาจจะไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดและไม่สามารถจัดการความ

เสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง         
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เพ่ิมเติม) ต่อไป ให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้
ลดลงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

๒.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ านวนประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้  

 ๑) ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจ
ส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ การก่อหนี้ผูกพัน
ครบทุกรายการ 

ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายภาครัฐ* 
 
 
 

 

ประเภทรายจ่าย  
ไตรมาส 

๑ 

สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า 36 57 ๘๐ ๑๐๐ 

รายจ่ายลงทุน 20 45 ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม (รอ้ยละ)  32 ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 
 

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการด าเนินงาน :  
๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 

วิธีการจัดการความ รายละเอียดดังนี้ 

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑ .  กองแผนงานจัดท าแผนการ ใ ช้จ่ าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑.๑ กองแผนงาน/คณะ/หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบ ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ในงบรายจ่ายลงทุน ร่วมกันจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการเบิกจ่าย 
   ๑.๒ กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบรายจ่ายประจ าตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด 

ก.ย.-ต.ค. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  

1. กองแผนงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายที่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายภาครัฐ 

๒. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัด  จ้าง
งบลงทุน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

ก.ย. ๖๓, 
พ.ย. ๖๓ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1. กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 1464 ลง
วันท่ี 9 กนัยายน  2563 
2. กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
บันทึกข้อความที่อว 0604.5/869 ลงวันที่ 30 
ตลุาคม 2563  

๓. กองแผนงาน จัดท ามาตรการ และแนวทาง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก.ย. ๖๓ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนมาตรการและแนว
ทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามบันทึก
ข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 1922 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2563  

๔. กองแผนงานติดตามการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๔.๑ กองแผนงานติดตามการก่อหนี้ผูกพัน
กับคณะ/หน่วยงาน ตามแผนที่ก าหนด หาก
หน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนด จะด าเนินการตามมาตรการและ
แ น ว ท า ง ก า ร เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยต่อไป      

ม.ค. ๖๔ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1. ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยด าเนินการลงนาม
ได้ 40 รายการ และไม่สามารถลงนามได้ภายในไตร
มาส 1 จ านวน 22 รายการ (จากทั้งสิ้น 62 
รายการ) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2564 ท่ีประชุมมีมติมอบกองแผนงาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการ
การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
2. ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ จ านวน 21 รายการ คงเหลืออีก 1 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ และได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2564  
3. ณ สิ้นไตรมาส 3 มหาวิทยาลัยลงนามครบทุก
รายการ 

    ๔.๒ กองแผนงานติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับคณะ/
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด โดยติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นราย
ไตรมาส  หากหน่ วย งาน ใด ไม่ ส ามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดจะด าเนินการ
ตามมาตรการและแนวทางการเร่รัดการ
เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

ม.ค. ๖๔, 
เม.ย. ๖๔, 
ก.ค. ๖๔,  
ต.ค. ๖๔ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1. ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 
(31 ธันวาคม 2563) และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด) ตามบันทึก
ข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 238 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2564  
2. ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 
2 (31 มีนาคม 2564) และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด) ตามบันทึก
ข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 676 ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2564  
3. ณ สิ้นไตรมาส 3 มหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 
3 (30 มิถุนายน 2564) และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด) และเร่งรัด
การเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด) ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 
1351 ลงวันท่ี 11 ส.ค. 2564 

๕. กองแผนงานรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตรมาส 

ม.ค.๖๔, 
เม.ย.๖๔, 
ก.ค. ๖๔,  
ต.ค. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ณ สิ้นไตรมาส 1  
1.  ร าย งานผลการด า เนิ น งานต่ อที่ ป ระ ชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 
เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์  2564 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1.1 ร ายจ่ ายประจ า  ในส่ วนของค่ าวั สดุ
การศึกษา ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน เร่งด าเนินการ
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดใน
ไตรมาสที่ 2 
    1.2 รายจ่ายลงทุน ขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่ง
ด าเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดในไตรมาสที่ 2  
2. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภา
มหาวิ ทยาลั ย  ครั้ งที่ 2/2564 เ มื่ อ วั นที่  27 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบ
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้  
    2.1 มอบมหาวิทยาลัยด า เนินการติดตาม
ความก้าวหน้าของการก่อสร้างรายการก่อสร้าง
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่าย
ค่างวดงานและการบริหารสัญญา รวมทั้งเพื่อไม่ให้
เกิดข้อโต้แย้งกันในภายหลัง หากรายการก่อสร้าง
ต่างๆ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2.2 มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็น
ตัวช้ีวัดหนึ่งในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และน าผลการด าเนินงาน
มาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
      1. รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 
29 เมษายน 2564  
      2. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2564  
      3. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  29 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมอบมหาวิทยาลัยติดตาม
เร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ า
กว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
ให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และ
ไตรมาสที่ 4 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
      1. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย  ครั้ งที่   
15/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ประชุม
มีมติ เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดการด าเนินการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      2. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่  7/2564 เมื่อวันที่  28 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบมหาวิทยาลัยติดตาม
เร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ า
กว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
ให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงเวลาที่เหลือ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ต่ ากว่าเป้าหมาย   
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
      อยู่ระหว่างน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบายฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 
26 ตุ ล า ค ม  2 5 6 4  แ ล ะ เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน 2564 
ต่อไป 

๖. กองแผนงานน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

ก.ย. ๖๔ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

      1. กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 
1777 ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2564  
      2. กองแผนงานอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า 
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 

2. ผลการด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้จ านวน 40 

รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.51 โดยไม่สามารถลงนามได้ภายในไตรมาส 1 จ านวน 22 
รายการ (ค่าเป้าหมาย : ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาส ๑) 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ จ านวน 61 
รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.38 คงเหลืออีก 1 รายการ คือ เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 
เครื่อง วงเงิน 9,481,000 บาท และได้ด าเนินการลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3  มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้จ านวน 62 
รายการ จากท้ังสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100  

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน :  
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4  ได้รับงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ทั้ งสิ้น 

790,523,276.47 บาท (ได้รับงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง เงินเพ่ิมเงินเดือนและเงินปรับระดับ จ านวน 
891,076.47) มีผลการเบิกจ่าย 760,840,302.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวม
ที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 3.75 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายล าดับที่ 44 จาก 98 
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ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ ล าดับที่ 28 
จาก 76 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 

งบรายจ่าย 
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ก. รายจ่ายประจ า  612,700,100.00    617,011,125.47  617,011,099.29 26.18 99.99 100.00 

  งบบุคลากร   249,170,200.00  255,759,843.26 255,759,843.26 - 100.00  

  งบด าเนินงาน     11,014,800.00      5,316,233.21 5,316,233.21 - 100.00  
  งบเงินอุดหนุน   352,515,100.00  355,935,049.00  355,935,022.82 26.18 99.99  
ข. รายจ่ายลงทุน  176,932,100.00    173,512,151.00  143,829,202.84 29,682,948.16 82.89 100.00 

รวม  789,632,200.00  790,523,276.47  760,840,302.13 29,682,974.34 96.25 100.00 

1. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 790,523,276.47 บาท 
เบิกจ่าย 760,840,302.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 3.75 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 29,682,974.34 บาท  

2. รายจ่ายประจ า งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 617,011,125.47 บาท 
เบิกจ่าย 617,011,099.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 0.01 

3. รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 173,512,151.00 บาท เบิกจ่าย 
143,829,202.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.89 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 17.11 (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 29,682,948.16 บาท โดยคืนคลังแผ่นดิน 430,019.16 และกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 29,252,929 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 430,019.16 บาท ดังนี้ 
ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
การส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (ส านักงานอธิการบดี) 

156,519.16 เป็นเงินเหลือจ่ายจากจัดซื้อจัดจ้าง 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ) 

273,500.00 เป็นเ งินเหลือจ่ายจากโอนเปลี่ยนแปลง
รายการครุภัณฑ์ 

3.2 เงินกันไว้ เบิกจ่ ายเหลื่ อมปี  จ านวน 9 รายการ วงเงิน 29,252,929 บาท และ
กรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 รายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว ระหว่างรอส่งมอบของจ านวน 7 
รายการ อยู่ เป็นเงิน 27,871,629 บาท ดังนี้ 

1) ส านักงานอธิการบดี จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,426,629 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการส่ง
มอบของและการติดตั้งครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้ 

รายการ 
วงเงิน 

ก่อหนีผู้กพนั 
คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ

2.  เครื่องบด 1 เครื่อง 125,000 ภายในเดือน
มีนาคม 2565 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ท า
ให้การส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด   
  
  

2. เครื่องท าแห้งแบบตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 195,000 
3. เครื่องท าแห้งแบบปั๊มลมร้อน  1 เครื่อง 553,629 
4. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ  1 เครื่อง 408,000 
5. เครื่องท าแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด  1 เครื่อง 2,795,000 
6. เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง 9,350,000 

2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,445,000 บาท 
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รายการ วงเงินก่อหน้ี
ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า 
1 ระบบ 

14,445,000 11 มกราคม 
2565 

ภายในเดือน
มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ 
คาดว่าจะตรวจรับภายในเดือนมกราคม 
2565 

3.2.2 รายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณียังไม่ได้ผู้รับจ้างแต่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 1,381,300 บาท ดังนี้ 

รายการ วงเงิน
งบประมาณ 

สถานะ คาดว่าจะลงนาม หมายเหตุ 

3. ชุดระบายอากาศ 1 ชุด  750,000 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ครบก าหนด
วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 

ภายในเดือน
ตุลาคม 2564 

เป็นรายการที่ขอใช้เงินเหลือ
จ่ายซึ่งด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในไตรมาสที่ 4 4. ชุดตรวจจับโลหะ 1 ชุด  631,300 รอลงนาม 

ดังนั้น ยอดคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 
29,682,948.16 บาท (คืนคลังแผ่นดิน จ านวน 430,019.16 บาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 
29,252,929 บาท)   

โดยสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ าแนกตามคณะ/
หน่วยงาน ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน ภาพรวม 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายลงทุน 
(ร้อยละ) 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์ 100.00 100.00 - 
2. คณะศิลปศาสตร ์ 100.00 100.00 - 
3. คณะเกษตรศาสตร ์ 100.00 100.00 100.00 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 100.00 100.00 100.00 
5. คณะเภสัชศาสตร ์ 100.00 100.00 100.00 
6. คณะวิทยาศาสตร ์ 100.00 100.00 100.00 
7. ส านักวิทยบริการ 99.99 99.99 - 
8. ส านักคอมพิวเตอรฯ์ 99.99 99.99 - 
9. ส านักงานอธิการบด ี 97.52 99.99 59.58 
10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 81.32 99.99 79.31 

รวม 96.25 99.99 82.89 
สรุปผลการประเมิน :   
๑. ผลการด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ณ สิ้นไตรมาส 3 สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้จ านวน 

62 รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทุกรายการในไตรมาส 1 
จ านวน 22 รายการ (ค่าเป้าหมาย : ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาส ๑) 

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 เบิกจ่ายจ านวน 760,840,302.13  บาท 
จากงบประมาณท่ีได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวนทั้งสิ้น 790,523,276.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ต่ า
กว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 3.75 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) 

3. ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ จึงน าไปด าเนินการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ปัญหาและอุปสรรค :  
1. คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถลงนามได้ตามแผนที่ก าหนด โดยแผนก าหนดให้ลงนามภายในไตร

มาสที่ 1 แต่คณะ/หน่วยงาน สามารถลงนามได้ครบทุกรายการในไตรมาสที่ 3 ท าให้การส่งมอบของและการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ประกอบกับประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) ผู้ขายส่วนมากมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ไม่สามารถส่งของ
ได้ตามท่ีก าหนดได ้

2. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบของได้ เนื่องจากไม่สามารถน าครุภัณฑ์เข้าติดตั้งในอาคารได้ 
เนื่องจากครุภัณฑ์ขนาดใหญ่กว่าประตูทางเข้า ท าให้ต้องรอให้มีการตรวจรับอาคารเรียบร้อยแล้ว จึงแก้ปัญหาการ
น าครุภัณฑ์เข้าในอาคาร ท าให้การส่งมอบของและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไข :  
1. กองแผนงาน ให้คณะ/หน่วยงาน ยืนยันแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่จะด าเนิ นการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกองแผนงานจะด าเนินการติดตามให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนที่ก าหนด 

2. กองแผนงาน ก าหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท ามาตรการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 งบรายจ่ายประจ า  ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา  ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใดเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 จะถือ
ว่าหน่วยงานนั้น ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณคืนจากหน่วยงานนั้น 
และจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นที่มีความจ าเป็น ต่อไป 

2.2 งบรายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากหน่วยงานใดไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตร
มาสที่ 1 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณคืนกลับมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อม และมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
ผู้รับผิดชอบหลัก ได้ด าเนินการพิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือปัจจัยของ

ความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมายของความเสี่ยงเพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
  2) ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ

แนวปฏิบัติที่ดี 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

และแนวปฏิบัติที่ดี  
ค่าเป้าหมาย : ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ๖ ระดับ ดังนี้  
๑) มีความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการหลัก 
๒) มีค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
๓) มีข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
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๔) มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

๕) มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน 
๖) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีความเชื่อมโยงของกิจกรรม/โครงการในแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยและด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 

วิธีการจัดการความเสี่ยง และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 วิธีการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. กองแผนงานจัดท าความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและกิจกรรม/
โครงการหลัก  

ต.ค. – 
พ.ย. ๖๓ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. จากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่าน
มา มีตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จึงก าหนดให้
คณะ/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนตัว ช้ีวัดและค่า
เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2564  
2. กองแผนงานได้ด าเนินการจัดท าและเช่ือมโยงข้อมูล
โครงการ กิจกรรมทั้งข้อมูลจากโครงการหลัก/ย่อยตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและข้อมูลโครงการ/กิจรรม
ในระบบ UBUFMIS เช่ือมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูล
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวช้ีวัดระดบั
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ตัว ช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ตัว ช้ีวัดแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 
(EdPEx) ตัวช้ีวัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น 
THE UCLAS U-Multi Ranks เป็นต้น ซึ่งได้น าข้อมูลจาก
การเช่ือมโยงต่าง ๆ มาใช้ในระบบการบันทึกข้อมูล
โครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Data Project) เพื่อ
ใช้ในการบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการขับเคลื่อนโครงการ
หลักของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยงาน
ตามภารกิจ 

๒. กองแผนงานจัดท าค าอธิบาย
ตั ว ช้ี วั ด ร่ วมกั บผู้ รั บผิ ดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/
หน่วยงาน พร้อมทั้งประชุมสร้างความ
ชัดเจนของค าอธิบายตัวช้ีวัดตามแผน

ต.ค. – 
พ.ย. ๖๓ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองแผนงานได้ด าเนินการจัดท าค าอธิบายตัวช้ีวัดแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.5/ว 687               
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดท าค าอธิบาย
ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รวบรวมจัดท า
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และปฏิทิน
การด าเนินงาน  

และประชาสัมพันธ์ที่ เว็บไซต์กองแผนงานประกอบ
เอกสารแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

๓. ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายของค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕  

ธ.ค. ๖๓ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. กองแผนงาน ประชุมร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้ ช่วยอธิการบดี ในการพิจารณาตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2564 – 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อ
น ามาประกอบการก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ของผู้บริหารในค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ต่อไป  
2. กองแผนงาน ด าเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การ
บริหารผลงานสู่ ความเป็นเลิศด้ วย OKRs (Driving 
Performance with OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อก าหนดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
2564-2565 (OKRs:  Driving Performance with 
OKRs) ในระดับมหาวิทยาลัย  
3. กองแผนงาน ด าเนินการประชุมร่วมกับคณบดี/
ผู้อ านวยการส านัก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน และ
กองแผนงานได้ด าเนินการตรวจสอบค่าเป้าหมายตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2564 กับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0504.5/ว 1041 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2564 เพื่อยืนยันข้อมูลค่าเป้าหมายในการใช้เป็น
เป้าหมายในการปฏิบัติงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก
ต่อไป  

๔. ผู้บริหารลงนามค ารับรองการ
ปฏิบั ติ ร าชการ (OKRs)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ม.ค. ๖๔ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยลงนาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.5/ว 1439 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

๕. ติดตามผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ 
สิ้นไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ เสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. เนื่องจากด าเนินการลงนามร่วมกันระหว่างรอง
อธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2565 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จึง
สามารถด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานได้เมื่อสิ้นสุด
ไตรมาส 4 
2. อยู่ระหว่างการติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 ตามบันทึกข้อความที่  อว 
0604.5/ว1716 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การ
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 
4 เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงาน น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

๖. ผู้บริหารลงนามค ารับรองการ
ปฏิบั ติ ร าชการ (OKRs)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะ/
หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  พ .ศ .  ๒๕๖๕ ที่มี ความ
เช่ือมโยงของกิจกรรม/โครงการใน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ก.ค. ๖๔  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (OKRs)ฯ ที่ร่วมลงนามแล้วไปด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2.  คณะ/หน่ วยงานอยู่ ร ะหว่ างด า เนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง
ก าหนดให้จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่  25 
ตุลาคม 2564  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลโครงการ กิจกรรม ทั้งข้อมูลจากโครงการหลัก/
โครงการย่อยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในระบบ UBUFMIS เชื่อมโยงเข้า
กับระบบฐานข้อมูลตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย และได้น า
ข้อมูลจากการเช่ือมโยงต่างๆ มาใช้ในระบบการบันทึก
ข้อมูลโครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Data Project)  

๗. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไปปรั บปรุ งแผนการ
ด าเนินงานและการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ
ถัดไป 

ก.ย. ๖๔  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าผลการ
ด าเนินงานมาเพื่อใช้ปรับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายให้
เหมาะสมกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

สรุปผลการประเมิน :   
1. สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ จาก 6 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 33.33 

โดยด าเนินการ ดังนี้  
1.๑) มีความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการหลัก 
1.๒) มีค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

2. ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ จึงน าไปด าเนินการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปัญหาและอุปสรรค :  
1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากในขั้นการทบทวนค่าเป้าหมายของค า

รับรองการปฏิบัติราชการ จะต้องน าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
– 2565 มาประกอบการก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารในค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) 
เพ่ือให้การก าหนดตัวชี้วัดครอบคลุมในทุกมิติ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ได้
ทันภายตามระยะเวลาที่ก าหนด และส่งผลให้ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 3 ได้ 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบ  
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แนวทางการแก้ไข :  
กองแผนงาน จะด าเนินการประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานและอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร

ของคณะ/หน่วยงาน ในการร่วมหาแนวทางในการสร้าง/จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดให้ครอบคลุมในทุกมิติและเป็นระบบมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
1. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินการแล้ว  
2. ผู้รับผิดชอบหลัก ได้ด าเนินการพิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือปัจจัย

ของความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
3) ความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการ

จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ด าเนินการจัดสรร 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลังและกองบริการการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
1. ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. กองคลัง และกองบริการการศึกษา 
ร่วมกันด าเนินการจัดท าข้อตกลงการ
ด า เนินงานร่วมกันและศึกษาแนว
ทางการเช่ือมโยงระบบของกองคลัง
และกองบริการการศึกษา   

ต.ค.๖๓  
มิ.ย. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

    เนื่ องจากเป็นข้อจ ากัดของโปรแกรมซึ่ งต้องมี ก าร
พัฒนาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดสรรฯ ร่วมกันระหว่าง
กองคลัง และ กองบริการการศึกษา 
    ดังนั้น ปัจจุบันจึงยังคงให้งานทะเบียนเรียกข้อมูลการ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งมาให้กองคลัง ตาม
ปฏิทินการด าเนินจัดสรรไปก่อน เพื่อให้ได้ค่าป้าหมายร้อยละ 
90 ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  

๒. กองคลัง และกองบริการการศึกษา
ร่ วมจั ดท าปฏิทินการด า เนินงาน
จั ดสรรค่ า ธร รม เนี ยมการศึ กษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแจ้ง
เวียนให้กับคณะ/หน่วยงานเพื่อถือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน  

ต.ค. ๖๓  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองคลัง แจ้งปฏิทินการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 ภาคการศึกษาที่  2/2563 ภาค
การศึกษาที่ 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ
แจ้งเวียนให้คณะกับคณะ/หน่วยงานเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
แล้วในเดือนพฤษภาคม 2564 

๓. กองบริการการศึกษา และกองคลัง 
ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน
จั ดสรรค่ า ธร รม เนี ยมการศึ กษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางร่วมกัน  

ต.ค.๖๓ – 
ก.ย. ๖๔  

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองคลัง ได้รับข้อมูลจากงานทะเบียนและจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเดือนที่ได้รับข้อมูล ซึ่งตาม
รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเดือนกันยายน 
2564 สามารถท าได้ตามเป้าหมายร้อยละ 93.50 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๔. กองคลังแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน
เพื่ อ ส อบทานข้ อมู ล ก า ร จั ด ส ร ร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยก าหนดให้
คณะ/หน่วยงาน ยืนยันข้อมูล หากพ้น
จากระยะเวลาที่ก าหนด (๑๐ วันท า
การ) แล้ว กองคลังจะได้ด าเนินการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ต.ค.๖๓ – 
ก.ย. ๖๔ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คณะ/หน่วยงานมีการสอบทานและแจ้งผลการยืนยันข้อมูล
การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นประจ าทุกสิน้เดือน โดย
ให้ยืนยันภายใน 10 วันท าการ หากพ้นก าหนดถือว่าข้อมูล
ถูกต้อง 

๕. กองคลังรายงานผลการด าเนินงาน
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่ อรับทราบการด า เนินงานการ
จัดสรร และข้อมูลการค้างช าระในแต่
ละกรณี (กรณีรอตัดยอดเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ. และ กรอ.) /กรณี
ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียม
การศึกษา) เป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9 /2563 เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะมอบกองบริการการศึกษา รายงานค่าธรรมเนียม
การศึกษาค้างช าระทุกสิ้นภาคการศึกษา ดังนั้น กองคลังจึง
ด าเนินการรายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระ ทุกสิ้น
ภาคการศึกษา ดังนี้   

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้ งที่  
17/2563 รายงานหน้ีค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระ 
สิ้นสุดวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 จ าแนกตามภาคการศึกษา 

1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้ งที่   
9/2564 รายงานค่าธรรมเนรียมการศึกษาค้างช าระ สิ้นภาค
การศึกษาที่ 2/2563 ประจ าปีงบปะมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 จ าแนกตามการภาคการศึกษา และ
ปีงบประมาณ2564  

1.3.การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้ งที่  
13/2564   
2. กองคลังรายงานผลการด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผลการด าเนินงานจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
2563) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,196,405.00 บาท จาก
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดสรร จ านวน 233,552,986.23 
บาท คิดเป็นร้อยละ 69.86 คงเหลือรอการจัดสรรฯ 
70,356,581.23 บาท  
3. กองคลัง รายงานผลการด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2564 ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยผลการด าเนินงาน
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น 294,257,835 บาท จากรายได้ค่าธรรมเนียมการ
จัดสรร จ านวนเงิน 389,750,269.73 คิดเป็นร้อยละ 
75.49 คงเหลือรอการจัดสรรฯ 95,492,434.73 บาท  
4. กองคลัง รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2564  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
-  3 0  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 4  ร ว ม เ ป็ น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น 
336,836,145.00 จากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
501,552,006.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.16 คงเหลือรอ
การจัดสรรฯ 164,715,861.90บาท  
5. กองคลังอยู่ระหว่างรายงานผลการด าเนินการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยผลการ
ด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
492,262,286.-บาท จากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
526,468,496.41บาทคิดเป็นร้อยละ 93.50 คงเหลือรอ
การจัดสรรฯ 34,206,110.41 บาท ซึ่งในจ านวนเงิน
คงเหลือรอการจัดสรรยังไม่สามารถจัดสรรฯได้ด้วยเหตุ
นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงร้อยละ 50 
และต้องรอเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกร้อยละ 30 ที่จัก
ได้รับเพิ่มเติมจาก ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ ตามโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกสาร  จึง
จักสามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ 2565 และเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา กาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2564 ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาทุก
หลักสูตร 

๖. กองคลัง และกองบริการการศึกษา
น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป  

ก.ย. ๖๔ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

กองคลังจะด าเนินการแจ้งปฏิทินการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคเรียนที่  2/2564 ให้คณะฯ ภายในเดือน
ตุลาคม 2564  และจักเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ว่าต้องได้รับ
ข้อมูลจัดสรรฯ จากงานทะเบียนภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป และกองคลังจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จ
ภายในเดือนที่ได้รับข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,262,286 บาท จากรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 526,468,396.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.50 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ
ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ด า เนินการจัดสรร ร้อยละ 90) คงเหลือรอการจัดสรรฯ 
34,206,110.41 บาท  
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ทั้งนี้ จ านวนเงินคงเหลือรอการจัดสรรยังไม่สามารถจัดสรรฯ ได้ด้วยเหตุ นักศึกษาช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงร้อยละ 50 และต้องรอเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกร้อยละ 30 ที่จักได้รับเพ่ิมเติม
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงินระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกสาร  จึงจักสามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ 2565 และ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในอัตราร้อยละ 20 ของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตร 

สรุปผลการประเมิน :   
1. รายงานผลการด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,262,286 บาท จากรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 526,468,396.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.50 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ
ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ด า เนินการจัดสรร ร้อยละ 90) คงเหลือรอการจัดสรรฯ 
34,206,110.41 บาท  

2. สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
1. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินการแล้ว  
2. ผู้รับผิดชอบหลัก สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เห็นควรให้

พิจารณาด าเนินการก าหนดเป็นประเด็นควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
1. การจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงานไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ขอให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน
อย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริหารหน่วยงานก ากับติดตามการ
รายงานผลการด าเนิ นงานให้ เป็นไปตามปฏิทินการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุง
ควบคุมภายใน 

2. การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 
10 วันหลังสิ้นไตรมาส) 
3. การรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็น
ความเสี่ยง บางหน่วยงานไม่ได้รายงานในแต่ละ
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ในการรายงาน
ผลการด าเนินงานในแต่ละวิธีการจัดการความเสี่ยง และการ
รายงานสถานะการด าเนินงาน การประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยง ให้เป็นไปตามคู่มือการด าเนินงานด้านการ
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
บริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน และ
ส าหรับปีงบประมาณ 2565 อยู่ในระหว่างด าเนินการ
ทบทวนคู่มือฯ จะขอใช้คู่มือฯ เล่มเดิมไปพลางก่อน  

4 .  ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ของการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก
ระดับมหาวิทยาลั ย  จัดส่ ง เอกสารหลั กฐาน
ประกอบการด าเนินงาน และไฟล์เอกสารฯ และ
คณะ/หน่วยงานจัดส่งไฟล์เอกสารฯ บน Google 
drive ณ สิ้นไตรมาส 4  

1. ปีงบประมาณ 2564 ขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้
ด า เนินการอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการ
ด า เนินงานทั้ ง ในระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย ใน Google drive เร่งด าเนินการอัพโหลด
เอกสารประกอบการด าเนินงานภายในเดือนตุลาคม 2564 
เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานฯ 
2. ส าหรับปีงบประมาณ 2565 กองแผนงานจะแชร์ 
Google drive ให้คณะ/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบหลัก
ระดับมหาวิทยาลัย สามารถอัพโหลดเอกสารหลักฐาน
ประกอบการด าเนินงานในทุกไตรมาส  

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ

เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  4.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และรายงานผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2564) 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ  
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โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบหมายส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามค าสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
และได้ประชุมทบทวน ปรับปรุงแก้ไขและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ประชุมมีมตเิห็นชอบแผนฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดไว้ กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ กองแผนงาน ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ ดังนี้ 
๔.๑ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและสิ้นสุดการด าเนินงาน ๑1  ๑๐๐.๐๐ 
  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ๑  ๙.๐๙ 

รวม ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

    จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัด
ที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและสิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน ๑1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑ ร้อยละการบรรลุผลตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดและสิ้นสุดการ
ด าเนินงานร้อยละ, 
100.00

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4
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แผนภูมิที่ ๒ ร้อยละการบรรลุผลจ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนบุคลากรที่ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

คน ๐ ๐ ไม่มีผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

๒ .  จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ที่ ท า ผิ ด
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

คน ๐ ๐ ไม่มีผู้ที่ท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

๓.  จ านวนช่องทางการสื่ อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและ
นักศึกษาค่านิยมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ช่องทาง ๕ ๘ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
๑. Facebook 
๒. YouTube 
๓. Instargram 
๔. twitter 
๕. www.ubu.ac.th 
๖. ป้ายประชาสัมพันธ์ LED 
๗. หนังสือเวียน 
๘. ป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าอาคารต่างๆ 

๔. จ านวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้
การต่อต้านการทุจริต 

จ านวน ๓  3 มีการประชาสัมพันธผ์่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
1. Facebook กองกลาง เว็บไซน ์ 
สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
https://www.facebook.com/pg/UBUOC/vide
os/?ref=page_internal 
รายการ UBU2YOU EP 18  เรื่อง คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารการคลงัและพัสดุของ
หน่วยงานภาครัฐ โดย นายรัชนนท์ แกะมา 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉย
ต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงานทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ตัวช้ีวัดที่บรรลุ ตัวช้ีวัดทั้งหมด
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ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

2. YouTube คณะศิลปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ  
ช่ือผลงาน “ไม่รับสินบน” เจ้าของผลงาน นาย
อานันต์ ขยันการ นายเตชินท์ ประสานจติร 
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
https://www.youtube.com/watch?v=7LmwF
15zuTo  
3. YouTube สมาคมต่อต้านการทุจริตภาค
ประชาชนอุบลราชธานีจดัอบรมนกัศึกษา ม.ราชภัฎ 
ม.อุบลฯ  
https://www.youtube.com/watch?v=kHCON
NY1IEY 

๕. จ านวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวน ๐ ๐ ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง 

๖.  จ านวนช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ช่องทาง ๔ ๕ ๑. แจ้งเรื่องด้วยตนเอง  
๒. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรยีนและรบัสินบน  
๓. แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 
๔. แจ้งเรื่องร้องเรยีนและรับสินบนทางไปรษณีย์ 
๕. ระบบรับฟังเสยีงนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (VOC) 
http://www.voc.ubu.ac.th/ 

๗. จ านวนช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ช่องทาง ๔ ๖ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความคิดเห็นใน
ช่องทางต่างๆ ในการดูแลของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑. Facebook 
๒. YouTube 
๓. Instar gram 
๔. twitter 
๕. https//:www.ubu.ac.th/new/about   ๐๖.
php (Web board มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  
๖. ระบบรับฟังเสยีงนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (VOC) 
http://www.voc.ubu.ac.th/  

๘. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
เสริมสร้างจิตส านักและค่านิยมการ
ต่อต้านทุจริตให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

๒๐ ๒๕ ๑. โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มี เนื้อหา 
บทเรียนการเรียนการสอนที่น าเสนอรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริต 
๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งไม่
ทุจริต) 
๓. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (สอดแทรกเนื้อหาการต่อต้านการทุจริต) 
๔. โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้างค่านิยม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

https://www.ubu.ac.th/new/about
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๕. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
๖. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “ปลูก
จิตส านึก ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” 
๘. โครงการ เรื่อง “ม.อุบลฯ ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิต
จรรโลง โตไปไม่โกง” 
๙. โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (สอดแทรกเนื้อหา
ความซื่อสัตย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสถาน
ประกอบการณ์) 
๑๐ .  โ ค ร งก า รพล เมื อ งประชา ธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการ
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
๑๑.  โครงการ  “ เวทีความคิดผู้ บริ หารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา 
๑๒. โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ถอดรหัสกฎหมายการเงิน กฎหมายงบประมาณ 
กฎหมายพัสดุ” 
๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย เพื่อ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา” 
๑๔. โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตย์เพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ คณะเภสัช
ศาสตร์ 
๑๕. โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มี เนื้อหา 
บทเรียนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้าง
จิตส านึก  การต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างวินัย คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน (การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติเหมาะสม) 
๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกล
ยุทธ์การสื่อสารองค์กรการพัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กรเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๑๘. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
การท างาน 
๑๙. โครงการกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับงานรักษา
ความปลอดภัย 
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๒๐. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หน่วยงานเพื่อรับรู้ข้อมูลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
๒๑. โครงการ “ผู้น านักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมใจ โตไป
ไม่โกง” 
๒๒. โครงการ“เครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจริต (ยธท.)" 
๒๓. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เสรมิสร้างจิตส านึกและค่านิยมต่อต้านทุจริต 
๒๔. โครงการสื่อสารให้นักศึกษามคี่านิยมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
๒๕. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
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ด าเนินงาน 
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๑ .  จ า น ว น เ ค รื อ ข่ า ย 
กิจกรรมความร่วมมือกับ
หน่ วย งานภาย ในและ
ภายนอก 

เครือข่าย ๔ ๔ ๑ . โครงการให้บริการค าแนะน าในการปฏิบัติงาน
เฉพาะเรื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ  
ในวันจันทร์ที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  (ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน)  
ช่องทางที่ ๑ 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id
=๑๘๗๑๙  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> 
ข่าวเด่น >> อ่านข่าวทั้งหมด >> ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการให้บริการค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่
หน่วยงานรับตรวจ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
ช่องทางที่ ๒ 
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/
๑๘๗๒๗/  
๒. โครงการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระ
งานด้านกฎหมาย ของส านักงานกฎหมายและนิติการ 
และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อน ามาปรับปรุง
การให้บริการด้านกฎหมายของหน่วยงานท่ีใช้บริการ ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวน ๖ หน่วยงาน คือ คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะ
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เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์ (ส านักงานกฎหมายและนิติการ) 
https://www.ubu.ac.th/web/law/news_categor
y/๗/  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานกฎหมายและนิติการ 
>> ภาพกิจกรรม) 
๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การ
สื่อสารองค์กรการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๔  (กองกลาง และกองการเจ้าหน้าที่) 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id
=๑๙๔๔๘   
เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ข่าว
เด่น >> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดรหัสกฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุโดย
กรรมวิธีผู้รับบริการพอใจสูงสุด ผู้ให้บรกิารปลอดภัย ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง) 
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/
๑๙๔๕๕/  
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/
๑๙๔๕๔/  
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง >> ภาพกิจกรรม >> 
โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ถอดรหัส กฎหมาย 
ด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยนัยการเงินการคลัง ของรัฐ 
และกฎหมายด้านการพสัดุ ตามแผน ปราบปรามและ
ป้องการทุจริต ม.อุบลราชธานี ปี ๒๕๖๔ กลุ่ม ๑ และ
กลุ่ม ๒ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๑. จ านวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการ
และหรือคู่มือที่มีการทบทวนแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการทุจริต (ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการคัดเลือกให้นักศึกษารับทุน 

ระบบ/กลไก/
มาตรฐาน/ 
เครื่องมือ 

 

๔ ๔ ๑. มีคู่มือการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
๒. ปรับปรุงจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้าง 
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ด้านการคัดเลือกเข้าท างาน ด้านการรับ
จ่ายเงินสด) 

๓. แนวปฏิบัติตามกฎกระกรวงก าหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. มีรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารสัญญา งบลงทุน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. จ านวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต้นแบบด้ านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ ๕๐ ๕๐ จากผลการด าเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
ตามเกณฑ์ (NACC Award ๒๐๒๐) มี
หน่วยงานที่ส่งข้อมูลตามเกณฑ์ดังกล่าว 
จ านวน ๑๒ หน่วยงาน และพบว่า มี
หน่วยงานที่ผ่านตามเกณฑ์ ๔ หมวด 
จ านวน ๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๕๐% ดังนี ้
1. กองคลัง 
2. กองกลาง 
3. กองบริการการศึกษา 
4. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
5. ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
6. ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

๔.๒ ผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

 จากผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีจ านวนทั้งสิ้น ๗ มาตรการ 
ประกอบด้วย (๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (๓) 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (๕) มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน (๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ 
(๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า 
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารมอบหมายภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ พบว่า มีผลการด าเนินงานที่แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น ๗ มาตรการ โดยมีข้อสังเกต คือ 
มาตรการที่ ๖ มีผลการด าเนินงานการส่งเสริมมาตรการในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการและด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอีกจ านวน ๑ โครงการที่
ยังมิได้ด าเนินการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายเพ่ือ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ จึงเลื่อนการจัด
โครงการออกไปโดยไม่มีก าหนด และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พบว่า ได้ด าเนินการและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ได้ถือใช้และด าเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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๑. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

๑) กองกลางประสานงานกับ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
พิจารณาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
เพื่อให้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและ
ครบถ้วนตามหัวข้อในประกาศฯ  
๒) พิจารณาทบทวนการก าหนด
ผู้ รั บผิ ดชอบและสิ ทธิ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
๓ )  ส า ห รั บ ร ะ ดั บ ส า นั ก ง าน
อธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง 
ควรปรับให้มีเว็บไซต์กลางของ
ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง/ 
ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

เม.ย. ๖๔ ๑. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ด า เนินการประสานงานส านัก
คอมพิ ว เ ตอร์ ฯ  ในการพัฒนา
ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อสะดวกใน
การเข้าถึง และเสนอต่ออธิการบดี
รับทราบเรียบร้อยแล้ว  
๒ .  ส า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ฯ  - 
ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้ 
  ๒ .๑  เพิ่ ม ช่องทางการติ ดต่ อ
ผู้บริหาร 
  ๒.๒ เพิ่มลิงค์โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนงาน 
  ๒.๓ ปรับปรุงระบบจัดการสิทธิ์
การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมบนหน้า
เว็บไซต์  โดยให้สิทธิ์ ส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบและ
ยืนยันก่อนเผยแพร่ 
๓. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ได้ด าเนินการประสานงานส านัก
คอมพิ ว เ ตอร์ ฯ  ในการพัฒนา
เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดีเพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และให้มีความสอดคล้องกับการ
เ ปิ ด เ ผยข้ อมู ลตาม เกณฑ์ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

๒. มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม 

๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ตามประกาศฯ ด าเนินการก ากับ
ติ ด ต ามและ ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงานต่ออธิการบดี /รอง
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
๒) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับ
ฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice 
of Students and Stakeholders: 
VOC) 

กองบริการการศึกษา/ 
ส านักงานบริหาร

งานวิจัยฯ/ 
กองกลาง 

ก.ย. ๖๔ ๑. กองบริการการศึกษา ไดจ้ัดท า
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ช่อง
ทางการให้บริการและตอบข้อ
ซักถาม ดังนี้  ช่องทาง Email ที่ 
entry@ubu.ac.th 
ช่องทาง Facebook ที่ 
UBUEntryofficial 
ช่องทาง Line ที่ @hcs๙๓๔๐l 
ช่องทางโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ี
เบอร์ ๐๔๕-๓๕๓๑๒๐,๐๔๕-
๓๕๓๑๒๒,๐๔๕-
๓๕๓๒๒๓,๐๔๕๓๕๓๒๒๔  
งานทะเบียน ช่องทาง E-Mail ที่ 
reg@ubu.ac.th 
ช่องทาง Facebook ที่ งาน
ทะเบียนฯม.อุบล 
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ช่องทาง Line ที่ @๑๒๑dtwac 
ช่องทางโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ี
เบอร์ ๐๔๕-๓๕๓๑๑๗-๑๘ 
๒. กองกลาง มีการประชาสมัพันธ์
และแสดงความคดิเห็นในช่องทาง
ต่างๆ ในการดูแลของมหาวิทยาลยั 
ดังนี ้
๒.๑ Facebook 
๒.๒ YouTube 
๒.๓ Instar gram 
๒.๔ twitter 
๒.๕ www.ubu.ac.th 
๒.๖ https://www.ubu.ac.th/ 
new/about๐๖.php (Web 
board มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี)  

๓. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สร้างความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน
การปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของคณะ/หน่วยงาน 

กองคลัง เม.ย. ๖๔ ระยะที่  ๑  ได้ ด า เนินการสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ/
หน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๒ ๕  มี น า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔ 
ระยะที่ ๒ ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ที่
แพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ  และมีจ านวนผู้ติดเ ช้ือ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ป้องกันและควบคุมจ ากัดการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  (โ ควิ ด -๑๙ ) เ นื่ อ งจาก
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
กลุ่มงานบัญชี งานการเงิน และงาน
พัสดุ มีจ านวนมาก จึงไม่สามารถ
จัดในรูปการสัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการได้ แนวทางแก้ไข  จัด
สัมมนาในรูปแบบกลุ่มย่อย เพื่อลด
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-
๑๙) คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
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ภายใน ไตรมาสที่ ๔ หรือด าเนินการ
ต่ อ ใ น ร ะ ย ะ ต่ อ ไ ป  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. มาตรการ
จั ดการ เรื่ อ ง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

๑) ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
สร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
โดยการเพิ่มส่วนของค าจ ากัด
ความของการร้ อ ง เ รี ยนและ
ประเภทของการร้องเรียน บน
หน้าเว็บไซต์  
๒) ส านักงานกฎหมายและนิติการ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ส า นั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการ
ปรับปรุงข้อความบนช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
หน้าร้อง เรี ยนการทุจริต  โดย
ปรับเปลี่ยนข้อความจาก “ระบบ
การแจ้งเรื่องร้องเรียน” เป็น 
“ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและรับสินบน” 

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ/ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เม.ย. ๖๔ ๑. ส านักงานกฎหมายและนติิการ 
ได้แจ้งค าแนะน าการร้องเรียนใหผู้้
ร้องเรียนทราบในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเรียบร้อย
แล้ว ดังนี ้
ค าแนะน าการร้องเรียน 
https://www.ubu.ac.th/web/
module_law_complaint/index
.php 
๒. ส านักงานกฎหมายและนติิการ
ได้แจ้งค าแนะน าการร้องเรียนใหผู้้
ร้องเรียนทราบในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัเรยีบร้อยแล้ว และได้
ประสานส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เพื่อปรับปรุงข้อความ
จาก “ระบบการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน” เป็น “ระบบการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจรติและรับ
สินบน” เรียบร้อยแล้ว  
๓. ส านักคอมพิวเตอรฯ์ - 
ด าเนินการปรับปรุงระบบการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนและการรับสินบน
ตามข้อมูลทีไ่ดร้ับการประสานงาน
จากส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ลิงค์ระบบ: 
https://www.ubu.ac.th/web/
module_law_complaint/index
.php 

๕. มาตรการ
ป้ อ งกั นก า ร
รับสินบน 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
พิ จ า รณาทบทวนประกา ศ ฯ 
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน และสอดคล้อง
กับการด าเนินงานในปัจจุบัน 

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

ก.ย. ๖๔ มหาวิ ทยาลั ย ได้ ออกปร ะกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน 
ฉบับลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และได้มีหนังสือแจ้งเวียนประกาศ
ดั ง กล่ า ว ให้ คณะ  ส า นั ก  และ
หน่ ว ย ง านทร าบแล้ ว  และ ใน
ระหว่ า งการบั งคับใ ช้ประกาศ
ดังกล่าวยังไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ
ที่จะต้องมีการทบทวน ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
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๖. มาตรการ
ป้ อ งกั นก า ร
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑ )  ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ม า ต ร ก า ร /
โครงการ/กิจกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ หรือเพิ่ม
ช่ อ งท า ง ก า ร เ ผ ย แ พร่ ข้ อมู ล
ข่าวสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จิ ต ใ ห้ แ ก่
บุคลากรและนักศึกษา 

กองการเจ้าหน้าที ่
( ห น่ ว ย ง า น ที่ ร่ ว ม
ด าเนินการ ๑) กองคลัง 
๒ )  ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ๓) ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน) 

เม.ย. ๖๔ ๑.  กองการ เจ้ าหน้ าที่ ส่ ง เสริม
มาตรการป้องกันการทุจริต โดย
ด าเนินการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการต่อต้านการ
ทุจริต และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการต่อต้านการทุจิตให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา ที่เว็บไซต์
ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่  
https://is.gd/IYXtx๐  
๒. มีการส่งเสริมมาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลการ
ด า เ นิ น ง า น เ พื่ อ พั ฒน า ร ะ บ บ
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
องค์กรในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 
๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ การ
ด าเนินโครงการนี้ มีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(ITA) ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ
สื่อสารกับบุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้ งนี้  เนื่ อ งจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 
๑๙ จึงเลื่อนการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายเพือ่
พั ฒ น า ก า ร สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร ใ น
สถาบั นอุ ดมศึ กษา ไปโดยไม่มี
ก าหนด โดยมีรายละเอียดที่เว็บไซต์
ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่  
https://is.gd/ez๕UXB" 
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
๗. มาตรการ
ตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจ 

๑) ทบทวนประกาศฯ ในการ
พิจารณาห้วงเวลาของการรายงาน
ผลการด า เนินงานตามคู่ มื อฯ 
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ห รื อ ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ  
๒ )  ผู้ บั ง คั บบัญชา / ผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงาน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ก.ย. ๖๔ กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯรายงาน
ผลการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือหรือ
แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ใ น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามข้อ ๒ 
ข อ ง ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก
และระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานงาน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
๑.  หนังสือเวียนท่ี อว ๐๖๐๔.๒.๓/
ว ๐๒๘๕๗ ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานการก าหนด/ทบทวน/
ปรับปรุ งคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒ .  ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก
และระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการตามแนวทางที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วาระพิเศษ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วาระพิเศษ วันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๓ และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๓ และให้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวในไตรมาส
ที่ ๔ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/
ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
4.6 ขอรายงานจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่คงอยู่ในปัจจุบัน จ านวน ๔๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้วนั้น งานรับเข้า
ศึกษา กองบริการการศึกษา ได้รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  

 คณะศิลปศาสตร์ มีความจ าเป็นต้องรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อคุรุสภาเพ่ือให้การรับรองหลักสูตรต่อไป ซึ่งคุรุสภาจะให้การรับรองตามจ านวนรับ
บุคคลเข้าศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอยืนยันสิทธิ์เข้ าศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ หลังก าหนด จ านวนผู้เข้าศึกษาจึงเพ่ิมขึ้นจากเอกสารรายงานผลการคัดเลือกที่ได้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบดังกล่าวข้างต้น จึงไม่สามารถใช้ประกอบการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อคุรุสภาได้ ในการนี้ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอรายงาน
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ที่คงอยู่
ในปัจจุบัน คือ  จ านวน ๔๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)   เพ่ือขอความเห็นชอบและรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานจ านวนนักศึกษา ที่เข้า
ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่คงอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 
๔๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 
4.7 ขออนุมัติจัดท าประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เสนอที่ประชุม ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ซึ่งมีข้อก าหนดตามเกณฑ์ของสภา
เภสัชกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงานจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งเดิมเคยได้รับ
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จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานวิชาชีพตามมติเห็นชอบโดย
คณะรัฐมนตรี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินรองรับ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการฝึ กปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รองรับเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2548 เพ่ือให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการจ่ายค่าตอบแทนแก่แหล่งฝึกตามที่คณะเภสัชศาสตร์
สถาบันต่าง ๆ ได้เคยปฏิบัติ ที่ประชุมดังกล่าวได้เห็นชอบให้ปรับค่าตอบแทนแหล่งฝึกจาก 50 บาท/คน/วัน เป็น 
100 บาท/คน/วัน ส าหรับใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ประจ าป ี

เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรองรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของ
ประเทศ แต่นักศึกษายังคงต้องออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตามเงื่อนไขและโครงสร้างหลักสูตร ในเบื้องต้นคณะฯ ได้
เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม เพื่อรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการภายใต้
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน
ได้อีก 1 ปีงบประมาณ ส่วนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาผลัดที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) คณะเภสัชศาสตร์ ได้เตรียม
แผนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา โดยจัดสรรเงินรายได้เพ่ือรองรับการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้มีระเบียบรองรับการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกโดยใช้เงิน
รายได้  คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติจัดท าประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ อิงตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ศ.
ศ.ภ.ท.ก าหนด คือ ค่าตอบแทนแหล่งฝึก เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 100 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อหนึ่งวันท าการ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ระเบยีบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. มติที่ประชุคณะกรรมการอ านวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 2/2548 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
ร่างประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ใน
การประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2564 แล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศอัตราค่าตอบแทน
แหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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4.8 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงาน

ที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท า
รายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน   

สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  ส าหรับรอบระยะเวลา  12 เดือนตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) มา
จากระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2.ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบกระแสเงินสด 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 
รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 

12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,630.71 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

จ านวน 246.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.62 จากปีก่อน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ประกอบด้วย  
สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 2,545.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.97 ของสินทรัพย์รวม

ทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 2,085.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.03 ของสินทรัพย์รวม
ทั้งสิ้น สาเหตุที่ท าให้สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายให้คณะ/ส านัก น าเงินเหลือจ่ายสะสมน าส่งส่วนกลาง และน าเงินเหลือจ่าย
ของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินอุดหนุนทั่วไปมารวมในงบการเงินรวม เ พ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.วินัย
การเงินการคลังภาครัฐ  

โครงสร้างของหนี้สินและทุนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ 30 กันยายน 2564มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีหนี้สินและส่วนของทุนรวมทั้งสิ้น จ านวน 4,630.71 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 
89.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน หนี้สิน ประกอบด้วย 

หนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้ระยะสั้น จ านวน 50.42 ล้านบาท เงินรับฝากระยะสั้น จ านวน 
38.15 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (ลูกหนี้อ่ืน - บุคคลภายนอก) จ านวน 0.48 ล้านบาท หนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้ระยะยาว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ (ลับ) 024/2563) จ านวน 0.30 ล้านบาท 
ส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,541.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 98.07 ของส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน  
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ในส่วนของงบแสดงผลการด าเนินงานได้แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 12 
เดือน ปรากฏผลดังนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 1,720.48 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 1,582.29 ล้านบาท ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 138.19 ล้านบาท  

รายได้ทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยได้แก่ รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 911.50 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 52.98 ของรายได้ทั้งสิ้น รายได้เงินนอกงบประมาณจากการด าเนินงาน จ านวน 808.98 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.02 ของรายได้ทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 
856.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.97 ของรายได้ทั้งสิ้น รายได้เงินนอกงบประมาณจากการด าเนินงาน 
จ านวน 791.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.03 ของรายได้ทั้งสิ้น รายได้จากเงินงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อน จ านวน 55.06 ล้านบาท หรือเทียบเป็นร้อยละ 6.43 เกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับงบประมาณเงินกู้ (COVID-19) และงบลงทุน  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 1,582.29 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 
49.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อย 3.22 จากปีก่อน ส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 707.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.71 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 241.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.24 ของค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น นอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และค่าเสื่อมราคา จ านวน 290.28 ล้านบาท (ค่าเสื่อม
ราคา คือการทยอยตัดค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ถาวร ตามอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สิน เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายไม่
เกดิขึ้นในปีแรกปีเดียวที่ซื้อสินทรัพย์เข้ามา แต่ให้ทยอยเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นตามรอบอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
และไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายตัวเงิน) 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  
จ านวน 138.19 ล้านบาท 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน  ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2560  

ข้อ 50 วรรค 3 ให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ เป็น
รายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 51  ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของมหาวิทยาลัยและของ
ส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 
2561   

4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับรอบระยะเวลา 

12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (UBUFMIS) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.9 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการจัดกิจกรรม

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบัณฑิตระดับคณะ 
พญ.นวินดา เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และ กรรมการศูนย์

ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุม เพ่ือให้พิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะท างานฝ่ายการแพทย์และปฐมพยาบาล 
ในคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งรับผิดชอบโดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึง
ก าหนดมาตรการส าหรับเตรียมการรองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ทั้งนี้ หากคณะ/วิทยาลัย มีความประสงค์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบัณฑิตระดับ
คณะ/วิทยาลัย ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 50028/2564 เรื่อง ก าหนดมาตรการการ
ควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวไรโคนา 2019 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 1 ห้ามการจัดกิจกรรมซี่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 200 คน เว้น
แต่การจัดงานประเพณี การปฏิบัติศาสนกิจ หรือศาสนพิธี ได้แก่งานบวช งานศพ งานมงคลสมรส หรือกิจกรรม
อ่ืนๆที่มีความจ าเป็น โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1.1 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันไม่เกิน 200 คนให้แจ้งต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ) พ้ืนที่ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด 

1.2 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่าสองร้อยคนแต่ไม่
เกิน 500 คน ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ) พ้ืนที่พิจารณาอนุญาตและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด 
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1.3 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 501 คน ขึ้นไป
ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.อบ.) เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี
พิจารณาและก าหนดมาตรการที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  

อนึ่ง คณะ/วิทยาลัย ที่จะจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบัณฑิตระดับคณะ/วิทยาลัย 
ให้พิจารณาเสนอมาตรการตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 

มาตรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่2019 (COVID-19) 
กิจกรรมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะ...... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะ จ านวนผู้ร่วมงาน รายละเอียดกิจกรรม มาตรการ 
 อาจารย์ ท่านคณบดีให้โอวาท D เว้นระยะห่าง งด

รับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

บุคลากร M Mask 100% งด
กิจกรรม 

นักศึกษา H ล้างมือ  
บัณฑิต T ทางเข้าออกวัดอุณหภูมิ 

จ ากัดเพียง 1 
ทางเข้าออก  

รวม T แสดงผลการผ่านการ
ตรวจคัดกรอง ATK 
(Green Card)  
A ลงทะเบียนผ่าน
แอปพลิเคชั่น 

ในการนี้ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงเสนอเพ่ือพิจารณามาตรการการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิตระดับคณะ/วิทยาลัย  หาก
เห็นชอบเห็นควรให้คณะ/วิทยาลัย ประสานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือรวบรวมและเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณามาตรการการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี
บัณฑิตระดับคณะ/วิทยาลัย หากเห็นชอบเห็นควรให้คณะ/วิทยาลัย ประสานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) ให้บัณฑิตและผู้ปกครองที่มาจากต่างจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติ 
2. ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ของมหาวิทยาลัย ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้บัณฑิตและผู้ปกครอง
รับทราบและถือปฏิบัติ 
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3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองบัณฑิตเข้าเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยจ านวนน้อยเท่าที่
จ าเป็น เพื่อลดความแออัด 

4. จัดพื้นที่บริเวณ คณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับผู้ปกครอง/ผู้ติดตามบัณฑิต แบบเว้นระยะห่าง 
และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด 

5. งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดี/กิจกรรมแสดงความยินดีต่าง ๆ ทุกคณะ  
แต่สามารถจัดซุ้มถ่ายภาพแสดงความยินดีได้ โดยคณะ/หน่วยงานต้องควบคุมดูแลบัณฑิต ผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม
บัณฑิต และนักศึกษาในเขตพื้นที่ของแต่ละคณะให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

- 
 

เลิกประชุมเวลา   16.04 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 22/2564 อังคารที ่7 ธนัวาคม 2564 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 


