
สรุปตัวช้ีวัด 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560-2564  

ปรบัปรุงปี 2564 
 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวัน
เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ในการพิจารณาทบทวนการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน และมีข้อสังเกตเก่ียวกับผลดําเนินงาน พบว่า 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้เดิม อาจส่งผลให้หากตัวช้ีวัดตัวหน่ึงตัวใด มีผลการดําเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จะส่งผลให้ตัวช้ีวัดอีกตัวหน่ึงมีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย เช่น ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กําหนด ที่กําหนดค่าเป้าหมายไว้เท่ากับ ร้อยละ 100 
น้ัน อาจส่งผลกระทบต่อ ตัวช้ีวัดที่ 6 จํานวนค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เป้าหมาย 
ลดลง 6.5 ล้านบาท) ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา (เป้าหมาย ลดลง 
ร้อยละ 5) และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คือ ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (เป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 2) น้ัน หากจําเป็นต้องดําเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการจากงบประมาณเงิน
รายได้ได้ตามเป้าหมายแล้ว อาจจะไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือการประหยัดได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ของ
ตัวช้ีวัดที่ 6, 7 และ 8 น้ัน 

กรอปกับ กองแผนงาน ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เก่ียวกับผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย และแผนระดับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ในรอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) เพ่ือรับทราบปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานสําหรับตัวช้ีวัดที่มีสถานะการดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมเสนอแนว
ทางการในการดําเนินงานและการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามลําดับ 

กองแผนงาน จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์และทบทวนปรับตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย       
ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ของประเด็นตัวช้ีวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งได้นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวคร้ังที่ 5/2564 เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ให้
ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงตัวช้ีวัดให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2564 ตามลําดับ 

ดังน้ัน กองแผนงาน ขอสรุปตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ปรับปรุงปี 
2564 โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดดังน้ี 
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทยีบกับ ประมาณการรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ 2  รอ้ยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทยีบกับ แผนหารายได้จากแหล่งอ่ืน เป็นไปตามเป้าหมายที่

กําหนด 
 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กําหนด (ใหม่)  
 ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
 ตัวช้ีวัดที่ 5  สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่
ดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด (ใหม่) 

 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 จํานวนค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่

กําหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับคา่เฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลงั 

เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (ใหม่) 
  ตัวช้ีวัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ     

3 ปีย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (ใหม่) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 

 
เป้าประสงค์: รายได้จากการดําาเนินงานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นและ

เพียงพอต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์: สร้างรายได้จากการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ: 1. การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา 
  2. จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่า และแหล่งทุนบริจาคอ่ืน ๆ 
  3. เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 
  4. การหารายได้จากการบริการวิชาการ 
  5. เพ่ิมรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกับ แผนหารายได้จากแหล่งอ่ืน เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กําหนด 
เกณฑ์การประเมินผล: 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด: ความสําเร็จของการจัดเก็บค่าลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด    
จากจํานวนนักศึกษาตามแผน 

 

สูตรการคํานวณ:  
 

         =         จํานวนเงินรายได้ที่ได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษาทั้งหมด x 100 
             จํานวนเงินรายได้ที่ได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษาตามแผน 

 
กําหนดค่าเป้าหมาย: 

Base line data ค่าเปา้หมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ 100.26 ร้อยละ 99.01 ร้อยละ 90 
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ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกบั แผนหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืน เป็นไปตามเปา้หมายที่กําหนด  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด: รายได้ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่นอกเหนือ 

จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งรายได้จากแหล่งอ่ืนน้ี 
ประกอบด้วย รายละเอียดดังน้ี 

1.  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรูปแบบใหม่  
 (1) จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่  

2.  พันธกิจด้านงานวิจัย  
 (2) จํานวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย  
 (3) จํานวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
3. พันธกิจบริการวิชาการ  
 (4) จํานวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ   
 (5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่าง ๆ  
 (6) จํานวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล  
4. การหารายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ  
 (7) จํานวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 (8) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้  

  
สูตรการคํานวณ:  
 

              =             จํานวนเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน ทั้งหมด x 100 
                       จํานวนเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน ตามแผน 

 
กําหนดค่าเป้าหมาย: 

Base line data ค่าเปา้หมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ 90.13 ร้อยละ 101.15 ร้อยละ 85 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

 
เป้าประสงค์:  มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์: 1. พัฒนาระบบ และกลไกการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
3. พัฒนาระบบ และกลไกการการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน 

มาตรการ: 1. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพ่ือการบริหาร
งบประมาณและการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในทางบริหารได้ 

  3. ปรับปรุงกลไกการบริหารงบประมาณ และการรักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง 
  4. กําหนดนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย เพ่ือกํากับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่

กําหนด (ใหม่)  
  ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
  ตัวชี้วัดที่ 5  สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติ

การในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่
ดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (ใหม่) 

เกณฑ์การประเมินผล:  
 
ตัวชี้วัดที่ 3 รอ้ยละของการจัดสรรงบประมาณเพือ่การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด (ใหม่) 

 
คําอธิบายตัวช้ีวัด: การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง และ

สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย สําหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนแผน
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันกาล  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่าย 
1. เพ่ือการบริหารภารกิจประจํา ไม่เกินรอ้ยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมด  
2. เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด โดย

การรวมความถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ณ ช่วงเวลาที่ประเมินตัวขี้วัด 
 

สูตรการคํานวณ: 
 

 

       =         งบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ x 100 
                                                 งบประมาณทั้งหมด 
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กําหนดค่าเป้าหมาย: 
Base line data ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลการดําเนินงานการจัดสรร
งบประมาณ 
1. ภารกิจประจํา ร้อยละ 76.86 
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 
23.14 
 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 
23.14 

ผลการดําเนินงานการจัดสรร
งบประมาณ 

1. ภารกิจประจํา ร้อยละ 73.59 
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 

26.41 
 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 
26.41 

การจัดสรรงบประมาณเพือ่การ
ขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ รอ้ยละ 30 
 
 
 
 
*ณ ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รอ้ยละ 25.87  

หมายเหตุ:  งบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยทุกหมวดรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ยกเว้นงบบุคลากรและรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับบุคลากร 

 
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด: จํานวนเงินที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งจะทําการเบิกจ่ายงบประมาณมาใช้ดําเนินการตามแผนงาน
และโครงการที่กําหนดไว้ต่อไป ในรอบปีงบประมาณ เทียบกับจํานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรตามตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 

สูตรการคํานวณ: 
 

            =             จํานวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่เบิกจ่าย  x 100 
                           จํานวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 
 

กําหนดค่าเป้าหมาย: 
Base line data ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ 95.87 ร้อยละ 93.51 ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดที่ 5  สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการใน
ส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ดําเนินการ
ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด 

 
คําอธิบายตัวช้ีวัด: ประสิทธผิล และประสทิธภิาพ ในการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร หมายถงึ 

กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สามารถดําเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี เทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

1. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทํางานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้แบบ
ประหยัดต้นทุน เสร็จทันเวลา ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย – การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการคุ้ม
ค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่จัดสรรไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี หากสามารถประหยัดได้มากกว่าก็คือทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หรือซึ่งต้องดําเนินการให้สําเร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ หมายถึง ต้ังแต่วันที่            
1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน (12 เดือน)  

2. ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ หรือการทํางานหรือการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือทําตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน (12 เดือน)   

 

สูตรการคํานวณ: 
 

  =   ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้  
     ร้อยละเฉลีย่ของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ดําเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ 

 
1. ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงิน

รายได้  คือ ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้ที่มีผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบกิจ่ายเงินโครงการทีด่าํเนนิการได้ตามระยะเวลาทีก่าํหนดตามแผนปฏิบตัิ
การเงินรายได้ คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายของโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กําหนดค่าเป้าหมาย: 
Base line data ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ร้อยละเฉลีย่ของการบรรลุ
เป้าหมายการดําเนินงานของ
โครงการ 85.75% 

2. ร้อยละเฉลีย่ของการเบิกจา่ยเงิน
รายได้ 77.80% 

3. สัดส่วนเฉลีย่  เท่ากับ 1.102 

1. ร้อยละเฉลีย่ของการบรรลุ
เป้าหมายการดําเนินงานของ
โครงการ 72.95% 

2. ร้อยละเฉลีย่ของการเบิกจา่ยเงิน
รายได้ 62.73% 

3. สัดส่วนเฉลีย่  เท่ากับ 1.162 

สดัส่วน มากกว่าหรือเทา่กบั 
1.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 

 
เป้าประสงค์:  มีการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์: 1. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทํางาน 
  2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
มาตรการ: 1. การจัดการสํานักงานด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

2. กําหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
4. ชะลอการเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ 
5. กําหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันอย่างประหยัด 
6. กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและควบคุมค่าสาธารณูปโภค 

ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด 

 ตัวชี้วัดที่ 7 สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียของ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (ใหม่) 

 ตัวชี้วัดที่ 8 สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียของ 
3 ปีย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (ใหม่) 

เกณฑ์การประเมินผล: 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานที่ลดลง เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด: งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจํา 
ได้แก่ รายจ่ายที่ จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่
กําหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ที่ดําเนินการเบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS รอบ
ปีงบประมาณ ลดลงเมื่อเทยีบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
สูตรการคํานวณ:  
 

  =  จํานวนเงินค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานที่เบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS ของปีงบประมาณปัจจุบัน  -  จํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานที่เบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
กําหนดค่าเป้าหมาย: 

Base line data ค่าเปา้หมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เพ่ิมขึ้น 10.56 ล้านบาท ลดลง 72.55 ล้านบาท ลดลง 6.5 ล้านบาท 
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ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 
ตัวชี้วัดย่อย: สําหรับประกอบการรายงานเพ่ือการปรับปรุงและการวางแผนการดําเนินงาน 

1. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน  
2. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ เงินรายได้ทั้งหมด (เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน+เงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา) 
3. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน 
4. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ รายจ่ายทั้งหมด (งบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ทั้งหมด) 
คําอธิบายตัวช้ีวัด: งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ยกเว้นบําเหน็จ บํานาญ) ทุกแหล่งเงิน 
 

สูตรการคํานวณ: 
  
     =                                งบบุคลากร ทั้งหมด 
         รายรับทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทั้งหมด) 

 
กําหนดค่าเป้าหมาย: 

Base line data ค่าเปา้หมาย ตัวชี้วัดหลกั 
ปี 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เฉลี่ย 3 ปี 

(2561-2563) 

สัดส่วน 0.4353 สัดส่วน 0.3902 สัดส่วน 0.4265 
 

สัดส่วนเฉลี่ย 
0.4174 

ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย   
ของ 3 ปีย้อนหลัง 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน: 
 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564 
ตัวชี้วัด
ใหม่ 

สัดส่วนของงบ
บุคลากร ต่อ 
รายรับท้ังหมด  

ปีงบประมาณ งบบุคลากร รายรับท้ังหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561  747,496,279  1,717,049,250 0.4353  

0.4174 
ลดลงเม่ือเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562  661,707,800  1,695,822,590 0.3902 
2563  682,098,168  1,599,225,254 0.4265 

ตัวชี้วัด
ย่อย 1  

สัดส่วนของงบ
บุคลากร ต่อเงิน
รายได้จากแหล่งอื่น 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร เงินรายได้จากแหล่งอื่น ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561  747,496,279  317,208,305 2.3565  

2.0523 
ลดลงเมื่อเทียบ  
กับค่าเฉลี่ยของ   
3 ปีย้อนหลัง 

2562  661,707,800  389,241,700 1.7000 
2563  682,098,168  324,746,900 2.1004 

ตัวชี้วัด
ย่อย 2 

สัดส่วนของงบ
บุคลากร ต่อเงิน
รายได้ท้ังหมด  

ปีงบประมาณ งบบุคลากร เงินรายได้ท้ังหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561  747,496,279  736,944,857 1.0143 0.8993 ลดลงเม่ือเทียบ

กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562  661,707,800  805,008,466 0.8220 
2563  682,098,168  791,708,942 0.8616 
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ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564 
ตัวชี้วัด
ย่อย 3 

สัดส่วนของงบ
บุคลากร ต่อรายรับ
จากงบประมาณ
แผ่นดิน 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร เงินงบประมาณแผ่นดิน ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561  747,496,279  980,104,393.06 0.7627  

0.7834 
ลดลงเม่ือเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562  661,707,800  890,814,123.56 0.7428 
2563  682,098,168  807,516,311.69 0.8447 

ตัวชี้วัด
ย่อย 4 

สัดส่วนของงบ
บุคลากร ต่อ 
รายจ่ายท้ังหมด 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร รายจ่ายท้ังหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561  747,496,279  1,719,243,897 0.4348  

0.4357 
ลดลงเม่ือเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562  661,707,800  1,586,109,831 0.4172 
2563  682,098,168  1,498,882,063 0.4551 

1. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ณ ปีงบประมาณ จากงานบัญชี กองคลัง  
2. ข้อมูลจํานวนบุคลากร จากฐานข้อมูลของสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

 
ตัวชี้วัดที่ 8 สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา้ ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเม่ือเทียบกบัค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลงั 

เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (ใหม่) 
 
ตัวชี้วัดย่อย: สําหรับประกอบการรายงานเพ่ือการปรับปรุงและการวางแผนการดําเนินงาน 

1. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน  
2. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายได้ทั้งหมด (เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน+เงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา) 
3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน 
4. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ รายจ่ายทั้งหมด (งบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ทั้งหมด) 

 

 
สูตรการคํานวณ: 

  

         =         ค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
     รายรับทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทั้งหมด) 

 
กําหนดค่าเป้าหมาย: 

Base line data ค่าเปา้หมาย ตัวชี้วัดหลกั 
ปี 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เฉลี่ย 3 ปี 

(2561-2563) 
สัดส่วน  

0.0299 
สัดส่วน  

0.0337 
สัดส่วน 

0.0310 

 

สัดส่วนเฉลี่ย 
0.0315 

ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย  
ของ 3 ปีย้อนหลัง 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน: 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564 
ตัวชี้วัด
ใหม่ 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ 
รายรับท้ังหมด  

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า รายรับท้ังหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 1,717,049,250 0.0299  

0.0315 
ลดลงเม่ือเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 1,695,822,590 0.0337 
2563 49,498,995.34 1,599,225,254 0.0310 
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ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564 
ตัวชี้วัด
ย่อย 1  

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ
เงินรายได้จาก
แหล่งอื่น 

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า เงินรายได้จากแหล่งอื่น ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 317,208,305 0.1617  

0.1536 
ลดลงเมื่อเทียบ  
กับค่าเฉลี่ยของ   
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 389,241,700 0.1466 
2563 49,498,995.34 324,746,900 0.1524 

ตัวชี้วัด
ย่อย 2 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ
เงินรายได้ท้ังหมด  

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า เงินรายได้ท้ังหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 736,944,857 0.0696  

0.0677 
ลดลงเม่ือเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 805,008,466 0.0709 
2563 49,498,995.34 791,708,942 0.0625 

ตัวชี้วัด
ย่อย 3 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ
รายรับจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า เงินงบประมาณแผ่นดิน ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 980,104,393.06 0.0523  

0.0592 
ลดลงเม่ือเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 890,814,123.56 0.0641 
2563 49,498,995.34 807,516,311.69 0.0613 

ตัวชี้วัด
ย่อย 4 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ 
รายจ่ายท้ังหมด 

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า รายจ่ายท้ังหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 1,719,243,897  0.0298  

0.0329 
ลดลงเม่ือเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 1,586,109,831  0.0360 
2563 49,498,995.34 1,498,882,063  0.0330 

1. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ จากงานบัญชี กองคลัง  
2. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้า จาก สํานักงานบริหารกายภาพฯ   


