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งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
คณะเกษตรศาสตรคณะเกษตรศาสตร    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 สุจิตร อุตรมาตย    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6

 อุไรวรรณ บัวสอน  ผูชวยปฏิบัติงานสงเสริมการวิจัยฯ

7 สิงหาคม 2552
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โครงการ : ทบทวนการใหบริการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (7 สิงหาคม 2552)

ความสอดคลองฯ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาหนวยงาน
สนับสนุนใหมปีระสทิธิภาพ

ประกนัคณุภาพฯ องคประกอบที ่7และ 8การบรหิารและการ
จัดการ/การเงนิและงบประมาณ                                                   
- การถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล                         
– หลกัธรรมาภบิาล (ความโปรงใส/ความมีสวนรวม)
– ลดความเสีย่งดานตาง ๆในการปฏบิัตงิาน                                          
- กลไกของการจัดสรร /การใชระบบโปรแกรม 3 มิต ิ 

วัตถุประสงค : เพือ่ทบทวนการใหบริการตาง ๆ ของเจาหนาที่
แกคณาจารยและบุคลากรของเกษตรศาสตร
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รับผดิชอบ/ใหบริการ ดานตาง ๆ ดงันี้

• งานนโยบายและแผน
• ศึกษา วิเคราะห แผนพัฒนา และนโยบายตางๆ 
• จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะตางๆ  แผนงบประมาณประจําป  

แผนการรบันักศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป
แผนครุภัณฑและสิ่งกอสราง แผนอัตรากาํลัง  
แผนการใชจายเงิน แผนกลยุทธดานการเงิน

• ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ 
• จัดทํารายงานประจําป
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แผนงานวจิยั

o การจัดทําคําของบประมาณประจําป แผนงานวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป
o การจัดทําคําของบประมาณประจําป โครงการวิจัยเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร
o ประสานงานการพิจารณาจัดลําดับความสาํคญัโครงการวิจัย
o ประสานงานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย เงินอดุหนุนทั่วไป
o ประสานงานการทําสัญญารับทุนการวิจัย  เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได
o การจัดทําคําของบประมาณประจําป โครงการวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลยั
o ประสานงานการทําสัญญารับทุนโครงการวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลยั
o ประสานงานการขอทุนนาํเสนอผลงานทางวิชาการ/ตีพิมพในวารสาร
o ประสานงานการติดตามรายงานความกาวหนางานวิจัย
o ประสานงานการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
o ประสานงานใหขอมลู งานประกนัคุณภาพการศึกษาและงาน กพร.
o ประสานงานกับแหลงทุนภายนอกในการขอสนับสนุนทุนตาง ๆ 
o บริการและใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะกบับุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร 
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แผนงานบริการวิชาการและทํานบุํารงุ

o การจดัทาํคาํของบประมาณประจาํป แผนงานบริการวิชาการแกสังคมและ
งานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  เงินอุดหนุนทั่วไป

o บริการและใหคาํปรึกษา ขอเสนอแนะกบับคุลากรภายในคณะ
เกษตรศาสตร

o ประสานงานการพิจารณาจดัลาํดบัความสําคัญโครงการ
o ประสานงานการจดัสรรงบประมาณโครงการ  เงินอุดหนุนทั่วไป
o ประสานงานการตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนนิงานโครงการ
o ประสานงานการรายงานความกาวหนาและทาํรายงานผลฉบบัสมบูรณ
o ประสานงานใหขอมูลงานประกันคณุภาพการศึกษาและงาน กพร.
o ประสานงานการจดัเกบ็รวบรวม ขอมูล สถิติ การดาํเนินงานโครงการ
o เปนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ในการจดังานบริการวิชาการแกชุมชนและ

ทํานบุาํรุงศลิปวัฒนธรรม
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งานอืน่ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย

งานวเิทศสัมพนัธ
o ประสานงานโครงการความรวมมือดานตาง ๆ 

o ประสานงาน/ประชาสมัพันธ เกี่ยวกับทุนศกึษา ดงูาน ทุนวิจัย ตาง ๆ 

o  ประสานงานดานขอมูล สถิติ  ตางๆ กับกองวิเทศมหาวิทยาลัย

งานประเมนิผล สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

o ประสานงานตดิตามและรายงานผลการดาํเนนิงานในรอบปงบประมาณ

เพื่อประกอบจดัทาํผลการประเมิน กพร. กับงานประกันคณุภาพ

มหาวิทยาลัยฯ (ป49-50-51-52)
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เปนคณะกรรมการบริหารความเสีย่งประจาํคณะฯ
o  สรุปผลการดาํเนินงาน/ วิเคราะห/ ระบปุจจยัความเสี่ยง/ ตามแผนบริหารฯ
o  ประสานงาน/ประชุมรวมกับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ/กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัย  (คาํสั่งคณะเกษตรศาสตรที่ 48/2549 ลว 29 กย.49
1 ต.ค.2549- 30 กันยายน 2552)

งานอืน่ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย

ทําหนาที ่ หัวหนาฝายงบประมาณและการคลงั

o ควบคุมดูแลและใหคาํปรึกษาในงานนโยบายและแผน งานวิจัย งานบรกิาร
ชุมชน งานการเงินและพัสดุ งานวิเทศสัมพันธ งานประกนัคณุภาพฯ

o ปฏิบัตหินาที่แทนรองหัวหนาสํานักงานคณบดใีนกรณีตดิภารกิจ
(บนัทกึที ่ศธ 0529.6.1/5746 ลงวนัที ่1 ม.ิย.2552)
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เลาสูกันฟงเรือ่งตางเลาสูกันฟงเรือ่งตาง  ๆๆ  ดังนี้ดังนี้

1. งบประมาณประจาํปเริ่มเมื่อไหร? มีขั้นตอนอะไรบาง? P-D-C-A คอือะไร

2. ใครบาง../ทําอยางไรถึงมีงบประมาณใชในป งบประมาณ พ.ศ. 2553

3. คณะฯ ใชเกณฑอะไรในการจดัสรรเงิน........

4. แผนปฏบิตัิการคอือะไร..... มาจากไหน.........มีขั้นตอนอะไรบาง.....

ทําไมตองทาํแผน....ไมทําไมไดหรอื?

5. ทําไมตองรายงานผลการดาํเนินงาน? รายงานอะไรบาง? จาํเปนดวยหรอื

6. ระบบ3 มิติ คอือะไร ทําอะไรไดบาง? แลวใครเกี่ยวของบางละ?

7. ตองเตรียมอะไรบาง............ในการของบประมาณ ประจาํปพ.ศ. 2554

8. ทําไมตองมีตรวจสอบภายในมาตรวจเราดวย......แลวจะมาตรวจอีกเมื่อไหร.....

9. ขอมูลประกอบ(แผนยทุธศาสตรม./คณะฯ/FTEs/นักศึกษา/บณัฑิต)
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1. งบประมาณประจาํปเริ่มเมื่อไหร?  มีขั้นตอนอะไรบาง?

งบประมาณประจําป 2553 เริ่ม 1 ต.ค. 2552-30 ก.ย.53

ระบบงบประมาณมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
(ผลสําเรจ็ของงานตามผลผลิตและผลลพัธและตัวชี้วัด)

วงจรงบประมาณ  มี 3 ขั้นตอน หลัก ๆ คือ 
1. การจดัเตรยีมงบประมาณ (ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย)

2. การอนมุัตงิบประมาณ (รัฐสภาพิจารณาอนมุัติ ซึ่งมี 3 วาระคอื

1. วาระรบัหลักการแหงราง พ.รบ. 2. วาระพจิารณารายละเอียดของรางฯ

3. วาระการพิจารณาอนมุัติ หากสภาพิจารณาผานทั้ง 3 วาระ ก็จะประกาศ      

พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาํป   ดปูฏิทินงบประมาณรายจายป 2553

มีกระบวนการ/ ขั้นตอน/ อนุมัติงบประมาณ /ตามวัน /เวลา ดังนี้
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งบประมาณประจาํปเริ่มเมื่อไหร?  มีขั้นตอนอะไรบาง?

3. การบรหิารงบประมาณ คอืการควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไป
ตามแผน (การขอเงินงวด การเบิกจายเงิน การตรวจสอบการใชจาย 
การตดิตามและรายงานผล)

กระบวนการกระบวนการ วันวัน//  เดอืนเดอืน//  ปป ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม

พ.17-พฤ.18 ม.ิย.52 -สภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1

พ.26-พฤ.27 ส.ค.52 -สภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2

ศ.11, จ. 14 ก.ย.52 -วุฒสิภาพิจารณาใหความเห็นชอบราง พรบ.
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553

พฤ.17ก.ย. 52 -สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําราง พรบ.
งบประมาณ พ.ศ.2533 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อ
ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป
(ทีม่า : สาํนกังบประมาณ 2 มกราคม 2552)

อนุมัติงบประมาณ 
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ดําเนินการวางแผน 4 ขั้นตอน 
ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ     

Plan

Do

Check

Act
คืออะไร ?

จากขอเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 ระหวาง 8 – 9 มิถนุายน  2552
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วงจรของการวางแผนงาน

1). Plan หมายถงึ การวางแผนการดําเนนิงาน การกําหนดหัวขอที่ตองการปรับปรงุ 
กําหนดเปาหมาย /วัตถปุระสงค /ระยะเวลา /ผูรับผดิชอบ/กําหนดงบประมาณ

2) Do หมายถงึ การดาํเนนิการตามแผน  มโีครงสรางรองรบั เชน คณะกรรมการ  
การประชุม การเรยีน/การสอน แลวมผีลจากการดําเนนิงาน 

3) Check หมายถงึ การประเมินแผน เปนการประเมนิผลของการดําเนนิงานตาม
แผนทีต่ัง้ไว โดยคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบในแผนงานนัน้ ๆ 

4) Act หมายถงึ การนําผลการประเมินมาพฒันาแผน วเิคราะหวาขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานใดควรปรับปรงุ/พฒันา หรอืสงัเคราะหรปูแบบการดําเนนิงานใหม/ในป
ถัดไป
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ผูบริหารคณะ/รองคณบดีทุกฝายที่รับผิดชอบ
โครงการตาง ๆ ที่ผานการประชุมกรรมการคณะฯ 

ครั้งที่ 6/2552 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552

เสนอโครงการเพื่อประกอบการวางแผน(P-D-C-A )

บุคลากรคณะเกษตรศาสตรทุกทาน

2.2.ใครบางใครบาง .../.../ทําอยางไรถึงมงีบประมาณใชในปทําอยางไรถึงมงีบประมาณใชในป  งบประมาณงบประมาณ  พพ ..ศศ .. 25532553
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ทุกทานตองเขียนขอเสนอโครงการ  (ตามทีแ่จงเวียนในnet )

 แบบเสนอโครงการ(กษ.01) งบแผนดินและงบรายได

แบบเสนอโครงการ (กษ.02) งบรายได ลักษณะ
โครงการลดการพึ่งพาภาครัฐ เพือ่สรางรายไดใหองคกร เชน 
การปลูกไมบังลม(ยูคาลิปตัส) การปลกูปาไมยางพารา    
การรบัตรวจวิเคราะหน้าํ การผลิตปลานิลแปลงเพศฯลฯ 

เสนอโครงการมายังงานโนบายและแผน 

ภายใน 13 สิงหาคม 2552
(เกร็ดความรูเกีย่วกับโครงสราง งปม.ป53 ม.อุบล ม ี3 แผนงบประมาณ เพิ่มจาก 52 คอืแผน
เสริมสรางรายได พัฒนาคณุภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม ผลผลติ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม
เสียคาใชจาย 15 ป และปรับแผน งปม.ดานวิจัยอยูภายใตแผน งปม ขยายโอกาสแลวปรับแผนงปม 
ดานสงเสริมทํานบุํารุงฯ มาแทน)
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Download แบบฟอรมไดที่ www.agri.ubu.ac.th

http://www.agri.ubu.ac.th/
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางแผนงบประมาณ
แผนงบประมาณ

กอนป 48

แผนงบประมาณ

ป48-49

แผนงบประมาณ

ป50-51

แผนงบประมาณ

ป 52

1. การปรับโครงสราง
ภาคอตุสาหกรรม

1.การสรางสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต 
พัฒนาคนใหมีความรูคู
คุณธรรมและจริยธรรม 

2.พัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม

3. อนุรักษสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่
ดีงามและพัฒนาภูมิ
ปญญา

-

2.พัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. ขยายโอกาส
และพัฒนา
การศึกษา

2.สนับสนุนดาน
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

-

3.สรางสังคมแหงการเรียน
ตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี
ความรูคูคณุธรรม

4. อนุรักษสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งามและพฒันาภูมิปญญา

-

แผนงบประมาณ

ป53

1. แผนงานจัดการ
ศึกษาระดบั 
อดุมศึกษา

1. ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

2. แผนงานวิจัย
ระดับอดุมศึกษา

2. สงเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

3.แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม

3 เสริมสรางรายได 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงดาน
สังคม

4.แผนงานศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม -

ที่มาขอมูล : กองแผนงาน  ม.อุบลฯ
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โครงสรางแผนงบประมาณ/งานโครงการ/ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวของกับคณะฯ

แผนงบประมาณ งานโครงการ กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง ผลผลิต

การบริหารทั่วไป

การเจาหนาที่

การคลังและพัสดุ

การนโยบายและแผน

การบริการทางการศึกษา

การสนบัสนนุการเรียน
การสอน

การปฏบิัติการกลางและการฝกทดลอง
ปฏบิัติการ

ไมระบุ

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชไร

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชสวน

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาประมง

ผูสําเรจ็การศกึษาดาน
วทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2. งานจัดการศกึษา
สาขาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี

การจดัเรียนการสอน
สาขาเกษตรศาสตร

1. ขยายโอกาส
และพัฒนา
การศึกษา

การสนับสนุนการ
บริหารจดัการ
ทัว่ไป1..งานสนับสนุนการจัด

การศกึษาแผน
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แผนงบประมาณ งานโครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผลผลิต

การจัดอบรมและสมัมนาเชิง
วิชาการหรือปฏบิัติการ

การเผยแพรความรูและบรกิาร
วิชาการ

การผลิตสื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ

การบริการทดสอบผลิตภัณฑและ
รับรองหองปฏบิัติการ

การบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนนุการ
บริการวิชาการ

ผลงานการใหการบริการ
วิชาการ

การประเมินผลการบริการวิชาการ

การดาํเนินงานวจิัยเพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยี

การดําเนินการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี

การเผยแพรผลงานวิจัยสู
กลุมเปาหมายสาธารณะ/
ประชาชน

การพัฒนานกัวิจัย

การบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนนุการ
วิจัย

การประเมินผลงานวิจัย

การสนับสนุนและสงเสรมิ
การวจิัยเพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยี

ผลงานวจิัยเพือ่
ถายทอด
เทคโนโลยี

4. ผลงานวจิยัเพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยี

การสนับสนุนและสงเสรมิ
การบรกิารวิชาการ

ผลงานการใหการ
บรกิารวิชาการ

ผลงานการใหบรกิาร
วิชาการ

3. .ผลงานการใหการ
บรกิารวิชาการ

โครงสรางแผนงบประมาณ/งานโครงการ/ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีเ่กีย่วของกับคณะฯ



19

แผนงบประมาณ งานโครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผลผลิต

การดําเนินงานวิจัยเพื่อ
ถายทอดองคความรู

การดําเนินการวิจัยเพื่อถายทอดองค
ความรู

การเผยแพรผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมาย
สาธารณะ/ประชาชน

การพัฒนานกัวิจัย

การบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนนุการวิจัย

การประเมินผลงานวิจัย

การสบืสานศลิปวัฒนธรรม

การสงเสริมและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม

การศึกษาพัฒนาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนนุการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

การประเมินผลการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การสนับสนุนและ
สงเสริมการทาํนุ
บํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานทาํนุ
บํารงุ
ศิลปวัฒ
นธรรม

2. สงเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

การทาํนุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม1. ผลงานทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

การสนับสนุนและ
สงเสริมการวจิัย
เพื่อสรางองคความรู

ผลงานวจิัย
เพื่อสราง
องค
ความรู

5. ผลงานวจิัยเพื่อ
สรางองคความรู

โครงสรางแผนงบประมาณ/งานโครงการ/ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวของกับคณะฯ

ผลผลิต ผลงานวจิยัฯ ป งปม.52 อยูภายใตแผนงาน สนบัสนนุดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม
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แบบ ก ษ.01

แบบเสนอโครงการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553
คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ลาํดบัที…่…………………………….
รหสัโครงการ......................................
1. ชื่อโครงการ…………………………………………………………………..……………..
2. ความสอดคลองกบัยทุธศาสตรและกลยทุธของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

o ยทุธศาสตรที ่(โปรดระบ)ุ………… ดไูดที ่slide  ขอมลูประกอบ/ website คณะฯ…
o กลยทุธที ่ (โปรดระบ)ุ ...............................................…………….

ความสอดคลองกบัยทุธศาสตรและกลยทุธของคณะเกษตรศาสตร.
o ยทุธศาสตรที ่(โปรดระบ)ุ----------------------------------------------------
o กลยทุธที ่ (โปรดระบ)ุ------------------------------------------------------

ความสอดคลองกับตวับงชีก้ารประกนัคณุภาพฯ QA ขอที่ (โปรดระบ)ุ
3. ผลการวเิคราะหโครงการเดมิทีเ่กี่ยวของ /ความตองการ-----------------------------------------
4.  ทีป่รกึษาโครงการ -------------------------------------------------------------------

หัวหนาโครงการ --------------------------------------------------------------------
ผูรวมโครงการ ----------------------------------------------------------------------

5. หลักการและเหตผุล ------------------------------ระบุถงึสภาพปญหาและความจาํเปนในการจดัทาํ
โครงการขึน้มาเพือ่แกไขปญหาดังกลาว-----------------------------------------------------

แบบเสนอโครงการ กษ. 01 งบแผนดินและงบรายได
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6. วตัถุประสงค  - แสดงใหถึงผลงานที่เปนจุดหมายปลายทางที่ตองการจะใหเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น 

โดยยึดหลักวาตองมีความเปนไปได 

- สามารถวัดประเมินผลได ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานชัดเจน  มีความเปนเหตุเปนผลในการ                 

ปฏิบัติงาน และมีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการปฏิบัติงาน

7. กลุมเปาหมาย  - ระบุกลุมเปาหมายและจํานวนใหชัดเจน ใคร/จํานวน คือผูทีไ่ดรับผลดีจากโครงการนี้ 

8. ผลผลิต       - ผูสําเรจ็การศกึษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (ดูรายละเอยีดในโครงสรางงบประมาณ)

9. ดชันชีีว้ัดความสําเรจ็โครงการ...(KPI)…ระบดุชันชีีว้ัดความสําเรจ็ของโครงการ เชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ เชงิเวลา 

และเชงิตนทนุ  (ดูตัวอยาง)/(ขอมลูประกอบ)

10.. ระยะเวลาการดําเนนิงาน  …ระบุระยะเวลาที่จะดาํเนินการของโครงการ

11. สถานทีด่ําเนนิการ   - ระบุสถานที่ดําเนินการใหชัดเจน พื้นที่ หมูบาน อําเภอ จังหวัด

แบบเสนอโครงการ กษ. 01 งบแผนดินและงบรายได  (ตอ)

จากขอเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 คณะเกษตรศาสตร ระหวางวันที่  8 – 9 
มิถุนายน 2552 องคประกอบที่ 1 เสนอแนะใหหนวยงานตางๆ ของคณะควรมีแผนดําเนินงานทีช่ัดเจน 
กําหนด KPI เปาหมายที่จะวัดความสําเร็จแตละระยะเวลาดําเนินการ ( Action Plan)
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12. วิธดีาํเนนิการ ระบุรายละเอยีดดังนี้

1. กจิกรรม   แสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดรับกบัวัตถุประสงค  

2. แผนงาน. กําหนดระยะเวลาของแตละกิจกรรม  ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินงาน
กิจกรรมจะดําเนินงาน

3. แผนเงิน  การรายงานผลการดําเนินงาน ระบุ แผนเงิน บอกถึงจํานวนเงินที่มีแผน

จะใชในแตละไตรมาส

แบบเสนอโครงการ กษ. 01 งบแผนดินและงบรายได  (ตอ)

ตรวจสอบภายใน เนนที่จะดูแผน/วธิกีารดําเนนิงานในโครงการเปนหลกั
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13. แหลงทุน ... ระบุ แหลงทุนที่ใช  งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได.

14. งบประมาณ  -คาใชจายของโครงการที่สําคัญตอการปฏิบัติโครงการ
งบดาํเนินงาน
-คาตอบแทน  ระบ ุคาอาหารทําการนอกเวลา คาสอนพิเศษ และจํานวนเงิน(บาท)
-คาใชสอย    ระบ ุคาไปราชการ คาจางเหมา และจํานวนเงิน (บาท)
-คาวัสด ุ      ระบ ุคาวัสดุเชน วัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา และจํานวนเงิน (บาท)
รวมงบดาํเนนิงาน   ผลรวมของจํานวนเงินคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

15 ผลที่คาดวาจะไดรบั  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค.
ลงชื่อ……..........…….……….......ผูเสนอโครงการ

(.....................................)    
ตาํแหนง.........................................
ลงชื่อ……............……….............ผูเห็นชอบโครงการ

(.....................................)        
ตาํแหนงหวัหนาภาควชิา/สาขาวชิา/หัวหนาสาํนกั  
ลงชื่อ..............…………………...ผูอนุมตัโิครงการ

(......................................)    
คณบดคีณะเกษตรศาสตร 

แบบเสนอโครงการ กษ. 01 งบแผนดนิและงบรายได  (ตอ)

แบบฟอรม ก ษ.02 แตกตางจาก 
แบบฟอรม ก ษ.01 อยู 2 ขอ คือ 
ระบ ุ1. แผนประมาณการลงทนุและ
2. แผนประมาณการายได 
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ดัชนีชี้วัดความสําเรจ็โครงการ  แตละผลผลติ

ผลผลิต ตวัชี้วดัระดบัผลผลิต

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทนุ : ตนทนุ/คาใชจายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนนิการ)

2. ผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสรจ็

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานกําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชิงตนทนุ : ตนทนุ/คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนนิการ)

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารในกระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : รอยละของงานบรกิารวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ําหนด

เชิงตนทนุ : ตนทนุ/คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนนิการ)

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ

เชิงเวลา : รอยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลวเสร็จระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทนุ : ตนทนุ/คาใชจายของการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนนิการ)

6. ผลงานทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4. ผลงานการใหบริการ
วิชาการ

3. ผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยี

1. ผูสําเรจ็การศกึษา
ดานทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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ตัวอยาง....... ดัชนีชี้วัดความสําเร็จโครงการ.(KPI)

1. โครงการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชา (พชืไร พชืสวน สตัวศาสตร 

อุตสาหกรรมเกษตร ประมง).

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศกึษาเขาใหม..............คน

: จาํนวนนกัศกึษาคงอยู..................คน

: จาํนวนนกัศกึษาสาํเรจ็...............คน

เชิงคณุภาพ  : รอยละผูสาํเรจ็การศกึษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลกัสตูร

เชิงเวลา      : รอยละของผูสาํเร็จการศกึษาทีจ่บการศกึษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชิงตนทนุ   : ตนทุน/คาใชจายการผลติบัณฑติตามงบประมาณทีไ่ดรับจดัสรร  

(งบดาํเนินการ)

หมายเหต ุ โครงการจดัการเรยีนการสอนภาควชิา/สาขาวชิา ขอใหเสนอเพยีง
โครงการใหญเปนภาพรวมโครงการเดยีวมายังงานแผนฯ แตขอใหระบ ุวิธกีาร
ดาํเนินการ(ขอ 12) กจิกรรมยอยใหชดัเจน เชน - การปฐมนเิทศนกัศกึษา
ใหม /ปจฉมินักศกึษา/นิเทศนกัศกึษาฝกงาน/ทศันศกึษาดงูาน เปนตน 
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2. โครงการพัฒนาบุคลากร
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร สายวิชาการ เขารวมฝกอบรมไมนอยกวารอยละ...........

จํานวนบุคลากร สายสนับสนุน เขารวมฝกอบรมไมนอยกวารอยละ....

จํานวนผูบริหารที่เขารบัการพฒันา ไมนอยกวารอยละ……..

เชิงเวลา   : ดําเนินการพัฒนาบุคลากรแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ  ..........

3. โครงการสนับสนุนงานเรียนสอน (สํานกังานไรฝก/สํานักงานคณบด)ี

เชิงปริมาณ  : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา  ............ คน

เชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร ไมนอยกวารอยละ  ..........

ตัวอยาง....... ดัชนีชี้วัดความสําเร็จโครงการ.(KPI)

การวัด KPI ใหดขูอมลู ใน slide ขอมลูประกอบพจิารณารวมดวย
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ตัวอยาง....... ดัชนีชี้วัดความสําเร็จโครงการ.(KPI)

3. โครงการสนบัสนนุงานเรยีนสอน (สํานกังานไรฝก/สํานกังานคณบด)ี
เชิงปริมาณ   : สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนนักศึกษา  ............ คน
เชิงคุณภาพ   : ความพึงพอใจของผูรับบริการ ไมนอยกวารอยละ  ..........

4. โครงการพฒันาและสรางเสริมทกัษะนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ………

เชิงคุณภาพ :  รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
เชิงเวลา     : รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงตนทุน  : ตนทุน/คาใชจายในการจดักิจกรรมนักศึกษาตามงบประมาณที่ไดรับจดัสรร (งบดําเนินการ)

ขอควรระวงั KPI เชิงปริมาณ จะตองสอดคลองกับเปาหมายทีต่ั้งไว และที่
สําคัญจะตองรายงานไดจริง ณ ตอนสิ้นปงบประมาณ หากเก็บ KPI ไมได
จะสงผลกระทบถึงการวิเคราะหรอยละของ KPI ที่บรรลุตามเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนด (องคประกอบที่ 1)
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3. คณะฯ จัดสรรงบประมาณโดยใชเกณฑดงันี้

การจัดสรรงบประมาณประจาํป (งบแผนดิน)
หมวดคาตอบแทน
คาอาหารทําการนอกเวลา  

o จัดสรรใหงานสนบัสนนุ โดยคํานวณจากรายจายจริง 3ป ยอนหลัง 

คาตอบแทนผูปฏบิัติงานใหราชการ

o ขอมลูจากแผนของภาควชิา ภาคการศึกษาที่ 1/52 และ2/52

หมวดคาใชสอย
คาไปราชการ

o สายวิชาการ คนละ 8,000 บาท สายสนับสนุน 3,500 บาท

o จํานวนบคุลากรปฏิบตัิงานจริง ในภาควิชา/สาขาวิชา/สาํนกั

o เพิ่มคาไปราชการใหภาควชิาบริหารจัดการอกีภาคละ 25 %
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คาไปราชการ

o สาํนกังานคณบดคีิดจากคาใชจายยอนหลัง 3 ปงบประมาณ

o เพิ่มอัตราเงินเฟอ  (Inflation rate) ใหกับทุกสวนงานอกี 10 %

หมวดคาวัสดุ
o จํานวนนกัศกึษาเต็มเวลา (FTEs) ในแตละสาขาวิชา

o คิดจากคาวสัดุที่สาํนกังานไรฝกจายจริงใหแตภาควิชา

งบกันไวสวนกลาง
o คาจางเหมาคนงานแปลงทดลอง รองรับภาระงานภาควิชา/สาขาวิชาตางๆ

o หลักสตูรบัณฑิตศึกษา (50,000 บาท) ถวัเฉลีย่จายทุกหลักสตูร

o คาประกนัสังคม  

o สาํรองบริหารจัดการ กรณีจําเปนเรงดวน งบ 400,000 บาท

3. คณะฯ จัดสรรงบประมาณโดยใชเกณฑดงันี้  (ตอ)
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แหลงทีม่างบประมาณรายได

1. เงินผลประโยชนจากการดาํเนินงาน

2. คาธรรมเนียมการศกึษา (หนวยกิต)

3. คาธรรมเนียมพิเศษ

จัดสรรงบประมาณโดยใชมาตรการ 5 ดาน (ประกาศ 10/2551 ลงวนัที่ 24 ม.ิย.51)

1. มาตรการสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต 

2. มาตรการสนับสนุนดานการวิจัยของบคุลากรและบณัฑิตศกึษา 

3. มาตรการสนับสนุนดานการพัฒนาบคุลากรดานวิชาการ 

4. มาตรการสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

5. มาตรการสนับสนุนดานเสริมสรางบณัฑิตผานงานกิจการนักศึกษา 

การจัดสรรงบประมาณประจาํป (งบรายได)

รายละเอียดหนา web คณะฯ
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4. แผนปฏบิตัิการคืออะไร..... มาจากไหน......... มขีัน้ตอนอยางไร

แผนปฏิบัติการ ((Action PlanAction Plan)) คือ สิ่งยืนยนัวาเปาหมายทีต่ั้งไวนั้นมี
ความเปนไปได เพราะมีแผนงานรองรับที่ชดัเจน และถาแผนปฏิบัติการ
ดาํเนนิการไดสําเรจ็กจ็ะสงผลตอความสําเรจ็ของเปาหมายที่กําหนดไว
เชนกัน

แผนปฏิบัติการ มาจาก ผลของการแปลงความคดิในการจะทาํสิง่ตางๆ
ที่อยูในหัวคนทาํงานใหออกมาอยูในกระดาษหรอืไฟลคอมพิวเตอรที่
ผานกระบวนการในการกลั่นกรองแลววามีความเปนไปได และสอดคลอง
กับเปาหมายในการทาํงานทีก่ําหนดไว
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กลยุทธ (Strategy) ที่ 1

ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

โครงการโครงการ

ความสัมพันธระหวางกลยุทธและโครงการ  

โครงการ

กลยุทธ (Strategy) ที่ 2 กลยุทธ (Strategy) ที่ 3

ขอสังเกต: กลยทุธที่ 1 แตกออกเปน 3 โครงการรองรบั
กลยทุธที่ 2 และ 3 มโีครงการเพยีง 2 โครงการ ตามความจาํเปนทีจ่ะตองดาํเนนิการ               

โครงการ โครงการโครงการ โครงการ
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ทําไมตองทาํแผนปฏบิตักิาร? ไมทาํไมไดหรอื?

ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2546

 กําหนดไววา.........

การขอรับการจัดสรรงบประมาณ   

หนวยงานสวนราชการจะตอง

จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ

จัดสงใหสํานักงบประมาณ
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1. เปนเครือ่งมือในการบริหารงานของผูบริหาร ในการกําหนด
งบประมาณคาใชจายประจาํป

2. เพื่อใชในการมอบหมายงานใหกบัผูปฏบิัติงานที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะทุกคนจะทราบวาใครจะตองทาํอะไร 
เมื่อไหร อยางไร

3. เพื่อจดัลําดบัความสําคญัและเรงดวนของการทาํงานไวลวงหนา
4. เพื่อใหมั่นใจวามีแนวทางในการสรางความสําเรจ็ใหกับเปาหมายที่

กําหนดไวได 
5. เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการทาํงานไวลวงหนา 
6. เพื่อลดความขัดแยงในการทาํงานทีต่องเกีย่วของกับหลายหนวยงาน 
7. เพื่อลดความผดิพลาดและลดความซ้ําซอนในการทาํงาน 
8. เพื่อใหแผนที่วางไวมีความเปนไปไดและใกลเคยีงกับการทีจ่ะปฏิบัตจิริง

ใหมากที่สดุ

ทําไปเพื่ออะไร?
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ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2546
หนวยงานราชการจะตองตดิตาม ประเมินและรายงานผล ตามเกณฑการวัด
ของตัวชี้วัดผลสําเรจ็ตามทีไ่ดกําหนดไว  เมื่อสิ้นระยะเวลาแตละไตรมาส
ภายใน 15 วันนับแตสิ้นไตรมาส ดังนั้น 1 ปงบประมาณ คณะฯจะตอง
รายงาน 4 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 52-ธ.ค.52)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.53-มี.ค.53)

ไตรมาสที่ 3 (.เม.ย.53-มิ.ย.53)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.53-ก.ย.53)

5. ทําไมตองรายงานผลการดําเนินงาน?

กองแผนงาน

 ม.อุบล

สํานกัสํานกั

งบประมาณงบประมาณ
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• งานนโยบายและแผน จะตองตดิตามและรายงานผล เพื่อนําเสนอ
ผูบรหิารซึ่งใชเปนเครือ่งในการตดัสนิใจในการบรหิารงบประมาณ  และทําให
ทราบผลในดานตาง ๆ เชน

1. ประสทิธิภาพ (Efficiency) ที่ทําใหทราบวาปจจยัการผลติ (input) 
กอใหเกิดผล (output) อะไรบาง (ผลผลติ+ผลลัพธ)

2. ประสทิธิผล (Effectiveness) โดยการเปรียบเทียบและตรวจสอบระหวางผล
การดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดหรอืไม 
ใกลเคยีงหรือแตกตางเพียงใด เพื่อไดคนหาสาเหตทุี่ทําใหเกิดความลมเหลว

3. การประหยดัเพียงใด  นอกจากรายงานผลการมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล
แลว ตองพจิารณาในดานการใชงบประมาณเปนไปอยางประหยดัและคุมตอการ
ลงทุนหรือไม  (การลดความเสี่ยง)
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ทานตองรายงานผลโครงการอะไรบาง ? และเมือ่ไหร

งาน/โครงการ กจิกรรม ระยะเวลา/หมายเหตุ

โครงการจดัการศึกษาฯ/

งานสนับสนุน

รายงานผลการดําเนินตาม KPI ที่ระบใุน
โครงการ

1.รายงานความกาวหนา (1เลม)

2.สงรางรายงานฉบับสมบูรณ (3เลม)

3.สงรายงานฉบับสมบูรณพรอมรายการ
เงินฉบับสุดทาย (12 เลม)

4. รายงานสงใชใบสําคัญ

5.เสนอผลงาน(Oral Presentation)

1.สงรายงานความกาวหนา

2. สิ้นสุดโครงการ รายงานการเงิน

3. สงรายงานผลการดําเนินงานฉบับ

สมบูรณ (4 เลม)

-ทุกไตรมาส ( 4 ครัง้)

-30 กันยายน ของปงบประมาณนั้น ๆ

โครงการวิจัยฯ (งบ
แผนดินและงบรายไดม.
อบุล)

180 วันหลังเริ่มดําเนินการ

365 วันหลังเริ่มดําเนินการ

หลังจากรายงานฉบับราง

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลา/ผาน
การเงินตรวจสอบ

ผูใหทุนเปนผูกําหนด
(ตามประกาศ ม.อบ. “แนวทางการปฏบิัติฯเงินอุดหนุน ป49)

โครงการบริการวิชาการฯ/

โครงการทํานุบํารุง

ทุกไตรมาส  (4ครั้ง)

30 วัน นับจากสิ้นสุดโครงการ

30 กันยายน ของปงบประมาณนั้น ๆ
(ตามประกาศ ม.อบ. การบริหารงานฯเงินอุดหนนุ ป49)
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รองรับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)

2. สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)

3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ( กพร.)

4. ตรวจสอบภายใน/สํานักงานตรวจสอบเงินแผนดนิ 

และที่สําคัญเปนขอมูล/สถิติในการจัดทํารายงานประจําป

ใครบาง........ทีข่อดผูลการดาํเนินงาน?
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เครื่องมอื PART คืออะไร ใครเกี่ยวของ.......แลวตองรายงานใคร.....

• PART (Performance Assessment Rating Tool)  คอื เครือ่งมือวิเคราะห
ระดบัความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 

• เปนเครือ่งมือใชวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนงานของหนวยงานกบัความ
สอดคลองกบัยทุธศาสตรชาติ และวิเคราะหความสัมพันธของผลลัพธ-ผลผลติ-
กิจกรรม-งบประมาณอยางเปนระบบ

• ประเมินผลเพื่อการปรับแผน ที่รองรบัระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร (Strategic Performance-Based Budgeting- SPBB)

• เปนสวนหนึ่งของแนวทางปฏิรูประบบราชการไทยในปจจบุัน
• เครือ่งมือ PARTประกอบดวยคาํถาม 5 ชุด (คณบด/ีรองฯเกีย่วของเปนผูตอบ 

และรายงานไปยังสํานกังบประมาณผานกองแผนงาน ม.อบุลฯ)
(ก.จุดมุงหมายและรูปแบบ ข.การวางแผนกลยุทธ ค.การเชื่อมโยง งปม+ผลผลิต ง.การ
บริหารจัดการของหนวยนําสงผลผลิต จ.การประเมนิผลผลติและผลลัพธ) ประเมินเชงิ
คุณภาพ ตอบวา ใช/ไมใช และชุด จ ตอบวา มาก/ปานกลาง/นอย/ไมไดทํา/ไมเกีย่วของ
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6.ระบบ3 มติ ิคืออะไร  ทําอะไรไดบาง? แลวใครเกี่ยวของบางละ?

ที่มา รัฐบาลมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเปน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น กํ า กั บ ข อ ง รั ฐ บ า ล ใ น ป พ .ศ .2545 ส ก อ .
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ไดพัฒนาตนแบบระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ 
เพื่อให ม.ในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ที่มีความ
พรอมนําตนแบบระบบงานนี้ไปปฏิบัติแทนระบบบัญชีสวนราชการ
ปจจุบัน (เกณฑคงคาง)

งบประมาณดําเนินงานโปรแกรมระบบ 3 มิติ (ป 2544-ปจจุบัน

ประมาณ  6ลานหาแสนบาท  
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ดําเนนิการตามมตสิภามหาวิทยาลยั ครัง้ที ่8/2551 ลงวนัที่ 20 ก ย.51

1. ใหมหาวิทยาลยัแตงตัง้คณะกก.ตรวจสอบหนวยงานบันทึกขอมูลเขา

2. ใหคณะกก.ตรวจสอบบนัทึกขอมูลของหนวยงานเขาระบบฯ รายงานผล
การดําเนินงานตอทีป่ระชุมสภาฯ ทุกไตรมาส ในป งปม. 2552 เปนตน
ไป

3. ใหมหาวิทยาลยัแตงคณะกก.บริหารและจดัการเงินงบประมาณรายไดของ
มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารฯ

4. ใหมหาวิทยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาจางบรษิทัมาจดัวางระบบ
บัญชีของมหาวิทยาลยั และรายงานขอมูลทางการเงนิของมหาวิทยาลัยให
เปนปจจบุัน
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คณะเกษตรฯ ดําเนินการมติสภาฯ   ดังนี้

• เปนคณะทํางานติดตาม ประเมินผลและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบฯ (คําสั่ง ม.
อบ.576(2)/2551 4 ธันวาคม 2551(นางสุจิตร อุตรมาตย  และ นางกนิรี  เจริญผล)

• เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําการใชงานโปรแกรมระบบ3 มิติ ไดแก 1) ระบบพัสดุ -
นางลกัขณา จําเริญ  2)ระบบงบประมาณ นางสุจิตร อุตรมาตย

• มีหนาที่ รวบรวมปญหา/อปุสรรคการใชโปรแกรมฯ และเสนอแนะหาทางแกไขเสนอ
ตอฝายบริหาร ติดตาม ประเมินผล วิเคราะหและสรุปสถานการใชงานโปรแกรมระบบ
ฯ ในรอบป 2552 เพื่อเปนขอมลูประกอบการพิจารณาพัฒนาระบบฐานขอมลูดาน
งบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลยั ฯ

• มีความสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ องคประกอบที่ 8 การเงินและ งปม.
ตวับงชี ้8.1 เกณฑ ม.ที่ 3 - จัดทําระบบฐานขอมลูทางการเงินที่ผูบริหารนําไปใช 

ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
เกณฑ ม.ที่4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ  2ครั้ง
เกณฑ ม.ที่5 มีการนําขอมลูไปใชวิเคราะหคาใชจายฯ
เกณฑ ม.ที่ 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดผลการใชจายเงินอยางตอเนือ่ง
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• ลักษณะ 3 มติ ิ  แสดงผลการดําเนินงานไดหลายมุมมองและมี
ความชัดเจนในแตละมุมมอง  การดาํเนินงานสามารถมองไดในดาน

มิติ แผนงาน  โดยมีหนวยงานยอยเปนกิจกรรม  

มิติ หนวยงาน ตามโครงสรางการบริหาร (ผูปฏิบัต)ิ

มิติ กองทนุ   ตามการจดัสรรเงนิทุนเพื่อใชในการดาํเนินตามพันธกิจ   

ของมหาวิทยาลัย (ปจจบุนัมี 12 กองทนุ)

ระบบ3 มติ ิคืออะไร  ทําอะไรไดบาง? แลวใครเกี่ยวของบางละ?
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โครงสราง ระบบ 3 มิติ
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ป 2546 ม.อุบล มีโนบายพัฒนาฐานขอมูลดานงบประมาณ การเงิน 
บัญชีและพัสดุ  แลวทําการจางเหมาจัดทําโปรแกรมระบบงบประมาณและ
บัญชี ในลักษณะ 3 มิติ แลวเสร็จในป 2548
ป 2549 ทดลองการใชงานในระบบงบประมาณในโปรแกรมฯ -ปจจบุนั
มีหนาจอหรอืระบบที่เกี่ยวของประกอบดวย 9 ระบบ ไดแก      

1. ระบบงานจัดทําคําของบประมาณรายจาย
2. ระบบงานตั้งยอดเงินเงินจัดสรรงบประมาณและเงินประจํางวด
3. ระบบงานอนมุัติในหลกัการและอนุมัตเิบกิจาย
4. ระบบงานขอเปลีย่นแปลงรายการครุภัณฑ
5. ระบบงานโอนเงินงบประมาณ
6. ระบบงานขอใชเงินเหลอืจาย
7. ระบบงานการกันเงินไวเบิกเหลือ่มป
8. แบบคําขออนุมัตเิบกิจาย
9 ขอมูลพื้นฐาน

ม.อบุล ใชระบบงบประมาณ พสัดุ การเงนิ บัญชแีละกองทุน 3 มิต ิเมือ่ไหร?
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งานนโยบายและแผน

งานพัสดุ

งานการเงิน

งานธุรการ

ผูบริหารคณะฯ 

หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา/สาํนัก

ใครเกีย่วของกับ ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน บัญชฯี 3 มติิ
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งานนโยบายและแผน ทําอะไรบางใน ระบบงบประมาณฯ 3 มติิ

มหีนาที/่และสามารถใชไดในระบบที ่1 , 2 และ 3

1. ระบบการบันทกึจัดทาํคําของบประมาณรายจาย

บันทึกคาํของบประมาณรายจาย ทุกแผนงาน <BU01I01>

บันทึกรายละเอียดโครงการทกุโครงการ (จากแบบเสนอโครงการ 
(แบบ กษ.01)ที่ทานสงใหงานแผนฯ <BU01I03>

รายงานรายละเอียดคาํของบประมาณรายจายครั้งที่ 1 <BU01R07>

รายงานสรุปโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจาํปงบประมาณ 
<BU03R24>
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2. ระบบงานตัง้ยอดเงนิงบประมาณและเงินประจํางวด

การสอบถามยอดคงเหลืองบประมาณรายจาย <BU03Q03>

ดสูถานการณการใชจายเงิน

รายงานสรุปโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจาํปงบประมาณ 
<BU03R24>

3. ระบบงานอนมุตัใินหลกัการและอนุมตัเิบิกจาย
รายงานการใชจายเงินแยกตามหมวดรายจาย < BU05R02 >
(เปนขอมูลที่ผูบริหารใช ประกอบการตดัสินใจ และวางแผนการใชจายเงิน งบประมาณ
ประจําปได)

อนุมัตหิลักการและเบกิจาย <BU04Q01> 

หนาจอสอบถามการอนุมัติหลักการ และเบิกจายงบประมาณรายโครงการของหนวยงาน

งานนโยบายและแผน ทําอะไรบางใน ระบบงบประมาณฯ3 มติ(ิตอ)
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เปนหนาจอที่แสดงขอมูลที่ผูบรหิารใชประกอบการ

ตัดสินใจ และวางแผนการใชจายเงินในแตละโครงการ

สามารถดูรายงานสถานะทางการเงิน

 โครงการทีไ่ดรับการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ตาม   

แผนปฏิบัตกิาร (BU03R24)

 รายงานการใชจายแยกตามหมวดรายจาย (BU05R02)

ผูบรหิาร/หวัหนาภาควิชา/สํานัก  ดูอะไรไดบางในระบบ 3 มติิ
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สอบถามการใชจายงบประมาณ

 ตรวจสอบสถานการณใชจายเงินที่เปนปจจุบัน  ใน
ลักษณะเปนรายโครงการ / หมวดรายจาย/แผนงาน/
แหลงเงิน วามีเงินคงเหลือใหใชอีกเทาไร 
(BU03Q03)

 สอบถามการอนมุัติหลักการและเบิกจายงบประมาณ
รายโครงการ  (Bu04Q04)

ผูบรหิาร/หวัหนาภาควิชา/สํานัก  ดูอะไรไดบางในระบบ 3 มติ ิ(ตอ)
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ตวัอยาง หนาจอทีผู่บรหิารใชในการบรหิาร  (ระบบ3 มติ)ิ

ดูรา
ยงา

นส
ถาน

ะท
างก

ารเ
งนิ

โครงการที่ไดรบัการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบตักิาร 
(BU03R24)
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ตวัอยาง หนาจอทีผู่บรหิารใชในการบรหิาร  (ระบบ3 มติ)ิ

รายงานการใชจายแยกตามหมวดรายจาย

(BU05R02)
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ตวัอยาง หนาจอทีผู่บรหิารใชในการบรหิาร  (ระบบ3 มติ)ิ

ตรวจสอบสถานการณใชจายเงนิทีเ่ปนปจจุบัน
(BU03Q03)

สอ
บถ
ามก

ารใ
ชจา

ยงบ
ปร
ะมา

ณ
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ตวัอยาง หนาจอทีผู่บรหิารใชในการบรหิาร  (ระบบ3 มติ)ิ

สอบถามการอนุมตัหิลกัการและเบกิจายงบประมาณ

รายโครงการ  (Bu04Q04)
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7. ตองเตรียมอะไรบาง....ในการขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํปพ.ศ. 2554
(ร
าง

)
ปฏ

ิทนิ
 ก

าร
จดั

ทาํ
งบ

ปร
ะม
าณ

รา
ยจ

าย
ปร

ะจ
าํป

งบ
ปร

ะม
าณ

 พ
.ศ.

25
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ระยะเวลา กจิกรรม  (งบปกต/ิบรกิารฯ/ทาํน)ุ

13 กรกฎาคม 2552 1. งานนโยบายและแผน แจงเวียนแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 แกภาควิชา/สํานัก

13 กรกฎาคม 2552 –
15 ตุลาคม  2552

2. ภาควิชาฯ ตาง ๆ  จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554

15 ตุลาคม 2552

3. รวบรวมสงงานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร
-  โครงการจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร
- ผูมีความรูความสามารถฯ ลูกจางชาวตางประเทศ
-  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสงกอสรางพรอมใบเสนอราคา

- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
- โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตุลาคม  2552 –
ธันวาคม 2552

4. งานนโยบายและแผน สรุปยอดพรอมวิเคราะหเสนอที่ประชุมผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาในการจัดลําดับความสําคัญในรายการตาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปในโปรแกรมระบบงบประมาณ
และบัญชี แบบ 3 มิติ 

ธันวาคม - มกราคม 
2553

5.-เสนอเขาที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อพจิารณา
-งานนโยบายและแผน ปรับปรุงแกไขตรวจสอบความถกูตอง
-ดําเนินการจัดสงกองแผนงาน มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
-กองแผนงานดาํเนินงานตามกระบวนการและสงสํานักงบประมาณ



56

การพิจารณาจัดลาํดับความสําคัญครุภัณฑฯ 

• ภาควิชา/สาํนกั แจงความตองการ ครุภัณฑฯ พรอมใบเสนอราคา อยางนอย 2 บริษัท
• งานนโยบายและแผน รวบรวม ตรวจสอบรายการครุภัณฑ 
• ทําบันทึกเชิญ ประชุมพิจารณาจัดลาํดับความสําคัญ (คณบดี รองฯที่เกีย่วของ หัวหนา

ภาควิชา หัวหนาสาํนกังานไรฝก หัวหนาสาํนักคณบดี)
• หลักเกณฑการพิจารณา

1. เปนรายการทดแทนครุภัณฑเดมิที่เสยีหายหรือชํารุดไมสามารถซอมได
2. เปนรายการครุภัณฑพื้นฐานที่มีความจําเปนและรองรับการเรียนไดทุกสาขาวิชา
3. เปนรายการครุภัณฑที่ไมเคยไดรับการพิจารณาในปงบประมาณปกอนแตมคีวาม
จําเปนตอการเรียนการสอน
4. ถารายการครุภัณฑที่มีราคาต่ํากวา 20,000 บาท ใหนําไปตั้งรายการใน
งบประมาณเงินรายได (เชน การพิจารณารายการครุภัณฑป 53 เมือ่ปลายปพ.ศ. 2551 
มีรายการครุภัณฑต่ํากวา 20,000 บาท มติที่ประชุม ใหไปตั้งรายการในงบรายไดป 
53 งานนโยบายและจะทําการตั้งรายการดังกลาวใหเลย โดยไมตองการทําสาํรวจอกี 
เนือ่งจากดาํเนนิการตามมติที่ประชุม
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ปฏิทินการดําเนนิงาน
การเสนอโครงการวจิยัประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53- ก.ย.54) งบปกต ิ

ระยะเวลา กจิกรรม

9 กรกฎาคม 2552 –
14 สิงหาคม 2552

- แจงเวียนภาควิชาฯจดัทําขอเสนอโครงการวิจยัเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
1) เงินงบประมาณแผนดินป 2554
2)   เงินงบประมาณรายไดคณะเกษตรศาสตร ป 2553

17 สิงหาคม 2552
- จัดสงขอเสนอโครงการตามแบบฟอรม วช. กําหนด 
(ใช แบบฟอรมปงบประมาณ 2553 พลางกอน) และแบบฟอรม   
วจิยัรายไดคณะฯ  มายังงานนโยบายและแผนฯคณะฯ  (หนา website คณะฯ e-form)

17 สิงหาคม 2552-
21 สิงหาคม 2552

- รวบรวมขอเสนอโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
สงขอเสนอโครงการใหคณะกรรมการอนุกรรมการวิชาการ  
ประจําคณะฯ พิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะ

24 สิงหาคม 2552 - นักวิจัย นําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ทานละประมาณ 20-25 นาที

25-26 สิงหาคม 2552 - ผูเสนอโครงการวจิัยปรบัปรุงแกไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ 

27 สิงหาคม 2552 - สงขอเสนอโครงการวิจัยมายังงานนโยบายและแผนฯ   

29 สิงหาคม 2552 - สงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังกองสงเสริมการวิจัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏทิ
ิน ก

ิจกร
รมอ

าจมี
การ

เปลี่
ยนแ

ปลง
ตาม

ควา
มเห

าะสม
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แนวทางการของบประมาณเพื่อการวจิยั ป 2554 ตามมตคิณะรฐัมนตรี

ม.อบุล จะสนับสนนุการวิจยัที่สอดคลองกบั
ยุทธศาสตรฯตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบบัที่ 10(ป50-54) และสอดคลองนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ (ป51-54) และเปนเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบาย และสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล/แนวทางการวิจัยของ ม.อบุล

พิจารณาสนับสนุนตามผลผลิต 2 ประเภท คอื 

1. วิจัยสรางองคความรู (รอยละ 40) โดย มี KPI 3 เปาหมาย ตีพิมพ/สิทธิบัตร/

พัฒนาประโยชนเชิงวิชาการ/เชิงนโยบาย/เชิงสาธารณะ/เชิงพาณิชย

2. วิจัยเพือ่การถายทอดเทคโนโลยี (รอยละ 60)เปนวิจัยประยุกต/วิจัยประเภทอื่นๆ

คณุสมบัตขิองผอ.แผนงาน/หัวหนาโครงการ
เปนขาราชการ/พนักงาน/ไมอยูระหวางลาศึกษา อบรมดูงาน(ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา)

ไมเปนหัวหนาโครงการเกิน 2 โครงการปงบเดียวกัน/คางสงรายงานฉบับสมบูรณ/คางสงรายงานทางการ
เงินอุดหนุน (วิจัย/บริการ/ทํานุ) สิ้นสุดป2550/ไมเปนผูถูกระงับโครงการเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/

ไมเคยปฏบิตัิตนที่ขัดตอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/และผดิสัญญารบัทุนวิจัย

อางถงึ บันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.4/ว 1615 ลงวนัที่ 31 ก.ค. 2552 (กองวจิัย ม.อุบล)
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การพิจารณา/จัดลําดับความสําคัญ/กําหนดเกรด
 ม.อบุล  พิจารณาขอเสนอฯตามแนวทางการประเมนิฯ ที่ของบประมาณป 2554ตามมติ
คณะรัฐมนตรี จัดทําโดย วช. โดย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/กองบรรณาธิการวิจัย ม.อบ.
ประเมินผลงาน 3 ประเดน็หลกัคอื 

1. ความสอดคลอง (10 คะแนน) 2. คุณคาทางปญญาของแผนงาน (60 คะแนน)

3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (30 คะแนน)

จัดลําดับความสาํคญัของขอเสนอโครงการวิจัยโดยเรียงจากคะแนนการประเมินผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก+กองบรรณาธิการ   และ ม.อบ.ใหความสาํคัญกบัขอเสนอวิจัยที่พัฒนาจากกลุม
วิจัยมหาวิทยาลยักําลังดําเนินการ

กําหนดเกรด  เกรด C ขึ้นไป มหาวิทยาลยัจึงจะจัดสงเพื่อของบประมาณ

เกรด A = คะแนน 80-100  เกรด C = คะแนน 60-69

เกรด B = คะแนน 70-79 เกรด D = คะแนนนอยกวา 60

แนวทางการของบประมาณเพื่อการวจิยั ป 2554 (ตอ)
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• การสงขอเสนอโครงการวิจยั
ระดับคณะฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 52 – นักวิจัย สงขอเสนอโครงการวิจัย(งบแผนดิน+งบรายได) มายังงานแผนฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 52- นักวิจัยนําเสนอขอเสนอโครงการตอคณะอนุกรรมการวิชาการฯ

วันที่ 30สิงหาคม 52 -นําสงขอเสนอโครงการวิจัย ไปยังโครงการจดัตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ 

ไมเกนิวันที่ 11 กันยายน - 52 นักวิจัยกรอกขอมูลเสนอของบประมาณ ในระบบ NPRM

URL: http:// nrpm..nrct.go.th จะถูกตัดสิทธิห์ากไมมีรายละเอยีดดงักลาวในระบบ NRPM

ระดับมหาวิทยาลัย
ไมเกนิ  9 ต.ค. 52 - หัวหนาโครงการ/ผอ.แผนงานวิจัย   นําเสนอขอเสนอตอที่ประชุมฯ

ไมเกนิ 20 ต.ค. 52 - ประชุมจัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวิจัย

ไมเกนิ 30 ต.ค.52 - สงขอเสนอการวิจัยในระบบ NRPM /เอกสาร ใหสํานักงาน วช.

แนวทางการของบประมาณเพื่อการวจิยั ป 2554 (ตอ)
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เกณฑการตัง้งบประมาณเพือ่การวิจัยงบประมาณป 2554

รายการ เกณฑการตั้ง  อตัรา

งบบุคลากร

 หมวดคาจางชั่วคราว ยกเลิกการตั้งคาจางชั่วคราว

ตั้งเปนการจางเหมาแทน

- บาท

งบดําเนนิการ

 คาตอบแทน

-คาวิทยากร  -ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

-คาที่ปรึกษา/

ผูทรงคุณวุฒิ

ใหตั้งงบประมาณรวมทั้งหมดไมเกินรอยละ

-เบิกจายไดไมเกิน

10 ของบประมาณ

20,000 บาท/โครงการ/ชุดโครงการ

- คาตอบแทนนักวิจัย -คาอาหารทําการนอกเวลา ตามระเบียบ
กระทรวงฯ

-เบิกจายไดไมเกินรอยละ

-เบิกจายไดไมเกินตอคนตอปงบประมาณ

วันทําการนอกเวลา ชม.ละ 50บาทไมเกิน 4ชม

วันหยุดราชการ ชม.ละ 60บาท ไมเกิน 7 ชม.

20 ของบประมาณ

40,000 บาท

หมายเหตุ-คาตอบแทน ผูทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ/คา OT ใหตั้งงบประมาณรวมทั้งหมดไมเกินรอยละ 20 ของบประมาณโครงการ

- คา OT ไมสามารถตั้งใหลูกจางโครงการ/ผูชวยนักวิจัยทีม่ีคาตอบแทนรายเดือน/เหมาจาย

อางถงึ บันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.4/ว 1615 ลงวนัที่ 31 ก.ค. 2552 (กองวจิัย ม.อุบล)
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เกณฑการตัง้งบประมาณเพือ่การวิจัยงบประมาณป 2554 (ตอ)

รายการ เกณฑการตั้ง  อตัรา

คาใชสอย

-คาจางเหมาผูชวยวิจยั -ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ 

(แนบประวัต+ระบุรายละเอียดภาระงาน)

-ขอใหพิจารณา นศ.ป.ตรี/บัณฑิตเปนผช.วิจัย

ไมมีคาประกันสังคม คาครองชีพ

และคาอาหารทําการนอกเวลา

- บาท

- คาไปราชการ

คาพาหนะเดินทาง

คาเชาพาหนะ

คาพาหนะสวนตัว

คาที่พัก

คาเบี้ยเลี้ยง

ตั้งตามอัตราการเบิกจายทางราชการ

ตามจายจริงแตวันละไมเกิน

ตามอัตราการเบิกจายทางราชการ

กําหนดตามที่คาดวาจะจายจริง แตไมเกิน

ตามอัตราการเบิกจายทางราชการ ตั้งไดเฉพาะ
ตางจังหวัด/จะตองออกพื้นที่เกิน 12 ชม.

1,500 บาท/วัน

รถยนต กม.ละ 4 บาท

รถจักรยานยนต กม. 2 บาท

1,000บาท/วัน

อัตรา 210 บาท (ซ3ี-8)

อัตรา 180 บาท (ซ1ี-2)

คาอาหาร อาหารวาง+

เครื่องดื่ม

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ ก ค.วา
ดวยคาใชจายการฝกอบรม

เฉพาะโครงการที่มีจัดสัมมนา

- คาจางเหมาตาง ๆ ที่จําเปน ใหกําหนดเปนรายการที่คาดวาจะจายจริง หามระบุเปน คาจางเหมาอื่นๆ จะถกู
ตัดงบออก
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เกณฑการตัง้งบประมาณเพือ่การวิจัยงบประมาณป 2554 (ตอ)

รายการ เกณฑการตั้ง  อตัรา

คาวสัดุ

-คาวัสดุสํานักงาน

-คาวัสดุคอมพิวเตอร

-คาวัสดุเกษตร

-คาวัสดุวิทยาศาสตร

- ใหแยกประเภทวัสดุตามกําหนดทางราชการ

- แสดงรายละเอียด รายการ จํานวน ราคา/

หนวย

- หากระบุไมไดใหบอกรายละเอียดการนําไปใช 

เพื่อกระบวนการใด

- หามระบุเปนคาวัสดุอื่น ๆ 

- เปนรายการที่สามารถผลิตไดในประเทศไทย

- จัดซือ้จากตางประเทศเฉพาะที่จําเปนเทานั้น

ตามความจําเปนของขอเสนอการ
วิจัย

หมวดคาสาธารณปูโภค

-คาไปรษณีย

-คาสาธารณูปโภค

- แสดงจํานวน/คาใชจายตอหนวย

- สําหรับคณะ/มหาวิทยาลัย ตั้งไวจํานวนรอยละ

- บาท

10 ของงบดําเนินการ

งบลงทุน - ตั้งไดเฉพาะกรณีที่จําเปนพรอมชีแ้จงเหตุผล

- ไมอนุมัติจดัซื้อ คอมฯ กลองดิจิตอล+ซอฟแวร

- ไมอนุมัติคาที่ดินและสิ่งกอสราง

- บาท

* หมายเหตุ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางของโครงการวิจัยขึ้นทะเบียนเปนของมหาวิทยาลัยและสงมอบใหคณะฯเมื่อเสร็จ
โครงการเพื่อใชประโยชนตอไป
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8. ทําไมตองมตีรวจสอบภายในมาตรวจเราดวย....แลวจะมาตรวจอกีเมอืไหร.....

เดอืนก.ค. 2552 งานตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบเกือบทุกงานใน
สํานักงานคณบดี และโยงไปถึงผูที่เกี่ยวของโดยใชวิธีการสุมตรวจ.......
วัตถุประสงคหลกั คือ ตรวจเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ใหมี
ขอผดิพลาดหรอืบกพรองนอยที่สดุ ไมไดเปนการจบัผดิแตเปนการให
ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏบิัตทิี่ถกูตอง
ผลจากการตรวจสอบภายใน จะถูกนํารายงานผูบรหิารคณะฯ  รายงาน
อธิการบดี รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ(สภาแตงตั้ง) ตามลําดบั  
หากผลการตรวจสอบมีนัยสําคญัจะตองรายงานตอไปยังสํานกังานตรวจ
เงินแผนดิน เวลาเดียวกันจะตองรายงานไปยังคณะตดิตามและ
ประเมินผลประจาํกระทรวง(ค.ต.ป). และคณะรัฐมนตรี ตามลําดบั
แผนการตรวจสอบภายในจะเขาตรวจอกีครั้งในป 2556 (อกี 4ป)
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ขอมูลประกอบ
ความเชือ่มโยงระหวางยุทธศาสตร
แผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี
ทิศทางและแนวทางการวิจยั ม.อบุล (2553-2555)
แผนยทุธศาสตร คณะเกษตรศาสตร
บุคลากรปฏิบตังิานจรงิ ป 2553
นกัศกึษาเต็มเวลา (FTEs)
นกัศกึษาปจจุบัน ป2552
ผูสําเร็จการศึกษาปการศกึษา 2551
งบประมาณทีไ่ดรับป 47-52
งบประมาณทีข่อตัง้ในป พ.ศ. 2553(งบจดัการ)
งบประมาณทีข่อตัง้ในป พ.ศ. 2553(งบอดุหนนุ)
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ความเชือ่มโยงระหวางยทุธศาสตรชาต ิยทุธศาสตรมหาวิทยาลยั และยทุธศาสตรคณะเกษตรศาสตร 
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แผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานใีนชวงป พ.ศ.2551–2560
(จากการประชมุรวมระหวางนายกสภามหาวทิยาลยั อุปนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ผูทรงคุณวฒุ ิกบัคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัเมื่อวนัที ่15 กมุภาพนัธ 2551)

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่  1. พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพือ่เตรยีมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่                

มีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ 
ยุทธศาสตรที่  2.พัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะ มีเครือ่งมือ มีความรูในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนํา              

ความรูไปคดิแกปญหาในพื้นที่ไดจริง (คงเดิม)
ยุทธศาสตรที่ 3. สงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรม  เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค 

ที่สามารถนําไปใชเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในทองถิ่น และประเทศใหอยูได
อยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 4. เสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูล องคความรู  และผูรูในอีสานใตและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชนและสรางมูลคาใหกับมหาวิทยาลัย
ผานการเรียนรูรวมกับชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 5. สงเสริม ทํานุบํารุงและฟนฟูรูปแบบ  และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นและชาติ โดยการซึมซับเขาสูวิถีการดํารงชีวิตเพือ่รองรับ การเปลี่ยนแปลง
ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6.บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคณุภาพและมีความสุข
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ยุทธศาสตรที ่1. พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพื่อเตรยีมความพรอมตอการพัฒนามหาวทิยาลัยในยุคที่

มกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็

1.1 ปรับความคิดของอาจารยและบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)

1.2 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร

1.3 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร 

1.4 ธํารงรักษาและพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความสุขในการทํางาน เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรูในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถ
นําความรูไปคิดแกปญหาในพื้นที่ไดจริง
2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรียนรู
2.3 การบริหารกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตร 
2.4 สนับสนุนการวิจยัเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูอยางมีสวนรวมของนักศึกษา
2.5 บูรณาการงานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขาสูกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อสรางบัณฑิต
2.6 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
2.7 รับนักศึกษาใหมที่มีคุณภาพและจํานวนตามเปาหมาย 
2.8 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
2.9 การบริหารสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรม  เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงาน
สรางสรรค ที่สามารถนําไปใชเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในทองถิ่น และประเทศใหอยูไดอยาง
มีความสุข
3.1 จัดทําแผนแมบทการวิจัยตามปรัชญา และวิสัยทัศนของ มหาวิทยาลัย 

3.2 กําหนดโครงสรางและระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน สงเสริมการวิจัย (เดิม)

3.3. สรางเสริมความแข็งแกรงของนักวิจัย / กลุมวิจัย 

3.4. สงเสริมและสนับสนุนการวิจยัเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยเนนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.5 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูล องคความรู  และผูรูในอีสานใตและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชนและสรางมูลคาใหกับมหาวิทยาลัยผานการเรียนรู
รวมกับชุมชน

4.1 สงเสริมใหมีการศึกษาพื้นที่เปาหมายเพื่อนํามาจัดสรางเปนฐานขอมูล องคความรู  เพื่อนําไปใชประโยชน 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
4.3 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับชุมชนเพื่อใหบริการวิชาการ 
4.4 ใหบริการวิชาการที่ตรงใจผูรับบริการและตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
4.5 สงเสริมใหเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
4.6 เผยแพรองคความรู เพื่อพัฒนาชุมชนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
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ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมทํานุบํารุงและฟนฟูรูปแบบ  และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นและชาติ โดยการซึมซับเขาสูวิถีการดํารงชีวิตเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงภายใต
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5.1 สงเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมที่เนนการสืบสานวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของชุมชนในอสีานใตและ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงโดยมีกระบวนการที่ตอเนื่องจนเกิดการสรางองคความรูและมีการเผยแพร โดยใหนักศึกษา และ
บุคลากรมีสวนรวมกับชุมชน 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.3 สรางเสริมความแข็งแกรงของกลุมกิจกรรมและบุคลากรดานศิลปะและวัฒนธรรม 

5.4 ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของภูมิภาคอืน่ใหเกิดการเรียนรู รับรู และรักษาไวภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพและ
มีความสุข

6.1 พัฒนาองคกรและระบบบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ

6.2 ปรับโครงสรางองคกร รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

6.3 พัฒนาสถาบันสูองคกรแหงการเรียนรู  โดยเนนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกใหเปนที่รับรูอยางทั่วถึง
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ทิศทางและแนวทางการวิจยัมหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี(พ.ศ.2553-2555)

ทิศทางการวิจัยของมหาวทิยาลัย กําหนดไวดังนี้
1. การวิจัยสรางองคความรูความรูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ
2. การวิจัยนวัตกรรมเพือ่เพิ่มมูลคาสินคาเชิงพาณิชย
3. การวิจัยดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
4. การวิจัยเพือ่สรางความสัมพันธอนัดีกับตางประเทศและพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขง
5. การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษา
6. การวิจัยเพือ่พัฒนาสถาบัน การวิจัยเพือ่พัฒนางาน

เพื่อใหบรรลุตามวสิัยทัศนและพันธกจิ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานไีดกาํหนดแนวทางการวิจยั
ดังนี้

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน

2. การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย

4. การเสริมสรางสุขภาวะและสิ่งแวดลอมที่นาอยู

5. การบูรณาการเพือ่สรางความสัมพันธอันดแีละพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขง
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ยุทธศาสตร คณะเกษตรศาสตร ป พ.ศ.2549-2552

ยทุธศาสตร มาตรการ

ยทุธศาสตรที ่ 1. สนับสนนุงานวิจัยเพือ่แกปญหาใหกับทองถิ่นหรอืเพือ่ความตองการของประทศโดยเนนงานวิจยัแบบบรูณาการ

1.1 ระดมความคิดดานกรอบการวจิัย  

1.2 . สนับสนุนและแสวงหาทุนวจิัยหนาใหม วิจัยนํารองและวจิัยพุงเปา  

1.3 สนับสนุนและติดตามการเผยแพรผลงานวิชาการทกุระดับ(รากหญาถงึinter)

1.4 ทุนวจิัยนักศกึษาTA /RA

1.5 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

ยทุธศาสตรที ่2 สนบัสนนุโดยมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและบรกิารวชิาการ ทาํนบุาํรงุศลิปวัฒนธรรมทีเ่ปน
รากฐานของทองถิ่น

2.1 .ระดมความคดิดานการบรกิารวิชาการและทํานุบาํรงุฯโดยมแีผนประจาํป

2.2 พัฒนารปูแบบและระบบการถายทอดเทคโนโลยี  

2.3 จัดตัง้ฝายบรกิารวิชาการ/ทํานุในสํานักงานไรฯ   

2.4 พัฒนารูปแบบและระบบงานทาํนุบํารงุ  

2.5.สรางระบบติดตามและประเมินผล

2.6 ประชุม สัมมนาวิชาการ นานาชาติ  
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ยทุธศาสตร มาตรการ
ยทุธศาสตรที ่3พัฒนาระบบการสอนใหการรูจริงทาํจริงอยางทนัสมยัโดยนาํองคความรูและประสบการณทีไ่ดจากวจิยัและบรกิารวชิาการเขามารวม
บรูณาการการเรยีนการสอน

1.ระดมความคิดดานการพัฒนาการเรียนการสอน

2.ปรับปรงุระบบการสอนและการชวยวิจัย  

3. เสริมระบบการชวยวิจัย  

4. เสริมระบบกจิการนกัศึกษาใหเข็มแขง็  

5.พัฒนาระบบการเรียนรูจริง  

6.เชิดชู/ใหทุนและสมนาคุณบุคลากร/นกัศึกษาและศิษยเกา  

ยทุธศาสตรที ่4 พัฒนาหนวยสนบัสนุนใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึน้

1.เพิ่มประสทิธภิาพในสํานกัคณบดี  

2. เสริมระบบสนบัสนนุของสํานักงานไรฝกและทดลอง  

3. ขยายขีดความสามารถของหนวยสนบัสนนุอุปกรณและระบบการเรียนการสอน  

ยทุธศาสตรที ่5 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกบัหนวยงานทั้งในและตางประเทศเพื่อแสวงหาพันธมิตรและแหลงทุน

1. แสวงหาทนุเพื่อการฝกอบรมศึกษาดูงานและเสนอผลงาน  

2. ขยายความรวมมือดานการวิจัย  

ยทุธศาสตรที ่ 6 สนบัสนุนการขยายรปูแบบธรุกจิการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครฐั

1. ดําเนินธุรกิจเกษตร  

2. รวมมือกับภาคเอกชน  

3. สนบัสนนุแรงจงูใจแกผูทํางาน

ตอ
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บุคลากรปฏบิตัิงานจรงิบุคลากรปฏบิตัิงานจรงิ  ปงบประมาณปงบประมาณ  25532553
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวน (คน) หมายเหตุ

พืชไร 10

14

11

11

6

17

12

81

รวม อ.ประวิตร/หัก อ.สุรจิต

พืชสวน หัก อ.พิทักษ/อ.วีณา/อ.นันทยิา

สตัวศาสตร รวม อ. Norman /หัก อ.สมชยั/อ.สราญ/อ.สุภาวดี

อตุสาหกรรมเกษตร รวม อ.ทิพยวรรณา/ หักอ.วชิราพรรณ/อ.ธิดารัตน/ 
กย. อ.ชุติมาจะลาศึกษาตอตองหักออกอีก)

ประมง หัก อ.จรุงจิต/อ.ชยัวุฒิ

สาํนกังานไรฝกและทดลอง
ปฏิบตักิาร

ไมรวม ลจ.ชัว่คราว/จางเหมา/ประจํา

สาํนกังานคณบดี ไมรวม ลจ.ชัว่คราว/จางเหมา/ประจํา

รวม ทั้งหมด

ทีม่า :  ขอมลู งานบุคคลคณะเกษตรศาสตร 31 ก.ค. 52 (รวม ขาราชการ/พนกังาน/ผชช.)
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นักศึกษาเต็มเวลานักศึกษาเต็มเวลา ( (FTEs) FTEs) ปงบประมาณปงบประมาณ  25512551

ภาควิชา/สาขาวิชา ภาคเรียนที2่/2550 ภาคเรียนที่ 1/2551

พืชไร 70.1166 96.1111

พืชสวน 46.3888 47.5555

สัตวศาสตร 119.6667 112.8889

อุตสาหกรรมเกษตร 48.4888 75.000

ประมง 49.1666 36.6666

รวม เฉพาะ ป.ตรี 334.2778 368.2222

ที่มาที่มา :: ขอมูลขอมูล  1818  พพ ..คค .. 25522552  งานบริการศกึษาคณะฯงานบริการศกึษาคณะฯ  และกองบริการศึกษาและกองบริการศึกษา    

 สรปุ  FTEs คณะเกษตรศาสตรป งบประมาณ 2551 = 351..25
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นักศึกษาเตม็เวลานักศึกษาเตม็เวลา ( (FTEs) FTEs) ปการศึกษาปการศึกษา  25512551

ภาควิชา/สาขาวิชา ภาคเรียนที1่/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551

พืชไร 96.1111 59.61111

พืชสวน 47.5555 38.7777

สัตวศาสตร 112.8889 100.3888

อุตสาหกรรมเกษตร 75.000 66.000

ประมง 36.6666 29.7222

รวม เฉพาะ ป.ตรี 368.2222 326.500

ที่มาที่มา :: ขอมูลขอมูล  1818  พพ ..คค .. 25522552  งานบริการศกึษาคณะฯงานบริการศกึษาคณะฯ  และกองบริการศึกษาและกองบริการศึกษา    

 สรปุ  FTEs คณะเกษตรศาสตรป ปการศกึษา  2551 = 347.36
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นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระดับปริญญาตร ีปการศึกษา 2552

ปการศกึษา 2552

ภาควิชา/สาขาวชิา

- ไมแยกสาขาวิชา

-พืชไร

-พืชสวน

-สัตวศาสตร

-อุตสาหกรรมเกษตร

-ประมง

รวมนกัศกึษาป.ตร ี.ทั้งหมด

ชัน้ปที่

1

ชัน้ปที่

2

ชัน้ปที่

3

ชัน้ปที่

4

ชัน้ปที่

5-8

รวมจาํนวน

(คน)

292 29

56

18

61

35

30

229

324-12

56 163

16

46

41

10

21

41

57

-

18

50

51

15

5

22

16

182 176

11

65

179

39 182

77 155

408 1,060

-

-

ที่มาที่มา :: ขอมูลขอมูล  2929  กก ..คค .. 25522552  งานบริการศกึษาคณะฯงานบริการศกึษาคณะฯ  และกองบริการศึกษาและกองบริการศึกษา    
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นกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร ปรญิญาโท-เอก  ปการศกึษา 2552

สาขาวิชา ป.โท ป.เอก รวมทัง้หมด 
(คน)

เกษตรผสมผสาน -

21

2

121

รวมนักศกึษา โท-เอก 144 10 160

-
เกษตรศาสตร

-

10

-

31
เทคโนโลยกีารอาหาร 2

-เทคโนโลยสีารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท

121

ที่มาที่มา :: ขอมูลขอมูล  2929  กก ..คค .. 25522552  งานบริการศกึษาคณะฯงานบริการศกึษาคณะฯ  และกองบริการศึกษาและกองบริการศึกษา    
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รวมนักศึกษาทัง้หมด ป.ตรี-โท-เอก  ปการศึกษา 2552

ระดบัการศกึษา จาํนวน(คน)

ปริญญาตรี 1,060

ปริญญาโท 144

ปริญญาเอก 10

รวมนกัศึกษา ป.โท  ป.เอก 1,214

ที่มาที่มา :: ขอมูลขอมูล  2929  กก ..คค .. 25522552  งานบริการศกึษาคณะฯงานบริการศกึษาคณะฯ  และกองบริการศึกษาและกองบริการศึกษา    
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ภาควชิา/สาขาวชิา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

17 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-สัตวศาสตร 66 - -

-อุตสาหกรรมเกษตร 26 - -

-ประมง 15 - -

รวม เฉพาะ ป.ตรี 141 - 141

รวม ป.โท  ป.เอก - 10 10

-

-

-

141

รวมทั้งหมด

-พืชไร - -

-พืชสวน - -

-เกษตรผสมผสาน 1 -

-เกษตรศาสตร (พืชศาสตร 
สัตวศาสตร  ประมง

2 -

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรฯ

7 -

รวม น.ศ.. ป.ตร ี โท และเอก. 10 151

ผูสําเร็จการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ปการศกึษา 2551 (ณ 23 ม.ิย. 52)



81

งบประมาณที่ไดรบัจัดสรร ปงบประมาณพ.ศ. 2547-2552

16. 2 6

16. 46

16.69

17 . 9 7

2 6. 15

3 1 . 83

6. 4 9

6.61

7 . 4

8 . 7 1

8 . 7 1

7 . 5 5

12 .07

11

4 .03

4 .6

13

3 4 . 8 1

3 4 .06

2 8 . 12

3 1 . 2 7

4 7 . 86

4 3 . 1
4 . 3 7

0 10 2 0 3 0 40 5 0 60

2 5 4 7

2 5 48

2 5 4 9

2 5 5 0

2 5 5 1

2 5 5 2

รวมงบประมาณทั้งหมด
งบลงทุน
งบดําเนินงาน
งบบุคลากร

หนวย  :  ลานบาท

ปง
บป

ระ
มา
ณ

หมายเหต ุงบดาํเนินงาน รวมเงินคาจางเหมาคนงาน+คาทาํความสะอาด
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งบประมาณทีข่อตั้งในป 2553 ไดรับเทาไรยงัไมทราบ

งบดํา เนินงาน ,   32 .45งบคา จา ง ชั่วครา ว ,   1 . 59

งบปรับปรุง สิ่งกอสรา ง ,

  1 .68

งบครุภัณฑ ,   8 .2 7

คา ครุภัณฑ

(งบกลา งม . ) , 3 .38
สิ่งกอสร า งใหม ,

  2 4.85

รวมงบทั้ง สิ้น ,   72 .2 2

หนวย : ลานบาท

*ไมรวมงบบุคลากร
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งบประมาณที่ขอตั้งในป 2553 งบอุดหนุน

ร วมงบ อุ ดห นุน 2 7 

โคร งกา ร ,   1 1 , 145 ,600  โคร งกา ร ทํ า นุฯ  

 3  โคร งกา ร ,  

 2 79 ,100

โคร งกา ร บริ กา ร วิ ช า กา ร ฯ  

19 โคร งกา ร ,   5 ,75 1 ,500

โคร งกา ร วิ จัย 5  โคร งกา ร ,

  5 ,1 1 5 ,000

หนวย : บาท

โครงการงบอุดหนุน เสนอของบประมาณประจาํป พ.ศ. 2553
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ขอบคุณและสวสัดี

งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร

 โทร.045-353520 ภายใน 3520

e-mail suchit@agri..ubu..ac..th

นางสุจิตร อตุรมาตย   

นางอุไรวรรณ บวัสอน
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