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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

 ดวยวิสัยทัศนของสภามหาวิทยาลัยที่มุงการนำมหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปน “มหาวิทยาลัย

วิจัยและพัฒนาช้ันนำระดับโลก” และยังคงการเปนสถาบันท่ีมีคุณคาตอสังคม  โดยมีเครื่องวัดความสำเร็จ

ของการไดรับการยอมรับในระดับโลกผานการจัดอันดับโลกของสถาบันจัดอันดับตาง ๆ พรอมไดกำหนด

เปาหมายนโยบาย   และพันธกิจท่ีสำคัญ 3 ดาน ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงประกอบดวย ดานประชาคม หรือ ผู

มีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย (People)  ดานระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และดานจิต

วิญญาณแหงความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน (Spiritual) โดยมีการแบงการบริหารจัดการออกเปนฝายตาง 

ๆ ทั้งหมด 9 ฝาย ไดแก 1.ฝายบริหาร 2. ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 3.ฝายพัฒนา

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 4.ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 5.ฝายโครงสรางพื ้นฐานและสิ่งแวดลอม 6.ฝาย

ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 7.ฝายการศึกษา 8.ฝายทรัพยากรบุคคล และ 9.ฝายนวัตกรรมและ

วิสาหกิจ ซ่ึงแตละฝายมีบทบาทหนาท่ีในการขับเคลื่อนภารกิจใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน

ในแตละดาน 

ภาพท่ี  1  แผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานในแตละดานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  มีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในเสาหลักที่ 2 

ดานระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นา

อยู (Great Place to Live) และสนับสนุนสงเสริมประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนให

เปนที ่นาทำงาน (Best Place to Work) โดยมีหนวยงานภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม และสั ่งการ 

ประกอบดวย     1. กองอาคารและสถานที่  2. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม ทั้ง 2 

หนวยงานเปนสวนสนับสนุนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารตาง ๆ การซอมแซมและ

บำรุงรักษาอาคาร สถานท่ี และระบบกายภาพ ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค จัดการดานสิ่งแวดลอม และ

ภูมิทัศน  และอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งขอบเขตภาระงานทั้งหมดที่ฝาย

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ดูแลกำกับตองมีการใชจายงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการตาง ๆ 

ใหสำเร็จ  และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสี

เขียว ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน  การออกแบบและกอสรางอาคาร ภูมิทัศน  พื้นที่เพื ่อการศึกษาพื้นท่ี

สาธารณะตาง ๆ 

ในการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค 

และดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น  จำเปนตองมีการวิเคราะหติดตามการใช

จายงบประมาณเงินรายไดของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมที่ไดรับจัดสรร เพื่อควบคุมการใชจาย

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหเปนไปตามแผน  เกิดความคุมคา และตอบสนองตอนโยบายที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งบอยครั้งพบวาเมื่อเกิด

เหตุไมคาดคิด หรือมีเรื่องเรงดวนฉุกเฉินที่จะตองดำเนินการแกไขในทันที การเสนอของบประมาณตาม

กระบวนการปกติอาจไมสามารถแกไขหรือบรรเทาเหตุไดทันการ หรือบางกรณีงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

ในการดำเนินกิจกรรมไมเพียงพอ หรือถูกนำไปใชนอกแผนที่ไดรับจัดสรรหรือโครงการอื่น ๆ ซ่ึงไมตรงตาม

แผนงบประมาณที่กำหนดไว อาจเกิดผลกระทบตอโครงการนั้น ๆ ได การวิเคราะหการใชงบประมาณ

ยอนหลังเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนงบประมาณใหเพียงพอตอความจำเปน และแกไขปญหา

ไดอยางทันทวงทีถือเปนเรื่องที่มีความจำเปนอยางมาก โดยเฉพาะกับงานที่สงผลตอความผาสุก และความ

ปลอดภัยตอประชากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว  ผูปฏิบัติงานในฐานะที่มีหนาที่ในการตรวจสอบแหลง

เงิน และควบคุมการใชจายงบประมาณตามนโยบายของผูบริหารฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดทำรายงานการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได 

ประจำป  พ.ศ.2561-2562  ของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือให

ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชจายงบประมาณเงินรายไดประจำป ตามแผนนโยบายของ

ผูบริหารในการศึกษาครั้งนี้ยังไดรวบรวมสาเหตุความจำเปนในการใชจายงบประมาณท่ีไมตรงตามแผนท่ีตั้ง

ไว  และสาเหตุที่บางโครงการอาจถูกเลื่อนมาปตอไปสงผลตองบประมาณที่ไดรับในปตอไปของฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  ผลการศึกษาในครั้งนี้ ซึ ่งเปนประโยชนตอการดำเนินการและการ

บริหารจัดการของผูปฏิบัติงาน และผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการงบประมาณได 

1.2.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือวิเคราะหประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป 2561 - 2562 ของฝาย

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2.  เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศใหกับผูบริหารในการตรวจสอบ ประเมินผลการใชจายงบประมาณ

ในปท่ีผานมา และนำมาวางแผนหรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1.3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทราบผลรายงานการวิเคราะหประสิทธิผลในการใชงบประมาณตามแผนงบประมาณเงินรายได 

ประจำป 2561 -2562 ของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2.  ผูบริหารไดใชเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณใหมีความเหมาะสม และ

ไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเรงรัดติดตามผล

การดำเนินการใหไปตามแผนท่ีตั้งไว 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษารายงานการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป  พ.ศ.

2561-2562  ของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

 1)  ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 

 2)  ขอบเขตดานขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 

 เปนการศึกษาวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ของฝายโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป  ในรายการแผนงาน/

โครงการงบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมที่มี

คาใชจายเกิดขึ ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการที่ไดรับอนุมัติ  และเงินอุดหนุนคาใชจายในรายการ

แผนงาน/โครงการงบประมาณ ซ่ึงพิจารณาจากลักษณะงานท่ีมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน  ประกอบดวย

ดานตาง ๆ  1) อุดหนุนดานการดำเนินงานของหนวยงาน (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิ่งแวดลอม และ กองอาคารและสถานที่)  2) อุดหนุนดานสิ่งกอสราง (กอสรางใหม ซอมแซมสิ่งกอสราง

เดิม ปรับปรุงหรือตอเติมหรือปรับเปลี่ยนการใชงานสิ่งกอสราง)  3) อุดหนุนดานงานซอมบำรุง (ระบบ

ประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย)  4) อุดหนุนดานการดูแลสภาพแวดลอม 

(สถานที่ บริเวณ สวน สนาม และพื้นท่ีอนุรักษ)  5) อุดหนุนดานการดำเนินงานของฝาย (กิจกรรม

นอกเหนือจากแผน แกไขปญหาฉุกเฉินและจำเปนเรงดวน) 

 3)  ขอบเขตดานการแบงการวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหครั้งนี ้ ผู วิเคราะห วิเคราะหงบประมาณพิจารณาจากลักษณะงานที่มีความ

สอดคลองเชื่อมโยงกัน  โดยแบงออกเปน 5 ดาน จากฐานขอมูลระบบคุมยอดฝายโครงสรางพื้นฐานและ

สิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายละเอียดแผนงบประมาณเงินรายไดประจำป  2561-2562 ท่ี

ไดรับอนุมติจากผูบริหาร  ประกอบดวยดังนี้ 

1) อุดหนุนดานดำเนินงานของหนวยงาน (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิ่งแวดลอม และ กองอาคารและสถานท่ี) 

2) อุดหนุนดานสิ่งกอสราง (กอสรางใหม ซอมแซมสิ่งกอสรางเดิม ปรับปรุงหรือตอเติมหรือ

ปรับเปลี่ยนการใชงานสิ่งกอสราง) 
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3) อุดหนุนดานงานซอมบำรุง (ระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคหลักของ

มหาวิทยาลัย)  

4) อุดหนุนดานการดูแลสภาพแวดลอม (สถานท่ี บริเวณ สวน สนาม และพ้ืนท่ีอนุรักษ)  

5) อุดหนุนดานการดำเนินงานของฝาย (กิจกรรมนอกเหนือจากแผน แกไขปญหาฉุกเฉินและ

จำเปนเรงดวน) 

1.5.  นิยามศัพทเฉพาะ 

 ผูศึกษาวิเคราะหไดกำหนดคำศัพทในการเขียนงานวิเคราะห ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม  หมายถึง หนวยงานหนึ่งที่อธิการบดีเปนผูเสนอจัดตั้ง

ข้ึนมาเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจ โดยมอบหมายและแตงตั้งรองอธิการบดีเปนผูกำกับ ดูแล มีบทบาทหนาท่ี

ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารตาง ๆ การบำรุงรักษาสถานที่ ระบบกายภาพ  ระบบ

สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม  และการจัดภูมิทัศน และอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูบริหาร  หมายถึง  ผูบริหารฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ หมายถึง  ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมสามารถ

ดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณประจำป ไดตามเปาหมายที่กำหนดไว วัดจากผลการดำเนินโครงการ

ตามที่ขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป ไดมีการดำเนินการขออนุมัติคุมยอดงบประมาณ การดำเนิน

กระบวนการทางพัสดุ ไดแก การจัดซื้อจัดจาง การกอหนี้ผูกพัน และการบริหารสัญญาจาง ที่ดำเนินเนิน

การไดแลวเสร็จภายในปฏิทินงบประมาณประจำปที่กำหนด และประเมินจากความคุมคาของการใชจาย

งบประมาณตามแผนงบประมาณประจำป จากรอยละคงเหลือของงบประมาณของแตละกิจกรรมท่ี

ดำเนินการแลวเสร็จ  

ปงบประมาณ  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ของปหนึ่งถึงวันท่ี  30  กันยายน ของปถัดไป 

โดยใหป พ.ศ. ท่ีถัดนั้นเปนชื่อสำหรับปงบประมาณนัน้ 

โครงการ  หมายถึง  โครงการที ่ฝายโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งแวดลอม  ไดรับการจัดสรร

งบประมาณเงินรายไดประจำป  2561-2562 

เงินรายได  หมายถึง  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง  เงินที่ไดรับจัดสรรในการดำเนินโครงการของฝาย

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

ที่มีคาใชจายเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการที่ไดรับอนุมัติ  หมายถึง งบประมาณที่ตั้งขึ้นเพ่ือ

รองรับกิจกรรมอื่น ที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานประจำป หรือกิจกรรมที่ไมไดคาดการไวและจำเปน

เรงดวน หรือโครงการกิจกรรมท่ีไมไดรับจัดสรร 

การปรับปรุง หมายถึง การแกไข กระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อใหสิ่งกอสราง ซึ่งได

กอสรางไวแลวคงสภาพเดิม หรือ ใหมีสภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

การรื้อถอน หมายถึง การรื้อ หรือ ดำเนินการอื่นใด เพื่อน าสวนประกอบอันเปนโครงสรางของ

สิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางท้ังหมดออกไป 

การตอเดิม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ลดหรือขยาย ซ่ึงลักษณะ ขอบเขต แบบ 

รูปทรง สัดสวนนำ้หนัก เนื้อที่ ของโครงสรางหรือสวนตาง ๆ ของสิ่งกอสราง ซึ่งไดกอสรางไวแลว ใหผิดไป

จากเดิม แตมิใชเปน กรณีของการซอมแซม 

การซอมแซม หมายถึง การซอม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของ 

สิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางท้ังหมด ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติ ดังเดิม 

 งานกอสราง หมายถึง งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด 

และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื ้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันตออาคาร 

สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของ

งานบริการตองไมสูงกวามูลคาของานกอสรางนั้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวเิคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่อง “รายงานการ

วิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป 2561-2562 ฝายโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน” ผูศึกษาแบงประเด็นหัวขอในการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับงบประมาณ 

3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร    

4. แผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2559-2562  

5 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 1.1 ความหมาย (effectiveness)  

 ความหมายของประสิทธิผล ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวตางกัน ดังนี้ 

 พิทยา  บวรวัฒนา  กลาววา  ประสิทธิผลขององคการเปนเรื ่องของการพิจารณาวา

องคการประสบความสำเร็จเพียงใดในการดำเนินงาน  เพ่ือบรรลุใหเปาหมายหรือสภาพขององคการท่ีตั้งไว

หรือปรารถนาใหบังเกิดข้ึน 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ กลาววา ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ระดับคนที่สามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด โดยสรุปสวนใหญนักวิชาการมีความเห็นวาประสิทธิผลของ

องคการ คือ เปาหมายสุดทายท่ีองคการตองการบรรลุ 

ยุทธนา ทาตายุ กลาววา ประสิทธิผลขององคกรหมายถึง ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของ

องคกรที่สามารถกระทำใหบรรลุวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่กาหนดไว องคกรใดที่จะเรียกไดวามี

ประสิทธิผลจะตองมีความสามารถกระทำภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จในเวลาท่ีกำหนดไวได  

ธงชัย สันติวงษ กลาววา  ไดรวบรวมความคิดของนักวิชาการหลายทานที่ไดชี้ใหเห็นถึง

ความแตกต างระหว างคำว า “ประส ิทธ ิผลขององค การ” (organizational effectiveness) และ
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ประสิทธิภาพขององคการ (organizational efficiency) ไววา ประสิทธิผล หมายถึง ความสำเร็จในการท่ี

สามารถดำเนินกิจการกาวหนาไป และสามารถบรรลุเปาหมายตาง ๆ ที่องคการตั้งไว สวนประสิทธิภาพ 

หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ี ใชไปกับผลท่ีไดจากการทำงานวาดีข้ึนอยางไรแคไหน ในขณะท่ีกาลัง

ทำงานตามเปาหมายขององคการ 

กนกรัตน ภูระหงษ   ไดอธิบายประสิทธิผลการดำเนินงานไววา ประสิทธิผลการดำเนินงาน 

หมายถึงระดับความสำเร็จในการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวของผูบริหารที่มีตอการดำเนินงาน

ใหสำเร็จตามมาตรฐาน 

โดยสรุปกลาวไดวา  ประสิทธิผล คือผลสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนงานหลัก 

ประกอบไปดวย การบริหารจัดการที่ดี  ของหนวยงานที่สามารถกระทำใหบรรลุวัตถุประสงคภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว ตามมาตรฐาน 

 1.2 ประสิทธิผลขององคการ 

 Etzioni (1964) ใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวา หมายถึง ขนาดของ

ความสามารถขององคการในการท่ีจะสามารถทำงานบรรลุเปาหมายตาง ๆท่ีกำหนดไวสวน Schein (1970) 

ใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวา หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององคการในการที่จะอยู

รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไมวาองคการนั้นจะมีหนาท่ี

ใดตองการใหลุลวงประสิทธิผลขององคการจะมีขึ ้นไดยอมขึ้นอยูกับเงื ่อนไขที่วา องคการสามารถทำ

ประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งใจไว แตสิ่งที่สำคัญที่สุดอยูเบื้องหลัง

ควบคูกับประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบ

การทำงานที่กอใหเกิดผลไดสูงโดยไดผลผลิตท่ีมี มูลคาสูงกวามูลคาของทรัพยากรที่ใชไป (ธงชัย สันติวงษ, 

2533) 

กลาวโดยสรุปแลว ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถขององคการในการ

บรรลุเปาหมายท่ีไดกำหนดไว โดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซ่ึงท้ังทรัพยากรและวัสดุ 

 1.3 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

   ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสำเร็จอันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ตามโครงการ หรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงคขององคการที่ไดตั้งไว หรือไดคาดหวังไว โดยหากนำมา

ศึกษาแลวจะพบวาประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นแลวตัวเราคิดหรือวางแผนที่จะประกอบ

กิจการใดแลวสามารถทำกิจการนั้นให สำเร็จไดตามที่คิดหรือวางไว เรียกวา การทำงานนั้นมีประสิทธภิาพ 
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แนวความคิดสมัยใหมในการจัดกิจการงานจะเริ่มตนที่การตั้งจุดสำเร็จของงาน นั่นคือ ในการวางแผนงาน

นั้น ณ จุดเริ่มตนของงานจะมีการตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคกันวาผลสำเร็จท่ีเราตองการนั้นคืออะไร 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การท่ีดำเนินโครงการหรืองานอยางหนึ่ง อยางใดแลวและปรากฏวา

ผลเกิดขึ ้น (Outcomes) หรือผลผลิตที ่เกิดขึ ้น (Output) ณ ระดับหนึ ่งระดับใดที ่เปนเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคที่กำหนดไวมีการใชทรัพยากร (Resources) หรือปจจัยนำเขา (Inputs) มากนอยเพียงใด ถา

ใชทรัพยากรหรือปจจัยนำเขามาดำเนินการในโครงการหรืองานใดนอยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคลองกับ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กำหนดไว การดำเนินโครงการนั ้นจะมีประสิทธิผลสูงชุด (ทั้งนี ้โดยการ

เปรียบเทียบโครงการแตละโครงการที่สามารถดำเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กำหนดได

เหมือนกัน) ในทางตรงกันขามโครงการใดแมวาจะสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ี

กำหนดไวเหมือนกันก็ตามแตใชทรัพยากรหรือปจจัยนำเขามากกวาโครงการอื่น ๆ โครงการนั้นก็จะไมใช

โครงการท่ี มีประสิทธิผลสูงสุด 

 สำหรับวิธีในการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองคการ (Organize) 

และการใชทรัพยากรท่ีหาไดใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลไวไหได

สิ่งสำคัญในท่ีนี้คือ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness ซึ่งในปจจุบันมักเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา

แนวความคิดเรื่องประสิทธิผล คือ ตัวการที่จะเปนเครื่องมือตัดสินในขั้นสุดทายวาการบริหารและองคการ

ประสบความสำเร็จหรือไม เพียงใด อยางไรก็ตาม คำวาประสิทธิผลยังมีความแตกตางกันอยูในความเขาใจ

ของนักวิชาการตางสาขากัน สำหรับนักเศรษฐศาสตรหรือนัก วิเคราะหทางการเงิน ประสิทธิผลขององคการ 

(Organization Effectiveness) มีความหมายอยางเดียวกันกับผลกำไร (Profit) หรือผลประโยชนจากการ

ลงทุน (Return on Investment) สำหรับผูจัดการฝายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือ

ปริมาณของผลผลิตท่ีเปนสินคาหรือบริการ สำหรับนักวิทยาศาสตรการวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูป

ของจำนวนสิ่งประดิษฐใหมๆ หรือ ผลผลิตใหมๆ ขององคการ และสำหรับนักสังคมศาสตร ประสิทธิผลมัก

หมายความถึงคุณภาพของชีวิตการทำงานภรณี มหานนท (2529) ยังมีความเห็นอีกวาประสิทธิผลของ

องคกรจะมีขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่วาองคกรสามารถทำประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว แตสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีอยูเบื้องหลังควบคุมกับประสิทธิผลคือความมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทำงานที่กอใหเกิดผลไดสูง โดยไดผลผลิตที่มีมูลคาของ

ทรัพยากรท่ีใชไป 
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 โดยสรุปกลาววา  ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณ  คือ ความสามารถในการใช

ทรัพยากรตาง ๆ คือวัตถุดิบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือผลท่ีตั้งไว  ประสิทธิผลในการทำงานเปนกุญแจท่ี

จะนำไปสูผลสำเร็จเพราะเปนการทำสิ่งตาง ๆ ใหดีขึ ้น ในความหมายของผูทำการศึกษาการวิเคราะห

ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณสามารถดำเนินการในแตละข้ันตอนไดตาม ระยะเวลาและเปาหมาย

ที่ตั้งไว ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปภายในปฏิทิน งบประมาณประจำปที่กำหนดไว การ

ขออนุมัติเงินงวดตามหลักเกณฑ การจัดหาพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจาง กอหนี้ผูกพัน การบริหาร

สัญญา) สามารถดำเนินการไดตามท่ี กฎหมายกำหนดในการจัดหาแตละวิธีรวมถึงสามารถบริหารสัญญาจน

สิ้นสุดตามขอตกลงในแตละ สัญญา การตรวจสอบและเบิกจายเงินเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายได

กำหนดไว 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ 

 2.1 ความหมายของงบประมาณ 

    งบประมาณมีความจำเปนอยางมากตอการดำเนินการตาง ๆ ไมวาจะเปนงบประมาณ

ดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  งบประมาณดานวัสดุ ครุภัณฑ งบประมาณดานการสนับสนุนการ

ดำเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ลวนแตตองอาศัยงบประมาณในการดำเนินการท้ังสิ้น  ผูวิเคราะห จึงไดนำ

ความหมายของงบประมาณ  ซึ่งมีความหมายและมีความแตกตางกันออกไปตามกาลเวลา และมีผู ใช

งบประมาณจากหลากหลายวิชาชีพจึงมีการกำหนดความหมายของ งบประมาณและใหคำจำกัดความท่ี

แตกตางกันออกไป ดังนี้ 

 นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ ใหทัศนะวางบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดง ออกมาในรูป

ของตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะ ประมาณ การ

บริหารกิจกรรม โครงการ และการใชจายตลอดจนทรัพยากรที่จำเปนในการสนับสนุน การดำเนินการให

บรรลุเปาหมายตามแผนนี้ ยอมประกอบดวย การกระทำ 3 ข้ันตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการ

บริหารงบประมาณ  

 ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน ไดใหความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไววา งบประมาณเปน

แผนการใชจายของรัฐ ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ เชน การเตรียมแผนงบประมาณ ไดแก การจัดทำ

ขั ้นตอน อันประกอบไปดวยโครงสรางการบริหาร การทำตารางเวลา และการบริหารการควบคุม
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งบประมาณ ทั้งนี้การจัดทำแผนควรคำนึงถึงกฎระเบียบหรือกฎหมาย และปทัสถานทั้งใน ดานการเมือง

และนโยบายของรัฐ 

 ไพรัช ตระการศิรินนท  ไดใหความหมายของบประมาณ โดยสรุปไววา งบประมาณ หมายถึง 

เครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐบาลที่เปนเอกสารแสดงถึงความตองการของรัฐบาล หรือหนวยงานตาง ๆ ใน

ภาครัฐซ่ึงประกอบดวย แผนทางการเงิน และโครงการท่ีจะดำเนินการใน ปงบประมาณหนึ่งๆ ตามท่ีรัฐบาล

ไดสัญญาไวกับรัฐสภาและประชาชนท่ีจะใชเงินภายใตเง่ือนไขและ แนวทางการบริหารงานท่ีกำหนดไว 

 2.2 วัตถุประสงคในการจัดทำงบประมาณ และการบรหิารเงินงบประมาณ 

    ก.วัตถุประสงคในการจัดทำงบประมาณ 

 (1) ชวยในการวางแผนในชวงเวลาหนึ่ง  ซึ่งจะทำใหเกิดแผนรวมของกิจการ ซึ่งจะทำ

ใหผู บริหารตองพิจารณาถึงสิ่งที ่จะเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนแกปญหาที่อาจจะขึ้น กิจการจะนำ

แผนงานของทุกหนวยงานมารวมกัน  เพื่อจะไดปรับปรุงใหแผนงานของแตละหนวยงานสอดคลองและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 (2) ชวยใหเกิดการประสานงาน การสื ่อสาร ความรวมมือ และการแลกเปลี ่ยน

ขอคิดเห็น ระหวางผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงตองมีสวนรวมในการจัดทำงบประมาณ 

 (3) ชวยใหเกิดแรงกระตุนในการทำงาน การจัดทำงบประมาณโดยใหทุกหนวยงานมี

สวนรวมในการกำหนดงบประมาณ  มีผลใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จ

ตามเปาหมาย  โอกาสท่ีกิจการจะบรรลุเปาหมายก็มีมากข้ึนดวย 

 (4) ชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณเปนการคาดคะเนถึง

เหตุการณในอนาคต โดยการเปรียบเทียบขอมูลในงบประมาณกับขอมูลท่ีเกิดขึ้นจริง แลววิเคราะหความ

แตกตางท่ีเกิดข้ึน 

 (5) ชวยใหเกิดการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนด และเปน

ขอมูลใหผูบริหารใหพิจารณาประกอบการวางแผนในอนาคต 

 (6) ชวยใหเห็นภาพของแผนงานที่กำหนดขึ้นไดอยางชัดเจน  แผนงานตาง ๆ จะมีการ

แปลงเปนตัวเลขในงบประมาณ  ซ่ึงชวยใหผูท่ีเก่ียวของกับแผนงานเห็นภาพท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน 

 (7) ชวยใหระมัดระวังคาใชจาย เนื่องจากตองควบคุมคาใชจายใหเอยูในงบประมาณ  

ซ่ึงเปนการควบคุมคาใชจายโดยรวมดวย 



รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจำป  2561-2562 

 

  
ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 (8) เปนเครื่องมือชวยใหธุรกิจบรรลุเปาหมาย การประเมินผลงประมาณกอนลงมือ

ปฏิบัติชวยทำใหกิจการทราบวาแผนที่จัดทำตามงบประมาณนั้น จะทำใหการบรรลุเปาหมายของธุรกิจ

ไดมากนอยเพียงใด 

   ข. วัตถุประสงคในการบริหารงบประมาณ 

 (1) เพื่อใหเปนไปตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือวัตถุประสงคที่คณะไดวาง

ไวใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายของกระทรวงการคลัง รวมท้ังระเบียบตาง 

ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

 (2) เพื่อควบคุมการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาแผน/โครงการท่ีกำหนดไว และ

ไมใหเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละป 

 (3) เพื่อนำมาจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งเปนการวัดผลการดำเนินงานดานประ

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่คณะไดจำทำแผนการใชจายไวในคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปให

ใกลเคียงความเปนจริง 

 (4) เพ่ือเปนเครื่องมือใหกับผูบริหารของหนวยงานในการตรวจสอบ ประเมินผลการใช

จายเงินงบประมาณในปท่ีผานมา และนำมาวางแผนหรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานสำหรับการบริหาร

เงินงบประมาณของคณะไดอยางคุมคา สะทอนการใชทรัพยากรของหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   2.3 ข้ันตอนในการบริหารเงินงบประมาณ 

การบริหารเงินงบประมาณโดยท่ัวไป มี 4 ข้ันตอน คือ 

(1) การวางแผนโดยมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

(2) การปฏิบัติงาน โดยมีการใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามแผน และปรับปรุง

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายเงินงบประมาณหากเกิดกรณีการใชจายเงินไมเปนไปตามแผน 

(3) การรายงาน โดยมีการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ 

(4) การติดตามผล โดยมีการว ัดผลการใช เง ินงบประมาณวาม ีประส ิทธ ิภาพ 

ประสิทธิผล คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณในแตละป 

  โดยสรุปกลาวไดวา งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหภารกิจตาง ๆ 

สำเร็จไดตามเปาหมายตามแผนโครงการ กิจกรรมที่กำหนด และแผนการใชจายเงินสำหรับปงบประมาณ

นั้น ๆ ใหสามารถดำเนินการไปไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะตองประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ เชน การเตรียมแผน
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งบประมาณ  ไดแก การจัดทำขั้นตอน  อันประกอบไปดวยโครงสรางการบริหาร  การทำตารางเวลา  และ

การบริหารการควบคุมงบประมาณ  ท้ังนี้ การจัดทำแผนควรคำนึงถึงกฎระเบียบดวย 

  2.2 ความสำคัญของการบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณขององคกรทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน จำเปนตองมีปจจัยใน

การบริหาร ปจจัยพ้ืนฐานทางการบริหารมี 4 อยาง ท่ีเรียน 4Ms ไดแก คน (Man) วัสดุสิ่งของ (Materials) 

และการจัดการ (Management)  ซึ่งเงินเปนปจจัยที่สำคัญอันดับ 2  เพราะเงินเปนปจจัยท่ีทำใหแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ดำเนินไปไดอยางราบรื่น แตในการใชจายเงินงบประมาณของรัฐจะตองมี กระบวนการ 

ข้ันตอน แนวทาง ระเบียบ กฎหมายใหยึดถือและปฏิบัติอยางชัดเจน 

กระบวนการงบประมาณ ตั้งแตการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การ

ติดตาม และประเมินผล การใชจายงบประมาณ นับไดวาขั้นตอนการบริหารงบประมาณ เปนขั้นตอนที่ใช

เวลาและระเบียบที่เกี่ยวของ การบริหารงบประมาณประกอบดวย ขั้นตอนยอยไดแกการจัดทำแผนปฏิบตัิ

งานของสวนราชการ การขออนุมัติเงินประจำงวด การเบิกจายเงิน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ การกอหนี้

ผูกพัน 

งบประมาณ  มีความสำคัญและเปนประโยชนตอการบริหารหนวยงานสามารถนำเอา

งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสำคัญและประโยชนของ

งบประมาณ มีดังนี้ 

  1. เปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกำลังเงินท่ีมีอยูโดยใหมีการ

ปฏิบัติ งานให สอดคลองกับแผนงานที่วางไวเพื่อปองกันการรั่วไหลและลดการปฏิบัติงานที่ไมจำเปนของ

หนวยงานลง 

  2. เปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณใชจายอยาง

ถูกตอง และมี ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม โดย

หนวยงาน ตองพยายามใชจาย และจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จำเปน และเปน

โครงการลงทุน เพ่ือกอใหเกิดความกาวหนา ของหนวยงาน 

  3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหมประสิทธิภาพ เนื่องจาก

ทรัพยากรหรือ งบประมาณของหนวยงานมีจำกัด ดังนั้น จึงจำเปนท่ีจะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ ใน

การจัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงิน
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งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผน ปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย เพื่อจะ

กอใหเกิด ประโยชนสูงสุด 

  4. เปนเครื ่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรมงบประมาณ

สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจำเปน ทั่วถึงที่จะทำให

หนวยงานนั้น สามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  5. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณ 

เปนท่ีรวมท้ังหมด ของแผนงาน และงานท่ีจะดำเนินการในแตละปพรอมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น หนวยงาน 

สามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตาง ๆ ท่ีทำเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ 

สรุปวา  งบประมาณ  มีความสำคัญตอการดำเนินงานขององคกร และตอการพัฒนาประเทศ 

และถาขาดซึ่งงบประมาณในการบริหารจัดการ ก็ไมสามารถนำพาองคกรไปสูความสำเร็จได  ดังนั้นในการ

บริหารงบประมาณตองยึดหลักของความโปรงใส เปนธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหารงบประมาณมีความสำคัญยิ่งตอการบริหารงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพเปน

เครื่องมือสำคัญในการวางแผนของฝายบริหาร เพราะในการจัดทำงบประมาณจะตองวิเคราะหทางเลือกท่ี

เหมาะสมโดยประหยัด เปนประโยชน และความเปนไปได ซึ่งจะตองกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายของ

งานท่ีทำและระยะเวลาของการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ตลอดจนหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีสวนตาง ๆ ตอง

รับผิดชอบเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายในรูปแบบของแผนพัฒนาหรือแผนของเงิน นอกจากนี้การงบประมาณ

ยังมีความสำคัญตอการประสานงานเพื่อกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางในการ

ดำเนินงานใหบรรลุผลสำเร็จและเปนหนาท่ีขอหัวหนางานท่ีตองวางแผนดำเนินงานในหนวยงานใหประสาน  

สอดคลองกันท้ังภายในและระหวางหนวยงานอ่ืน ซ่ึงเรียกวาการประสานแผนในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ 

หรือแผนการใชเงิน หรือแผนงบประมาณ จะมีผลชวยลดความซับซอน ความสูญเปลาและความขัดแยง 

ตลอดจนประโยชนสูงสูดของการใชงบประมาณซึ่งมีอยูคอนขางจากัดไดเปนอยางดี งบประมาณยังมี

ความสำคัญในดานการควบคุมและการตรวจสอบการดาเนินงาน ซ่ึงฝายบริหารสามารถใหแผนงบประมาณ  

เปนเครื่องมือควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ไดในขั้นตอนการ

ติดตามประเมินผล ซึ่งจะทำใหทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาไดทันตอ
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เหตุการณ และเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทองพูน อรัญกูล. 2552 : 

29) 

  

4.  แผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2559-2562  

 4.1 วิสัยทัศน (Vision) 

“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก” หมายรวมถึง การที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการ

ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนมีผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยอยู

ในลำดับที่สูง คือ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก เมื่อพิจารณาจากผลงาน

ทางดานการผลิตบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ความเปนนานาชาติ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้

จากการจัดอันดับจากองคกรประเมินคุณภาพทั้งภายในประเทศและนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน

องคกรทางดานการศึกษา มีหนาท่ีในการผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็

เปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคมดวย ดังนั้น ในสวนของวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยจึงรวมถึงการพัฒนา

ตนเองใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

มหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยของชุมชนดวย 

  มหาวิทยาลัยวิจัย หมายถึง การมีบรรยากาศที ่ส งเสร ิมการทำวิจัย มีคณาจารยที ่ มี

ความสามารถสูงในการทำวิจัย มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เนนกระบวนการคิด วิเคราะห และสามารถ

เผชิญกับปญหา และหาแนวทางแกไขไดอยางเปนระบบ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนนการวิเคราะห

โจทยปญหาการวิจัยจากสภาพปญหาจริงในพื้นที่ทั้งของชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปญหาของ

ประเทศชาติ และเชื่อมโยงถึงประเทศในภูมิภาคลุมน้ำโขง เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีชื ่อเสียง

สามารถสรางองคความรูใหมเปนที่ยอมรับ ไดรับการอางอิงและตีพิมพในวารสารในระดับนานาชาติ  และ

สามารถนำผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศท้ังทางดานการแกปญหาเชิงพ้ืนท่ี (อาทิ ปญหา

ดานความยากจน ปญหาดานสาธารณสุข และคุณภาพการศึกษา) การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  และ

การใชประโยชนเชิงพาณิชยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู หมายถึง มหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองใหเปนแหลงเรียนรูของท้ัง

บุคลากรภายใน และภายนอกโดยการสรางใหมหาวิทยาลัยเปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน

ทุกชวงวัย เปดชองทางการเรียนรูของบุคคลในหลายรูปแบบโดยใช ICT เปนโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ



รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจำป  2561-2562 

 

  
ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

รวมทั้งการสรางพื้นที่การเรียนรูสำหรับประชาชนที่ทุกคนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา เนนการพัฒนา 

แหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา อุทยาน 

วิทยาศาสตร อุทยานศิลปวัฒนธรรม อุทยานการเกษตร อุทยานการกีฬา เปนตน 

มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ใชระบบประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง

ของการบริหารโดยมีเปาหมาย คือ เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการดานคุณภาพที่ไดรับการรับรองจาก

หนวยงานรับรองคุณภาพจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

มหาวิทยาลัยของชุมชน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยสามารถใหบริการและชวยเหลือชมุชน

โดยการนำความรู ผลงานวิจัยไปชวยพัฒนาและแกปญหาใหชุมชน เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและสามารถ

บูรณาการการแกปญหาเหลานั้นกับการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรู

ของชุมชนสังคม ชี้นำสังคมทางปญญาและพัฒนาสังคมฐานราก ดวยความหวงใย ความใสใจ และการดูแล

ชุมชนและสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี หมายถึง มหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการโดยใชหลัก     

ธรรมาภิบาลทั้งทางดานนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคา 

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร กระบวนการทำงานที ่มีประสิทธิภาพ และนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารจัดการ การหารายไดเพื่อพึ่งตนเอง รวมถึงการปรับ

โครงสรางและระบบงานเพื่อเขาสูการเปนมหาวิทยลัยในกำกับของรัฐ และการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของ

โลก โดยมีเปาหมายหลักของการบริหาร คือ 

  1. การได ร ับรองค ุณภาพและการจ ัดอ ันด ับในระด ับชาต ิและระด ับสากล 

(Accreditation & Ranking) (คุณภาพงานวิจัย (การตีพิมพและอางอิง), คุณภาพการสอน, คุณภาพของ

บัณฑิตท่ีไดงานทำ, และความเปนนานาชาติ) 

2. การไดรับการยอมรับในเรื่องของการใชประโยชนจากการใชผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

และแกปญหาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดความเหลื่อมลาอยางเปนรูปธรรม 

3. ความมีชื่อเสียงของสถาบันในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Employer Reputation 

and Academic Reputation) 

4. การเปนองคกรท่ีบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล การประหยัดพลังงาน และการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมใหเปนสีเขียว 
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 4.2 เสาหลักของยุทธศาสตร (Strategic Pillar) 

เสาหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus 

คำอธิบาย :  เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ท่ีคำนึงถึงผลกระทบดาน 

                สิ่งแวดลอม 

เสาหลักท่ี 2 : Excellence Academy 

   คำอธิบาย : เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ 

เสาหลักท่ี 3 : Culture and Care Community 

   คำอธิบาย : เปนองคกรท่ีหวงใยและดูแลชุมชน รวมท้ังสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

เสาหลักท่ี 4 : Creative Economy and Society 

 คำอธิบาย : เปนองคกรท่ีสรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

    สังคมเชิงสรางสรรค 

 4.3 พันธกิจ (Mission) 

สภามหาวิทยาลัยไดกำหนดพันธกิจเพ่ือใหมีการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคเปน 5 

ดานประกอบดวย 

พันธกิจท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

(1) เปนองคกรท่ีมีระบบการบริหารการจัดการท่ีดี 

(2) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหมีการสรางรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ดานงบประมาณใหมากขึ้น และปฏิรูประบบการจัดสรรและการใชจายงบประมาณใหเปนกลไกขับเคลื่อน

การกาวไปสูเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

(3) ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความ

ผาสุกเพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย รวมทั้งการใช

ศักยภาพของผูเกษียณอายุราชการ 

(4) พัฒนาระบบสารสนเทศใหเชื่อมโยงกันเพ่ือใหสามารถจัดการขอมูลเพ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 

(5) พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทั้งภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป�นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
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 พันธกิจท่ี 2 ดานการผลิตบัณฑิต 

(1) การพัฒนาระบบการรับเขานักศึกษาทุกระดับเพ่ือใหไดผูเขาศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง และ

เพ่ิมสัดสวนบัณฑิตศึกษาท่ีเนนวิจัยเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ 

(2) มีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลอง

กับมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับศตวรรษท่ี 21 

(3) พัฒนาคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการของอาจารย จำนวนอาจารยชาวตางชาติ และ

จำนวนนักศึกษาชาวตางชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย เพื่อมุงสูความเปนเลิศดานวิชาการและความเปน

นานาชาติ 

(4) สรางบัณฑิตท่ีจบการศึกษาใหมีอัตลักษณ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีพ้ืนฐานดาน

การวิจัย และสรางความผูกพันระหวางสถาบันกับศิษยเกา 

(5) สรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อนำไปสูการ

เปน Smart Campus 

พันธกิจท่ี 3 ดานการวิจัย 

(1) สรางผลงานวิจัยระดับสาขาวิชาใหมีความโดดเดน โดยไดรับการจัดอันดับในระดับ

สูงสุดจากองคกรระดับชาติหลายสาขาวิชา และไดรับการจัดอันดับในระดับสูงจากองคกรระดับนานาชาติ

มากข้ึน 

(2) เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางองคความรูใหมในการเปน

สถาบันวิจัยระดับโลก รวมถึงการสรางเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(3) พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยสูความเปนนานาชาติ 

(4) พัฒนาและสงเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนและการแกปญหา

ทางสังคม 

พันธกิจท่ี 4 ดานการบริการวิชาการ 

(1) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือ

พัฒนางานวิจัยใหเขมแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงสรางความมีชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย 

(2) สรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาแกไข

ปญหาและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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(3) พัฒนาใหเกิดศูนยกลางการใหบริการดานตาง ๆ ของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

(4) ปฏิรูประบบการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนยกลางการประสานงาน

และเกิดการบูรณาการรวมกันของคณะวิชาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

(5) สรางอุทยานการเรียนรูดานตาง ๆ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและสังคม 

พันธกิจท่ี 5 ดานการทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(1) เปนศูนยกลางดานการอนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและภาษา 

(2) บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ 

(3) พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานศิลปะ และวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สู อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 

 4.4 คานิยม (Value) 

  “คานิยม” ของ มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ การนำองคกรอยางมีวิสัยทัศน การให

ความสำคัญกับคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ การมุงเนนผลลัพธ และการสราง

คุณคาการมุงเนนอนาคต การเรียนรูขององคกรของแตละบุคคล และความรับผิดชอบตอสังคม 

 4.5 วัฒนธรรมองคกร (Organization Cuture) 

“วัฒนธรรมองคกร” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 

(1) มีความตื่นตัวกระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลงยึดม่ันในกฎระเบียบ  และระบบธรรมาภิบาล 

(2) คำนึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 

(3) มีความคิดสรางสรรคในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทนทำงาน

เปนทีม และมีจิตใจของการบริการ 

(4) เปนชุมชนทางวิชาการท่ีเนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร 

 4.6 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Plan) 

แผนยุทธศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในป พ .ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยไดกาหนดวิสัยทัศน เสาหลักยุทธศาสตร และพันธกิจดานตาง ๆ จะมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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เสาหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus 

เปาประสงค : เปนองคกรท่ีมีการจัดการท่ีดี (Good Governance Organization) บน

พ้ืนฐานของการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีความโดดเดน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมใหเปนแคมปสท่ีเขียวและสะอาด(Green and 

Clean Campus) 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด (Clean Energy) 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ใหมีประสิทธภิาพ มีความม่ันคง และปลอดภัย 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและการพักอาศัยท่ีนาสมัย (Learning and Living Smart) 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาหอสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิต (Living Library) 

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม (Cultural Park) 

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Agro Park) 

กลยุทธท่ี 6 การพัฒนาอุทยานการกีฬา (Sport Park) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสูมหาวิทยาลัย

วิจัยชั้นนำระดับโลก 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมองคกรดานชุมชนสัมพันธและการสื่อสารองคกร 

กลยุทธท่ี 5 จัดหารายไดจากการบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเปนประตูสูอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพดานวิชาการและวิจัย 
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กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

และสิ่งอานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน 

เสาหลักท่ี 2 : Excellence Academy 

เปาประสงค : เปนองคกรท่ีเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถผลิตบัณฑิตออกไปเปนผูนำของสังคม 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการรับเขาท่ีมีความหลากหลาย 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคม 

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานวิจัย 

กลยุทธท่ี 1 สรางความเขมแข็งในงานวิจยัท่ีเปนความโดดเดนของ มข. ไปสูระดับสากล 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือ

ตอการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 4 นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคาและการใชประโยชนเพ่ือสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป�นสากล 

กลยุทธท่ี 1 จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนสากล 

กลยุทธท่ี 2 เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 

กลยุทธท่ี 3 เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยเพ่ือเขาสูอาเซียน

และสากล 

เสาหลักท่ี 3 : Culture and Care Community 

เปาประสงค :  สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน หวงใยและดูแล 

ชุมชนในมิติตาง ๆ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 : เปนศูนยกลางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานดานทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 
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กลยุทธท่ี 2 การอนุรักษสืบสาน และสรางคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุ

ภูมิภาคลุมน้ำโขง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 : เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 

กลยุทธท่ี 1 ความหวงใยตอสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและชุมชนภายนอก 

กลยุทธที ่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่นาเสนอทางเลือกที่ดี และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยท่ีสำคัญของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

เสาหลักท่ี 4 : Creative Economy 

เปาประสงค : เปนองคกรท่ีใชองคความรูและนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิง      

สรางสรรคเพ่ือพัฒนาใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

สังคมและประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 : ศูนยกลางเศรษฐกิจสรางสรรคของภูมิภาค 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ   

 สรางสรรค 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยศิลปและศาสตรของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที ่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที ่บูรณาการศาสตรที ่เกี ่ยวของทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปตยกรรม ท้ังหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น 

 4.7 โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนใน 4 ป 

ขางหนาไดจัดทำข้ึนในรูปแบบของโครงสรางเชิงยุทธศาสตร  ดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 2 โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญมีสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติรมรื่น  โดยมี

บุคลากรอาศัยอยู เปนจำนวนประมาณ 60,000 คน ซึ ่งถือไดวาเปนชุมชนเมืองขนาดใหญ จึงมีความ

จำเปนตองพัฒนาองคกรใหมีสุขภาวะที ่ดีใหประชากรที ่อาศัยอยู มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในขณะเดียวกัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็เปนพื ้นที ่สาธารณะที ่ใหประชาชนเขามาใชพื ้นที ่เพื ่อการออกกำลังกาย 

นันทนาการได จึงจำเปนตองมีการจัดสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยใหนาอยู ถูกสุขลักษณะในลักษณะของ

การเป นมหาว ิทยาล ัยส ี เข ียว โดยใช ความร ู  เช ิงว ิชาการเป นพื ้นฐานในการพัฒนา การพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนสีเขียวและสะอาด 

มีการจัดการขยะของเสีย และมีการนำกลับมาใชประโยชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาสวนสาธารณะ 

ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีวางใหสวยงาม สะอาด มีสภาพแวดลอมท่ีดี การพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงาน

สะอาด ตลอดจนการปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานระบบไฟฟา ระบบประปา ทางเดินเทา ใหอยูในสภาพ

ท่ีสามารถใชงานไดและรองรับความตองการใชงานในอนาคต 

เปาประสงค : มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบรรยากาศท่ีรมรื่น เปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ี 

เกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนานำองคความรู และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใชเปน

ปจจัยดึงดูดใหผูเรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตารางท่ี  1 ตัวชี้วัดกลยุทธโครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 พ.ศ. 2559-2562 

  กลยุทธ ตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย 

1. พัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมให 

เปนแคมปสท่ีเขียวและสะอาด 

(Green and Clean Campus) 

1.1 มีการจัดทำผังการแบงโซนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยใหเปนโซนการศึกษา  

ท่ีพักอาศัย อุทยานการเรียนรู กีฬา สวนสาธารณะและท่ีพักผอน 

หยอนใจท่ีชัดเจน ดำเนินการแลวเสร็จภายในป 2560 

1.2 มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหยั่งยืน ไดแกโครงการ 

จัดการของเสยี ขยะ และการนากลับมาใชใหม โครงการอนุรักษ 

พลังงานและการสงเสริมการใชพลงังานสะอาด โครงการจัดการ 

สิ่งแวดลอมสาหรับอาคารเกาและอาคารใหม ไมนอยกวา5 โครงการ 

ดำเนินการตอเน่ือง 

2. พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงาน 

 สะอาด (Clean Energy) 

1.3 มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการ การพัฒนา และการใชพลังงาน 

ในมหาวิทยาลัย 1 หนวยงาน 

1.4 มีโครงการการจัดการ การพัฒนาและสรางพลังงานสะอาด เชนการนำ 

มูลสตัว ขยะมาทาเปนกาซชีวภาพ หรือพลังงานในรูปอ่ืนโดยใช 

ความรูของมหาวิทยาลัยปละไมนอยกวา 5 โครงการ 

1.5 มีบัญชีกาซเรือนกระจกครบทุกหนวยงาน (33 หนวยงาน) 

3. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

ของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

1.6 ระบบสาธารณูปโภค คือ ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสุขาภบิาล  

ระบบบาบัดนาเสีย ระบบการจดัการขยะ ไดรับการปรับปรุงและ

พัฒนาสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.7 มีลานกิจกรรมอเนกประสงค สถานท่ีออกกาลังกายพรอมอุปกรณ 

สำหรับนักศึกษาอยางเพียงพอ 

1.8 มีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร พ้ืนผิวจราจร และมีทางเดินท่ีมี 

หลังคาครอบคลุมพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยภายในป 2562 
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ตารางท่ี  2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด พันธกิจท่ี ผูรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพื้นท่ีและส่ิงแวดลอมใหเปนแคมปสท่ีเขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) 

 

1.1 การจ ัดทำผ ังเฉพาะพื ้นท ี ่บร ิ เวณโซน

การศึกษาที ่พักอาศัย โซนอุทยานการเรียรู  

โซนการกีฬา  โซนสวนสาธารณะ  และสถานที่

พักผอนหยอนใจ เพ่ือใหมีการพัฒนาพ้ืนที่อยาง

มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาที่ย่ังยืน 

    KPI 1.1) มีการจัดทำผังการแบง

โซนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยใหเปน

โซนการศึกษา ที่พักอาศัย อุทยาน

การเรียนรู กีฬา สวนสาธารณะ

และที่พักผอนหยอนใจที่ชัดเจน 

ดำเน ินการแลวเสร ็จภายในป 

2560 

 

KPI1.2) ม ี โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยให

ยั่งยืนไดแก โครงการจัดการของ

เสีย ขยะและการนำกลับมาใช

ใหม โครงการอนุร ักษพลังงาน

และการสงเสริมการใชพลังงาน

ส ะ อ า ด  โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ก า ร

สิ่งแวดลอมสำหรับอาคารเกาและ

อาคารใหมไมนอยกวา 5 โครงการ

ดำเนินการตอเนื่อง 

 

KPI 1.3) มีหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในการจัดการ การพัฒนา และ

การใชพลังงานในมหาวิทยาลัย 1 

หนวยงาน 

1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

1.2 จ ั ดทำแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  ก ารพ ัฒน า

ส ิ ่ งแวดล อมของ มหาว ิทยาล ัยให ย ั ่ ง ยืน

ประกอบดวย 

• แผนการจัดการของเสีย (ขยะและน้ำ

เสีย) และการนำกลับมาใชประโยชน 

• แผนการอนุรักษพลังงานและสงเสริ

การใชพลังงานสะอาด 

• แผนการอนุรักษน้ำ 

• แผนการปกปองรักษาระบบนิเวศและ

ธรรมชาติภายใน มข. 

• แผนการดำเนินการดานสิ่งแวดลอม

สำหรับอาคารเกาและอาคารใหม 

    1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

• สำนักงาน

สุขาภิบาลและ

สิ่งแวดลอม 

1.3 พัฒนาพื้นที่แตละโซนตามผังเฉพาะพื้นที่ 

เพิ ่มพื้นที่สี เขียว พัฒนาสวนสาธารณะ และ

ปรับปรุงภูมิทัศนใน พื้นที่วางใหเปนสถานที่

พักผอนหยอนใจของนักศึกษา   บุคลากร และ

ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ละแวด  ใกลเคียง 

    1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

• กองอาคารและ

สถานท่ี 

 

1.4 รณรงคสรางจิตสำนักใหกับบุคลากรและ

นักศึกษาตอการมีสวนรวมในการประหยัด การ

อนุรักษ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัย โดยเนนดำเนินการ 3 ดาน ไดแก 

การลดการใช (Reduce) การใชซ้ำ (Reuse) 

และการนำกลับมาใชใหม (Recycle) 

    1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

• คณะ/

หนวยงาน 

 

1.5 สงเสริมบทบาทสำนักงานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดลอม  ในการดูแลปญหาดานสาธารณสุข 

อนามัย และสิ่งแวดลอมรวมกับคณะหนวยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด พันธกิจท่ี ผูรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด (Clean Energy) 

 

2.1 สรางมาตรฐานการจัดการดานพลังงาน 

โดยดำเนินการแผนอนุร ักษพลังงาน การ

ตรวจวัดการใชพลังงานในแตละอาคาร  มี

การบริหารจัดการและการปรับปรุงการใช

พลังงานอยางตอเนื่อง 

 

     

 

 

KPI 1.4) มีโครงการการจัดการ

พัฒนาและสรางพลังงานสะอาด 

เชน การนำมูลสัตว ขยะมาทำ

เปนกาซชีวภาพ หลังพลังงานใน

ร ูปแบบอื ่นโดยใช ความร ู ของ

มหาวิทยาลัยปละไมนอยกวา 5 

โครงการ  

 

KPI 1.5) มีบัญชีกาซเรือนกระจก

ครบทุกหนวยงาน (33 หนวยงาน) 

1(1) 

1(2) 

1(5) 

• ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

2.2 จัดทำขอมูลพื้นฐานของบัญชีกาซเรือน

กระจกของแต  ล ะหน  ว ย งานกำหน ด

มาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงคให

ประชาคมของ มข.มีความรูและความเขาใจ

และม ีท ักษะในการใช พล ังงานอย  างมี

ประสิทธิภาพการ  ปรับเปลี่ยนอุปกรณที่

ประหยัดพลังงาน  การบำรุงรักษา และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ

อุปกรณตาง ๆ 

 

    1(1) 

1(2) 

1(5) 

• ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

 

2.3 ส งเสร ิมการใช พล ังงานสะอาดจาก

ทรัพยากรภายใน 

 มหาวิทยาลัย (Campus Power) เชน 

• การต ิดต ั ้ ง แผ งร ับพล ั ง งาน จาก

แสงอาทิตยในรูปแบบ Solar Farm 

หรือ Solar Roof Top บนพื ้นที ่วาง

บนผิวดิน  หลังคาอาคาร  หลังคา

ทางเดินหรือหลังคาที่จอดรถ 

• การนำของเสียภายในมหาวิทยาลัย 

เชน มูลไก มูลสุกร มูลโค/กระบือ เศษ

ว ัสด ุ เหล ือใช จากภาคการเกษตร 

หญาเนเปยร และขยะมูลฝอยไปหมัก

เปนกาซชีวภาพเพื ่อผลิตเปน CBG 

และผลิตไฟฟาตอไป 

    1(1) 

1(2) 

1(5) 

• ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

• ฝายวิจัยและ

การถายทอด

เทคโนโลยี 

 

2.4 จัดตั้ง “สำนักงานนวัตกรรมพลังงาน”  

เพ่ือทำหนาที่ใน การจัดการพลังงานทุกชนิด 

กำกับ ติดตาม การใชพลังงานการจัดทำ

บัญชีกาซเรือนกระจก รณรงค สงเสริมและ

สน ั บสน ุ นหน  ว ย งานต  า ง  ๆ  ภาย ใน

มหาวิทยาลัยใหตระหนักถึงการอนุร ักษ

พลังงาน 

 

    1(1) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

• ฝายวิจัยแลการ

ถายทอด

เทคโนโลยี 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด พันธกิจท่ี ผูรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 

 

3.1 จ ั ดทำแผนการตรวจสอบอาคาร  การ

บำรุงรักษาการซอมแซมอาคารสถานที่ และ

ระบบสาธารณูปโภค พรอมทั้งดำเนินการตาม

แผน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางคุมคาและ

มีประสิทธิภาพสูงสุดอยางตอเนื่อง 

    KPI 1.6) ระบบสาธารณูปโภคคือ

ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบ

สุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบการจัดการขยะ ไดรับการ

ปรับปรุง และพัฒนาสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

KPI 1.7) มีลานกิจกรรม

อเนกประสงค สถานที่ออกกำลัง

กายพรอมอุปกรณสำหรับ

นักศึกษาอยางเพียงพอ 

 

KPI 1.8) มีการปรับปรุงสัญญาณ

ไฟจราจร พ้ืนผิวจราจรและมี

ทางเดินที่มีหลังคาครอบคลุม

พ้ืนที่การศึกษาทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัยภายในป 2562 

1(1) 

1(2) 

1(5) 

• ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

3.2 สำรวจและปรับปรุงสภาพผิวจราจรในถนน

สายหลัก สายรอง มีการควบคุมความเร็วใน

การสัญจรที่เหมาะสม มีจุดเลี้ยวกลับ วงเวียน 

สัญญาณไฟ ปายสัญญาณ และไฟสองสวางที่

ประหยัดพลังงาน ดำเนินการแกไขจุดบอด

อ ันตรายต าง  ๆ  เพ ื ่ อลดอ ุบ ั ต ิ เหต ุด  าน

การจราจร  

    1(1) 

1(2) 

1(5) 

• ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

 

3.3 ปรับปรุงพ้ืนที่ลานจอดรถในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

ใกลกับโซนการศึกษาปรับปรุงและเพิ่มระบบ

ขนสงมวลชนสวัสดิการใหครอบคลุมพ้ืนที่หลัก

ของมหาวิทยาลัย 

    1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

 

3.4 เพิ ่มเสนทางจักรยาน และทางเดินเทาที่มี

หลังคา เชื่อมระหวางอาคารเรียนที่เปนอารยะ

สถาปตย  ที่มีความปลอดภัยตอผูพิการ  ความ

เป  น ระ เบ ี ยบ เ ร ี ยบร  อย   เ ป  นม ิ ตร กับ

สิ่งแวดลอม 

    1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

3.5 เพิ่มศูนยอาหารใหมในเขตพื ้นที่การศึกษา

และปรับปรุงศูนยอาหารเดิมกำกับ ควบคุม 

และตรวจสอบคุณภาพของอาหารและการ

ใหบริการของศูนยอาหาร  เพื่อคุมครองการ

บริโภคของประชาคม มข. 

    1(1) 

1(5) 

• ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

• ฝายการคลัง

และทรัพยสิน 

3.6 ปรับปปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา 

ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ

ประปา ใหอยู ในสภาพที ่สามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพและรองรับความตองการ

ใชงานในอนาคต 

    1(5) • ฝายโครงสราง

พื้นฐาน 

3.7 รณรงคและสงเสริมความรูความเขาใจ สราง

จิตสำนึกในเรื ่องวินัยจราจร และดำเนินการ

กวดขันวินัยจราจรอยางตอเนื่อง 

    1(1) 

1(5) 

• ฝายรักษาความ

ปลอดภัย 

 

3.8 ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค สถานที่

ออกกำลังกาย พรอมติดตั้งอุปกรณออกกำลัง

กายในพื้นที่บริเวณรอบหอพัก และปรับปรุง

สนามกีฬาเดิมที่มีอยูใหสามารถใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

    1(1) 

1(5) 

• ฝายพัฒนา

นักศึกษาและ

ศิษยเกาสัมพันธ 

• ฝายโครงสราง 

พื้นฐาน 
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5.  โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียด

ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ท่ีมีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้ 

ภาพท่ี 3 โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีมา : แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับปรับปรุง) 

 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม สงเสริมการเรียนรูแบบใหม (Flipped  

classroom) เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

กลยุทธท่ี 2 : สรางหลักสูตรใหมตามความตองการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชน 

ทุกอายุ 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเปนในอนาคต 

กลยุทธท่ี 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถสรางผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมี 

คุณภาพสูง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทางานวิจัย 

กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทำงานวิจัยเปนทีม และทำงานตอเนื่อง 
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(Research programs) เพ่ือใหสามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบ(Impact) สูงได 

กลยุทธท่ี 3 : ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย  

(Innovation and Commercialized Research) 

กลยุทธท่ี 4 : สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in  

Business Solutions) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธท่ี 1 : สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือตอการสรางผลงาน 

กลยุทธท่ี 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร 

กลยุทธท่ี 3 : สรางระบบการจางงานท่ีหลากหลายและยืดหยุน (Flexible Employment system) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 1 : สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยูเดิม 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสริมโครงการบริการวิชาการใหมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และภูมิ 

ปญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) 

กลยุทธท่ี 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social  

Responsibility : CSR) สูการสรางคุณคารวมกัน (Creating shared value : CSV) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธท่ี 1 : ทบทวนระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการทำงานเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 2 : กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized  

operation) 

กลยุทธท่ี 3 : สงเสริมใหคณะ และสวนงานใชความเขมแข็ง (Strength) และโอกาส  

(Opportunity) ในการสรางหนวยธุรกิจใหม ๆ (New business model) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทำงาน 

กลยุทธท่ี 1 : การสรางสภาพแวดลอมท่ีพรอมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของ 

บุคลากรทุกกลุม 

กลยุทธท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

กลยุทธท่ี 3 : การสรางความผูกพันกับบุคลากรอยางเปนระบบ 

กลยุทธท่ี 4 : การจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 

กลยุทธท่ี 1 : สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 

กลยุทธท่ี 2 : สรางความหลากหลายดานพฤกษศาสตร และสิ่งมีชีวิต รวมกับการฟนฟูสภาพปา  

และพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 

กลยุทธท่ี 3 : การสรางสุนทรียภาพใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone) 

กลยุทธท่ี 4 : การจัดการอาคารสถานท่ี และบานพักท่ีเสื่อมโทรม (Residential renovation) 

กลยุทธท่ี 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแหงอนาคต 

มาใช (Smart security) 

กลยุทธท่ี 6 : จัดระบบจราจรใหมใหมีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลัก 

ออกจากถนนแขนงยอยเพ่ือเขาถึงพ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 

กลยุทธท่ี 7 : เนนนโยบายอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 8 : สรางเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปล่ียนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 2 : การบมเพาะภายในเพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 3 : การประสานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือสรางนวัตกรรมดานดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 4 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาต ิ

กลยุทธท่ี 1 : การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศเพ่ือยกระดับดานการ 

ศึกษาวิจัย และบริการ (International networking) 

กลยุทธท่ี 2 : การดำเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 

กลยุทธท่ี 3 : สรางความรวมมือและการพัฒนารวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังดานการ 

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการรวมสรางนวัตกรรม 

กลยุทธท่ี 4 : สรางความเปนนานาชาติท้ังดานบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดลอม 

(International environment) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 1 : วางระบบการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล ใหเกิดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

(Good Governance for all Units) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 : จัดทำโครงการขนาดใหญรวมกันระหวางคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสังคมศาสตร 

 

 5.1 ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเกี่ยวกับดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 

5.1.1 ความสอดคลองกับเสาหลักที ่ 2 Ecological ดานการรักษาระบบนิเวศ โดย

ดำเนินการใหระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยมีการดูแลและจัดทำการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก 

สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสูการเปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ดวยการ 1) รักษาสิ่งแวดลอม  และใช

พล ั งงานอย างม ีประส ิทธ ิภาพ (Environment and Energy Friendly) 2) ใช ทร ัพยากรท ี ่ค ุ มคา 

(Responsible Consumption)  

  5.1.2 ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอยู 

(Great Place to Live) มุงมั่นในการสรางมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและสุนทรียะ เพื่อใหเปนสถานที่เหมาะสม

ในการใช ช ีว ิต (Great place to live) เป นทั ้งห องเร ียนดานศิลปะการแสดงออก หองเร ียนดาน

พฤกษศาสตร  และความหลากหลายของสิ ่งมีชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสราง

องคประกอบใหเกิดข้ึนดังนี้ 

  ภาพท่ี 4  กลยุทธในประเด็นยุทธศาสตรการสรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 

ท่ีมา : แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับปรับปรุง) 
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กลยุทธท่ี 1 สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G โดย 1) Green university ดำเนินการ 

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 

Green Metric) 2) Get มุ งเนนใหไดประโยชนอยางเปนร ูปธรรมจากนโยบายมหาวิทยาลัยสีเข ียว

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธผลท่ีไดจากการจัดอันดับ 3) Give นำประโยชนท่ีไดและเปนรูปธรรม 

ตอบแทนกลับคืนสูนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย และสังคม 4) Good เกิดสภาพแวดลอมในการเรียน 

การทำงาน และการอยู อาศัยที ่ด ีขึ ้น 5) Great การดำเนินการวงจรดังที ่กลาวมาขางตน จะทำให

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ยอดเยี่ยมและเปนเลิศ ในดานมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต และสุนทรียะ สงผลใหเกิด

ความสุขในการเรียนรู การทำงาน และการอาศัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 กลยุทธท่ี 2 สรางความหลากหลายดานพฤกษศาสตร และส่ิงมีชีวิต รวมกับการฟนฟูสภาพ 

ปา และพื ้นที ่เสื ่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) เชน การจัดโซนของพืชพรรณท่ี

หลากหลายใหเปนเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ เปนพ้ืนท่ีสัญลักษณ และพ้ืนท่ีท่ีมีชื่อเสียงในอนาคต เชน โซน

ปาสัก โซนกาลพฤกษ โซนราชพฤกษ โซนสมุนไพร เปนตน รวมถึงการรักษาปาภายในมหาวิทยาลัยการ

พัฒนาพื้นที่ปาเสื่อมโทรม เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู เดินปา และเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน

ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยได 

 กลยุทธท่ี 3 สรางสุนทรียภาพใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (Aesthetic environment) โดย 

1) จัดใหมีลานกิจกรรมในดานตาง ๆ และใหแตละโซนมีจุดเดนและสิ่งดึงดูดของโซนนั้น เชน ดานสังคม

วัฒนธรรม และดนตรีพื ้นถิ ่นที ่บริเวณบึงสีฐาน ดานการออกกำลังกายที ่บริเวณถนนเสนหลักของ

มหาวิทยาลัย และสวนรมเกลากาลพฤกษ (สระพลาสติก) ดานกิจกรรมของนักศึกษาท่ีบริเวณสวนขางศูนย 

อาหาร และดานงานศิลปะของนักศึกษาที่บริเวณลานดานขางคณะศิลปกรรม เปนตน 2) เพิ่มพื้นที่ออก

กำลังกายใหมากขึ ้นและหลากหลายขึ้น การปรับปรุงแสงสวางบริเวณเสนทางออกกำลังกายหลักใน

มหาวิทยาลัย รวมท้ังการปรับปรุงสาธารณูปโภคตาง ๆ (ทางเทา หลังคาทางเทา จุดจอดรถยนต และจุด 

จอดรถจักรยานยนต) ใหเอ้ือตอการผนวกการออกกำลังกายเขากับการดำเนินกิจกรรมปกติในมหาวิทยาลัย 

3) สรางบริเวณท่ีจะเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยบริเวณดังกลาวจะเนน 

เรื่องของสิ่งแวดลอม และพฤกษศาสตร 

กลยุทธท่ี 4 การจัดการอาคารสถานท่ีและบานพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential renovation) 

บางสวนท่ีมีลักษณะท่ีโดดเดนจะอนุรักษไวโดยการปรับปรุงใหสวยงาม และใชเปนสถานท่ีเรียนรู รับรอง 

และการทำกิจกรรม บางสวนตองรื้อถอน และปรับพ้ืนท่ีใหมใหสวยงาม 
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กลยุทธท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแหง 

อนาคตมาใช (Smart security) โดยมีการจัดโซนเปนพื้นที่บริการ พื้นที่การศึกษา และพื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่ซึ่งเปนระบบเปดใชระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานใชระบบ Access เชน Keycard access

พื ้นที ่ปดใชระบบ Access รวมกับนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช เชน การใชระบบ AI รวมกับ

โปรแกรม Image processing, Face detection and Motion tracking, RFID card ซ่ึงนำมาประยุกตใช

ในการรักษาความปลอดภัยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 6 จัดระบบจราจรใหมใหมีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออก

จากถนนแขนงยอยที่เขาสูพื้นท่ีการศึกษา พื้นที่การบริการ โดยเฉพาะพื้นที่เพื่อการพักอาศัย และพัฒนา

พ้ืนท่ีท่ีรถไมสามารถเขาได (Car free zone) เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน และใชการเดินเทาเปนหลักโดย

พัฒนาเสนทางการเดินเทาที่สะดวกปลอดภัยใหครอบคลุมครบทุกโซน และมีการเชื่อมตอกันอยางเปน

โครงขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 7 เนนนโยบายอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม และผลักดันใหเกิดการดำเนินการท่ัว

ท้ังมหาวิทยาลัย เชน การจัดการขยะโดยลดการใชถุงพลาสติก มีการคัดแยกขยะ และนำกลับไปใชใหม 

ตามความเหมาะสม การอนุรักษพลังงาน เชน การใชพลังงานแสงอาทิตย การเปลี่ยนมาใชอุปกรณท่ี

ประหยัดพลังงาน 

กลยุทธท่ี 8 สรางเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือวางระบบการดูแล กำกับ 

ควบคุม ระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยใหมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ รองรับการเติบโตของ

มหาวิทยาลัย ภายใตกรอบความคิดในการสรางความเพียงพอ ม่ันคง และยั่งยืน 

 5.2 กลยุทธ/เปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 

ตารางท่ี  3 กลยุทธและเปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย  

5G (Green campus initiative) 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชีวิต 

และสุนทรียะ สงผลใหเกิดความสุขในการเรียนรู การ

ทำงาน และการพักอาศัย 

2. สรางความหลากหลายดาน 

พฤกษศาสตรและสิ่งมีชีวิต รวมกับการ 

ฟนฟูสภาพปา และพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม  

เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนทั้งแหลงอนุรักษ และแหลง

เรียนรูที ่สำคัญในดานความหลากหลายของพันธุพืช 

และสิ่งมีชีวิตของอนุภูมิภาค 
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กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

(Biodiversity & forest restoration) 

3. การสรางสุนทรียภาพใหเกิดข้ึนใน 

มหาวิทยาลัย (Aesthetic zone) 

เพื ่อใหมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ที ่ชวยใหเกิดความ 

ผอนคลาย มีความสุข และนาอยูอาศัย 

4. การจัดการอาคารสถานท่ีและบานพักท่ี 

เสื่อมโทรม (Residential renovation) 

เพื ่อใหเกิดความสวยงามและเปนระเบียบในพื้นท่ี

มหาวิทยาลัย 

5.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี 

ประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแหง 

อนาคตมาใช (Smart security) 

เป นมหาว ิทยาล ัยต นแบบดานระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีทันสมัย 

6. จัดระบบจราจรใหมใหมีการ Zoning โดย 

พยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออก 

จากถนนแขนงยอยเพ่ือเขาถึงพ้ืนท่ี 

การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเปนระเบียบมากข้ึน 

 

7. นโยบายอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม เปนมหาวิทยาลัยที่เปนผูนำดานการอนุรักษพลังงาน 

ลดของเสีย และมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 

8. สรางเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค สรางเสถียรภาพดานระบบสาธารณูปโภคหลักของ

มหาวิทยาลัย ภายใตกรอบความคิดในการสรางความ

เพียงพอ ม่ันคง และยั่งยืน 

 5.3 ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 

ตารางท่ี  4  ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ี

นาอยู 

ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (Key Result) คาเปาหมาย (Target) ป 2562 

1. พ้ืนท่ีสีเขียว และสวนสาธารณะท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันท้ัง 

ทางดานสันทนาการ กีฬาอุทยานการเรียนรูและการเรียนรูทาง 

ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม (E) 

รอยละ 50 

2. จำนวนอาคารสถานท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงแตละป 2 แหง 
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ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (Key Result) คาเปาหมาย (Target) ป 2562 

3. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอจัดการ 

 สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย (P/E/S) 

รอยละ 60 

4. จำนวนอุบัติการณกรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเหลือ 0 <5 

5. ปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดไดจากโครงการอนุรักษพลังงานเพ่ิมข้ึน 

เทียบกับการพลังงานของปท่ีผานมา (E) 

ลดลง รอยละ 1 

6. ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยในแตละวันไดรับการจัด 

การท้ังหมด และของเสียท่ีนากลับมาใชใหม (E) 

รอยละ 35 

7. จำนวนครั้งของการเกิดเหตุไฟฟาลัดวงจรจากสัตวและปจจัย 

ทางธรรมชาต ิ

60 ครั้ง 

8. รอยละของปริมาณนำท่ีผานการบำบัดแลวมาใชประโยชน 50 รอยละ 

 

 5.4 หนวยงานท่ีรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 

    หนวยงานที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การสรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอยู  คือ 

ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  โดยหนวยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่อยูภายใตการกำกับดูแล

ของฝายโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งแวดลอม ที ่ดำเนินงานในการสนับสนุนขับเคลื ่อนภารกิจตามแผน

ยุทธศาสตร  การสรางมหาวิทยาลัยใหเปนที ่น าอยู   ได กองอาคารและสถานที ่  และกองจัดการ

สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม  โดยมีภารกิจความรับผิดชอบในขอบเขตงานท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

5.4.1 กองอาคารและสถานท่ี 

 กองอาคารและสถานที่มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบจัดทำผังแมบท  ผังเฉพาะการชี้

แนวเขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย  การข้ึนและถอนทะเบียนอาคาร  การประเมินมูลคาอาคาร  การจัดทำแบบ

รูปรายการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในสวนอาคารสถานที่  ภูมิทัศน  

ระบบสาธารณูปโภคท้ังในสวนอาคารกอสรางใหมและปรับปรุงซอมแซม การจัดทำฐานขอมูลอาคารสถานท่ี 

กรตรวจแบบสิ่งกอสราง  การบริหารโครงการกอสรางการซอมบำรุง ดูแลรักษาอาคาร ถนน สาธารณูปโภค

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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5.4.2 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและส่ิงแวดลอม 

 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม  มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบการ

ใหบริการ  บำรุงรักษา และปรับปรุง สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา ระบบระบายน้ำฝนและน้ำผิวดิน การ

จัดการดานสุขาภิบาลและสาธารณสุข  ประกอบดวย การบำบัดน้ำเสีย  การรักษความสะอดา  ถนน 

ควบคุมสุขาภิบาลอาหาร  การจัดการเหตุรำคาญ  การปองกันแมลงและสัตวนำโรค ควบคุมการเลี้ยงสัตว 

การปลอยสัตว  ระบบการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ การรณรงคดานสิ่งแวดลอม

ประกอบดวย การอนุรักษตนไม การจัดใหมีพื ้นที ่สีเขียว  การรณรงคใชวัสดุธรรมชาติที ่ไมทำลาย

สิ่งแวดลอม  การดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน  สวนสาธารณะ พื้นที่สวนกลาง  การอนุรักษพลังงาน  

พลังงานทดแทน  นวัตกรรม  บัญชีกาซเรือนกระจก  สรางจิตสำนักและตระหนักดานสิ่งแวดลอมและ

อนุรักษพลังงาน  เชน  การจัดกิจกรรมรณรงคการใชน้ำ ใชไฟฟาอยางประหยัด การรณรงคการใชจักรยาน  

รณรงคกรใชรถใชถนนอยางปลอดภัยท้ังคนและกายภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    ซึ่งขอบเขตภาระงานทั้งหมดที่ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ดูแลกำกับตองมี

การใชจายงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการตาง ๆ ใหสำเร็จ  และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน  การออกแบบ

และกอสรางอาคาร ภูมิทัศน  พ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษาพ้ืนท่ีสาธารณะตาง ๆ 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อรสา จุลสุคนธ ไดศึกษาวิจัยเรื ่องปจจัยความสำเร็จของการใชงบประมาณ ในการวิจัย ของ

นักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ของ

นักวิจัยโดยใช 1. การวางแผน 2. การใชงบประมาณ 3. การบริหารจัดการ งบประมาณ จะสงผล ใหเกิด

ปจจัยความสำเร็จ การใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตรจำแนกได 3 ปจจัย ไดแก 

1) ปจจัยจากนักวิจัย และ 2) ปจจัยจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งใหทุนการวิจัย ประกอบดวย 3 ปจจัยยอย

เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ไดแก กำหนดนโยบายการ วิจัยใหชัดเจน จัดระบบการ

จัดสรรงบประมาณใหไดมาตรฐาน จัดระบบการเบิกจายงบประมาณใหมี ประสิทธิภาพ รวมถึง 3) ปจจัย

จากหนวยงานตนสังกัดซึ ่งเปนหนวยงานที่นักวิจัยทำงานโดยสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณและการใช

งบประมาณตามวัตถุประสงคใหนักวิจัยดำเนินงานวิจัยไดสำเร็จ  
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น ัยน ปพร ย ุทธนาวา ได ศึกษาเร ื ่องประส ิทธ ิภาพของการดำเน ินงานของงานการเงิน 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมประสิทธิภาพของการ 

ดำเนินงานของงานการเงินอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของ ผูใชบริการมี

ประสิทธิภาพสูงที ่สุด รองลงมาคือ ความถูกตองตามระเบียบ สวนผลการศึกษาความ แตกตางของ

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของงานการเงินพบวา ประสิทธิภาพการดำเนินงานของงาน การเงินมีความ

แตกตางกันตามตำแหนงงาน ระดับปจจัยการดำเนินการดานแรงจูงใจในการทำงาน ปจจัยการดำเนินการ

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน สวนปจจัยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และ

รายไดตอเดือนไมมีผลทำใหประสิทธิภาพในการดำเนินงานของงาน การเงินวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

แตกตางกัน 

 สรศักดิ์ วจีสัตย  ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง “ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผน และงบประมาณ

รายจายประจำปขององคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ประชาชน

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผน และงบประมาณขององคการ

บริหารสวนตำบลในเขตอำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความพึงพอใจ ตอประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

แผนและงบประมาณรายจายประจำป ขององคการบริหารสวนตำบล อยูในเกณฑระดับสูง แตองคการ

บริหารสวนตำบลยังคงตองแสวงหาความรวมมือจากประชาชนใน พื้นที่ใหมากขึ้น และตองสรางความ

เขมแข็งใหประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู ความเขาใจ นำปญหา และความตองการที่แทจริงมากำหนด

แผนงาน/โครงการ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือ องคกรใด ๆ 

 นิรันดร เมืองพระ (ออนไลน :2003) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ในกระทรวงกลาโหม พบวา 

 1. ในระหวางป ค.ศ.1982-2002 กระทรวงกลาโหมไดมีการนำการบริหารงบประมาณแบบ

แผนงาน/โครงการ (PPBS) เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบงบประมาณนี้มุงเนนเก่ียวกับแผนพัฒนา

ของกระทรวงรวมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีผานมาการวางแผนไดเปลี่ยนแนวคิดในเรื่อง

โครงสรางโปรแกรมแผนงานและโครงการ ความตองการงบประมาณของกรมทั ้ง 6 กรม ภายใน

กระทรวงกลาโหมจะปฏิบัติตามโครงสรางโปรแกรมนี้ 

 2. เริ่มตนในป ค.ศ.2003 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไดถูกนำมาใชโดยเริ่มตนใน

กระทรวงกลาโหม และภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานนี้ การวางแผลกลยุทธเปนหัวใจสำคัญ 

แผนกลยุทธจะกาหนดพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคของกระทรวงกลาโหมในการท่ีจะไปถึงเปาหมาย
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และวัตถุประสงคนั้น การออกแบบระบุรายละเอียดผลผลิตและผลลัพธจะถูกกำหนดลงในแผน แผนกลยุทธ

จะรวบรวมเกี่ยวกับงบประมาณและการวัดผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานสำคัญของกระทรวงกลาโหมคือ

จะตองวางแผนกลยุทธและรวบรวมเขาในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหมนี ้  
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บทที่ 3 

วิธีการวิเคราะห 
 

 วิธีดำเนินการรายงานการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป 2561 

– 2562 ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยใชโปรแกรม Google Sheet 

และ โปรแกรม Excel ในจัดเก็บขอมูลการคุมยอดงบประมาณเงินรายไดตามแผนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

ของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  และนำขอมูลดานตาง ๆ ซึ่งพิจารณาจากลักษณะงานที่มีความ

สอดคลองเชื่อมโยงกัน  ประกอบดวย 1) อุดหนุนการดำเนินงานของหนวยงาน (กองจัดการสาธารณปูโภค 

พลังงานและสิ่งแวดลอม และ กองอาคารและสถานท่ี) 2) อุดหนุนดานสิ่งกอสราง 3) อุดหนุนดานงานซอม

บำรุง (ระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย) 4) อุดหนุนดานการดูแล

สภาพแวดลอม (สถานที่ บริเวณ สวน สนาม และพื้นที ่อนุรักษ) 5) อุดหนุนการดำเนินงานของฝาย 

(กิจกรรมนอกเหนือจากแผน แกไขปญหาฉุกเฉินและจำเปนเรงดวน)  โดยมีวิธีการวิเคราะห ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอ 

5. เทคนิคท่ีนำมาใชการวิเคราะห 

1. ข้ันตอนการดำเนินการ 

 รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป 2561 – 2562       

ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงานประจำป คาเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ประจำป  

ของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.2 ศึกษาปญหาการใชจายงบประมาณเงินรายไดของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม   

มหาวิทยลัยขอนแกน ประจำป 2561-2562 
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   1.3 ศึกษาคนควา หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิเคราะห ท่ีเก่ียวของ 

  1.4 ใชโปรแกรมสำเร็จรูป Google Sheet และโปรแกรม Excel เก็บรวบรวมขอมูล  

 1.5 วิเคราะหขอมูล โดยการจัดหมวดหมูงบประมาณโดยจำแนกประเภทตามลักษณะการ

ดำเนินงานโดยใชโปรแกรม Google Sheet และโปรแกรม Excel ในการจัดเก็บขอมูล ประจำป 2561-

2562 

 1.6 นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง กราฟ เชน กราฟแทง กราฟวงกลม รอยละ 

  1.7 สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 1.8 เผยแพรผลงาน และเสนอผู บร ิหารเพื ่อใช ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหาร

งบประมาณเงินรายได ของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิเคราะหดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตารางคุมยอด ระหวางปงบประมาณ 2561-2562 โดย

จำแนกประเภทตามลักษณะการดำเนินงานโดยใชโปรแกรม Google Sheet และโปรแกรม Excel ในการ

จัดเก็บขอมูล 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการคุมยอดงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามแผนงบประมาณ

ประจำป 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลรายงานการเงินตอผูบริหารฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  

โดยรวบรวม ระหวางปงบประมาณ  2561-2562 

3.3 รวบรวมขอมูลโดยจำแนกประเภทตามลักษณะการดำเนินงานโดยใชโปรแกรม Google 

Sheet และโปรแกรม Excel ในการจัดเก็บขอมูล 
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4.  การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอ 

 การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิเคราะหดำเนินการวิเคราะหขอมูล

โดยวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป 2561-2562 ฝายโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน  การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหครั้งนี้ ผูวิเคราะหแบง

การวิเคราะหจากประเภทตามลักษณะการดำเนินงาน ประกอบดวย 5 ดานตาง ๆ ดังนี้   1) อุดหนุนการ

ดำเนินงานของหนวยงาน (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม และ กองอาคารและสถานท่ี)  

2) อุดหนุนดานสิ่งกอสราง 3) อุดหนุนดานงานซอมบำรงุ (ระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค

หลักของมหาวิทยาลัย) 4) อุดหนุนดานการดูแลสภาพแวดลอม (สถานที่ บริเวณ สวน สนาม และพื้นท่ี

อนุรักษ)  5) อุดหนุนการดำเนินงานของฝาย (กิจกรรมนอกเหนือจากแผน แกไขปญหาฉุกเฉินและจำเปน

เรงดวน)  โดยใชโปรแกรม Google Sheet และ โปรแกรม Excel  ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยใน

การศึกษานี้จะทำการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนดังนี้ 

 4.1 ดานประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

    ในการประเมินประสิทธิผลของโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณเงิน

รายไดประจำป 2561 – 2562 ซึ่งจะทำการประเมินจากการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนที่ไดรับ

จัดสรรหรือไม หากงบประมาณที่ใชจายแตกตางจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเกินรอยละ 10 จะ

พิจารณาโครงการนั้นวามีประสิทธิผล  การใชจายงบประมาณจะพิจารณาจากราคากลางที่ประกาศจัดซ้ือ

จัดจางของแตละโครงการ/กิจกรรม  โดยในการติดตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเริ่มจากการที่ผูบริหาร

อนุมัติงบประมาณ  ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม คุมยอดงบประมาณ จนกระทั่งโครงการ/

กิจกรรมนั้น  เขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ ซ่ึงในการศึกษานี้จะทำรายงานการวิเคราะห

ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป 2561-2562 ฝายโครงสรางพื้นฐานและ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิเคราะหประสิทธิผลแบงตามลักษณะงานออกเปน 5 ดาน 

 4.2 วิเคราะหแนวทางการใชงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของฝายฯ 

 เงินอุดหนุนการดำเนินของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ใชในโครงการ/กิจกรรม

นอกเหนือจากแผนท่ีตั้งไว แกไขปญหาฉุกเฉินและจำเปนเรงดวน 
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 4.3 วิเคราะหสาเหตุการใชงบประมาณตามแผนท่ีไมเกิดประสิทธิผล 

 โครงการที่ใชจายงบประมาณตามแผนที่ไดรับจัดสรรไมเกิดประสิทธิผล อาจเกิดจากหลาย

สาเหตุ  ซึ่งสงผลกระทบตอการประเมินงบประมาณประจำปของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 

ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาว ผูวิเคราะหจึงทำการศึกษา สรุปรวบรวมสาเหตุของขอมูล  เพ่ือ

เปนแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

5. เทคนิคท่ีนำมาใชการวิเคราะห 

 ผูวิเคราะหไดทำการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บมาไดโดยแสดงเปนจำนวน และรอยละ (%)  ซ่ึงเปนการ

เปรียบเทียบเชิงปริมาณ ของการคุมยอดตามลักษณะการดำเนินงานโดยใชโปรแกรม Google Sheet และ

โปรแกรม Excel ในการจัดเก็บขอมูลการดำเนินงาน  มีวิธีการดังนี ้

 5.1 นำขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจำแนกประเภทตามลักษณะการดำเนินงาน ในแตละดาน  

 5.2 จัดทำตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลเชิงปริมาณจำแนกตามลักษณะของการดำเนินงาน 

 5.3 ประมวลผลเปรียบเทียบขอมูลการใชจายงบประมาณ กับคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการ

ปฏิบัติงานของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

    5.4 ตีความและสรุป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 
 

รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจำป 2561 – 2562 ฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวิเคราะหไดทำการรวบรวมรายการจัดสรร

งบประมาณ และโครงการที่ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมไดรับจัดสรรประจำปงบประมาณ 2561 

– 2562 จำแนกเปนงบประมาณ 2561 จำนวน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบลานบาทถวน) ประจำป 2562 

จำนวน  83,090,000.00 บาท (แปดสิบสามลานเกาหม่ืนบาทถวน) โดยมีรายละเอียดรายการ และโครงการ

ท่ีไดรับการจัดสรรในแตละปงบประมาณ ดังนี้ 

1.  วิเคราะหโครงการ/กิจกรรมงบประมาณไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ  2561 – 2562 

 

ตารางท่ี  5  แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมไดรับ 

จัดสรร ประจำปงบประมาณ 2561 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

1 ขุดลอกดินตะกอนบึงสีฐานฝงตะวันออก มข. 5,400,000.00 13.50 

2 โครงการซอมบำรุงรักษาอุปกรณในระบบจำหนายไฟฟาที่ชำรุด 

(โซนพ้ืนศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ) มข. 
3,900,000.00 9.75 

3 โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหวางคณะ ระยะที่ 2 (คณะ

ศึกษาศาสตรและคณะสถาปตยศาสตร) 
3,000,000.00 7.50 

4 โครงการปรับปรุงถนนสายวิทยวัฒนา (สามแยกรปภ.-สะพาน

ขาว) 
4,000,000.00 10.00 

5 บำรุงรักษาอุปกรณในระบบสงจายกำลังไฟฟา (ครอบคลุมพ.ท.

มข.) 
3,000,000.00 7.50 

6 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางบริเวณดานหนาอาคาร สำนักวิชาศึกษา 157,000.00 0.39 

7 ซอมแซมไฟฟาสนามกีฬา 50 ป มข. สำนักงานการกีฬา 568,719.00 1.42 
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ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

8 อุดหนุนคาถายแบบโครงการกอสราง กองอาคารและสถานท่ี 171,100.00 0.43 

9 อุดหนุนคาเชาสายไฟฟา 115 KV/ป 60,000.00 0.15 

10 อุดหนุนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม

งาน 
1,200,000.00 3.00 

11 อุดหนุนคาซอมแซมทรัพยสินมหาวิทยาลัยท่ีชำรุดจากอุบัติเหตุ 200,000.00 0.50 

12 อุดหนุนคาใชจายซอมบำรุงถนนและผิวจราจรในมหาวิทยาลัย 500,000.00 1.25 

13 อุดหนุนคาใชจายซอมแซมอาคารสถานท่ี และรบบไฟฟา 700,000.00 1.75 

14 อุดหนุนคาซ อมบำรุงร ักษาระบบไฟฟาส องสวางพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Cell) 
50,000.00 0.13 

15 อุดหนุนคาใชจายในการผลิตน้ำมันดีเซล 100,000.00 0.25 

16 อุดหนุนคาใช จ ายในการซอมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ

ยานพาหนะสำนักงานสุขาภิบาล   
200,000.00 0.75 

17 โครงการจัดทำศึกษาปญหาการจราจรและการจอดรถพื้นที่ศูนย

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
250,000.00 0.63 

18 โครงการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ระยะท่ี 2 100,000.00 0.25 

19 โครงการบำรุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูง-แรงต่ำ (ตัดตนไมตาม

แนวสายไฟ) 
500,000.00 1.25 

20 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 4 มข. 

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
881,300.00 2.20 

21 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5 มข. วิทยาเขต

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
510,200.00 1.28 

22 โครงการปรับปรุงหองเรียนปฏิบัติการฟสิคคอลซายน ชั้น 5 มข. 

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
313,200.00 0.78 
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ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

23 โครงการเดินสายไฟ 3 เฟส หองปฎิบัติการเทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 

4 หองปฏิบัติการชีวโมโลกุล ชั้น5 หองเรียนปฏิบัติการ ชั้น 5 มข. 

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

816,700.00 2.04 

24 คาจางเหมารื้อถอนอาคารฟารมคณะเกษตรศาสตร 500,000.00 1.25 

25 งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝาย

โครงสรางพื้นฐานซึ่งตองดำเนินการนอกเหนือจากแผนที่ไดรับ

อนุมัต ิ   

1,896,381 4.49 

26 คาใชจายในการผลิตน้ำประปา,บำบัดน้ำเสีย,ซอมแซมบำรุงรักษา

ทอสงน้ำประปา,ทอสงน้ำดิบ,ทอรวบรวมน้ำเสีย,มาตรวัดน้ำ 

(รวมสารเคมี) 

8,800,000 22.00 

27 คาจางเหมาโครงการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 400,000 1.00 

28 คาจางเหมาโครงการบำรุงรักษระบบระบายน้ำผิวดิน 400,000 1.00 

29 คาจางเหมาโครงการขุดรอกรางระบายน้ำคลองคางหมู ศูนย

แพทย 7 
420,000 1.05 

30 โครงการทดสอบลดน้ำสูญเสีย (สำรวจจุดใชน้ำท่ียังไมติดตั้งมาตร

วัด/สำรวจการรั่วไหลของน้ำ) 
223,400 0.56 

31 โครงการเพาะชำกลาไมดั้งเดิมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 22,000 0.06 

32 โครงการทำปุยหมักจากเศษใบไมและวัชพืช 30,000 0.08 

33 โครงการดูแลรักษาสวนปาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 100,000 0.25 

34 โครงการฉีดพนหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค 100,000 0.25 

35 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสนุัขจรจัดและสัตวปลอย 200,000 0.50 

36 โครงการทำแทนรองร ับขยะร ีไซเค ิลจุดพักผ ู  โดยสาร (ให

สำนักงานฯ ตรวจสอบขอมูลเปลี่ยนเปนเครื่องรับขวดน้ำดื่มรี

ไซเคิล แบบสะสมคะแนนและตรวจสอบคะแนนได จำนวน 1 

เครื่อง สถานท่ีติดตั้งท่ีศูนยอาหารและบริการ 1) 

200,000 0.50 
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ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

37 โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย 100,000 0.25 

38 โครงการจัดทำขาตั้งเหล็กใสถุงรองรับขยะ 30,000 0.08 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 40,000,000.00 100.00 

 

ตารางท่ี  6   แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมไดรับจัดสรร 

ประจำปงบประมาณ 2562 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

1 งบประมาณสำหรับซอมแซมถนน 500,000.00 0.60 

2 
งบกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝายโครงสราง

พ้ืนฐาน (ซอมระบบไฟฟาตางๆ) และอ่ืนๆ 
1,000,000.00 1.20 

3 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 500,000.00 0.60 

4 คาจางเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ 100,000.00 0.12 

5 

ค าใช จ ายในการผลิตน ้ำประปา บำบัดน ้ำเส ีย ซ อมแซม

บำรุงรักษาทอสงน้ำประปา ทอสงน้ำดิบ ทอรวบรวมน้ำเสีย 

มาตรวัดน้ำ 

8,000,000.00 9.60 

6 
โครงการซอมแซมเครื่องมือกล เครื่องจักรกล และเครื่องจักร

ประจำรถ 
500,000.00 0.60 

7 โครงการทำปุยหมักจากเศษใบไมและวัชพืช 30,000.00 0.03 

8 โครงการบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล 50,000.00 0.06 

9 โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารสวนกลาง 100,000.00 0.12 

10 โครงการปรัปรงุจุดรองรับขยะมูลฝอย 50,000.00 0.06 

11 อุดหนุนคาถายแบบ สแกนแบบ โครงการกอสราง 170,000.00 0.20 

12 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 700,000.00 0.84 
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ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

13 อุดหนุนคาซอมแซมทรัพยสินมหาวิทยาลัยท่ีชำรุดจากอุบัติเหต ุ 200,000.00 0.24 

14 อุดหนุนคาใชจายในการซอมบำรุงอาคารอาคารสถานท่ี 2,000,000.00 2.40 

15 อุดหนุนคาใชจายในการซอมบำรุงถนนและปายจราจร 1,500,000.00 1.80 

16 

งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝาย

โครงสรางพื้นฐาน ที่มีคาใชจายเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตาม

รายการท่ีไดรับอนุมัติ (3,500,000) 

3,500,000 4.21 

17 
โครงการซอมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริ

คุณากร 
900,000.00 1.08 

18 โครงการซอมบำรุงปมน้ำระบบปรับอากาศ อาคารสิริคุณากร 130,000.00 0.15 

19 โครงการบำรุงรักษาเครื่องสงลมเย็น อาคารสิริคุณากร 100,000.00 0.12 

20 
โครงการซอมบำรุ ุงระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) อาคารสิริ

คุณากร 
700,000.00 0.84 

21 
โครงการซอมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ VRF 

และบบ Split Type อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 
25,000.00 0.03 

22 

โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ซ  อ ม แ ซ ม ผ ิ ว จ ร า จ ร  ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนตนสักสายรหัส จากบริเวณสามแยก

ถนนสายท่ี 1 ถึงสามแยกถนนสายท่ี 4 

2,000,000.00 2.40 

23 
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Chiller และปรับปรุงซอมแซม 

Cooling Tower อาคารสิริคุณากร 
4,000,000.00 4.81 

24 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณพ้ืนท่ีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 22,189,600.00 26.70 

25 
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 

(ผนังกระจก และเสนชองจอดรถ) 
4,500,000.00 5.40 

26 
ปรับปรุงหองน้ำสีฐาน บริเวณจอดรถบึงสีฐาน ฝ งตะวันตก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
1,500,000.00 1.80 

27 โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 530,000.00 0.63 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

28 
งานปรับปรุงซอมแซมหลังคา และระบบระบายน้ำ อาคาร

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 
850,000.00 1.02 

29 
โครงการปรับปรุงพื ้นที่จอดรถดับเพลิงและทาสีอาคาร กอง

ปองกันและรักษาความปลอดภัย 
427,800.00 0.51 

30 โครงการผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว 2,072,200.00 2.49 

31 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังอาคารสิริคุณากร 655,000.00 0.78 

32 
โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี

อาคาร 2 
100,000.00 0.12 

33 
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณลานจอดรถขนสงมวลชน หนา

อาคารสิริคุณากร 
242,000.00 0.29 

34 
โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ห ล ั ง ค า ค ล ุ ม บ ั น ไ ด แ ฟ ล ต แ ด ง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
107,300.00 0.12 

35 
โครงการปรับปรุงซอมแซมทางเขาแฟลตชัยพฤกษ แฟลต

ทานตะวัน แฟลตรมรื่น แฟลตเขียวขจี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2,714,800.00 3.26 

36 
โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ซ  อ ม แ ซ ม ห ล ั ง ค า แ ฟ ล ต ร  ม รื่ น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
341,800.00 0.41 

37 
โครงการปรับปรุงประตูทางเขา-ออกเดิมท่ีชำรุด แฟลต 11 ปาดู 

และแฟลต 12 ปาดู มหาวิทยาลยัขอนแกน 
52,300.00 0.06 

38 การจัดการบัญชีกาซเรือนกระจก 2,100,000.00 2.52 

39 โครงการพัฒนาสวนปายางนา 580,000.00 0.70 

40 โครงการผลิตปุยหมักและดินพรอมปลูก 85,000.00 0.10 

41 
โครงการจัดการเถาวัลย ตนกระถินและพรอมกิ่งไมตามอาคาร

และหอพักท่ีสุมเสี่ยงตอการหักโคน 
287,000.00 0.35 

42 โครงการพัฒนาสวนจามจุรี 1 และ 2 360,000.00 0.43 

43 โครงการพัฒนาสวนไทร 490,000.00 0.59 



รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจำป  2561-2562 

 

  
ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

44 
โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝงตะวันออก (หนองเอียด) และบอหนา

บึง 
500,000.00 0.60 

45 โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝงตะวันตก 465,000.00 0.56 

46 โครงการพัฒนาบึงจามจุรี (บึงศูนยแทพย 7) 430,000.00 0.52 

47 โครงการฉีดพนหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค 100,000.00 0.12 

48 
โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตวกอเหตุ

รำคาญ 
350,000.00 0.42 

49 โครงการจางเหมารถเครนขนาดใหญตัดแตงก่ิงตนไมสูง 100,000.00 0.12 

50 โครงการบำรุงรักษาไมใหญ และไมสุมเสียงตอการคักโคน 320,000.00 0.39 

51 โครงการตัดตนไมตามแนวสายไฟและจัดเก็บแนวสายเคเบิ้ล 100,000.00 0.12 

52 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนประตูทางเขามหาวิทยาลัยท้ัง 2 ฝง 100,000.00 0.12 

53 โครงการจัดซ้ือพันธุไมและอนุรักษไมพ้ืนถ่ิน 50,000.00 0.06 

54 โครงการปรับปรุงสวนหยอมเกาะกลางถนน 260,000.00 0.31 

55 
โครงการการใชประโยชนไมทอนขนาดใหญเพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนและสวนหยอม 
200,000.00 0.24 

56 โครงการเปลี่ยนหลอด LED อาคารสิริคุณากร ท้ังหมด 800,000.00 0.96 

57 
โครงการเปลี่ยนและซอมระบบไฟฟาสองสวางเปน LED สวนรม

เกลา ฯ 
450,000.00 0.54 

58 โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน CBG 200,000.00 0.24 

59 
โครงการการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน 

Solar farm & Solar rooftop 
680,000.00 0.82 

60 

โครงการศึกษาศักยภาพและความเปนไปไดของพลังงาน

ทดแทน Floating Solar Mounting Component เพ ื ่ อ ให

เอกชนลงทุน 

150,000.00 0.18 
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61 
โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ ระยะท่ี 4 ตาม

ความรวมมือของเทศบาลนครขอนแกนและคณะแพทยศาสตร 
300,000.00 0.36 

62 
คาจางเหมาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ (น้ำประปา น้ำเสีย และ

บอพักน้ำทุกแหลง) 
300,000.00 0.36 

63 การปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคาร 25 ป 120,000.00 0.14 

64 
โครงการปรับปรุงระบบสูบจายผลิตน้ำประปาและดูแลระบบทอ

สงน้ำดิบ 
2,000,000.00 2.41 

65 คาจางเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ผวิดิน 400,000.00 0.48 

66 
งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณหนองไผและพื้นที่โดยรอบ

บอบำบัดน้ำเสีย 
500,000.00 0.60 

67 โครงการบำรุงรักษาและเฝาระวังโรงสูบบานโกทา 385,000.00 0.46 

68 โครงการบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟา 500,000.00 0.60 

69 
โครงการบำรุงรักษาตูสวิทซเกียรแรงดันปานกลาง 22 kv และ

UNITSUBSTAION 
300,000.00 0.36 

70 โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารสวนกลาง 500,000.00 0.60 

71 

โครงการปรับปรุงท อรวบรวมน้ำเส ียสายยอยจากอาคาร

สวนกลางตอเชื ่อมกับทอรวบรวมน้ำเสียจากระยะท่ี 2 และ 

ระยะท่ี 3 

500,000.00 0.60 

72 งานแกไขและบำรุงรักษาทอโกงตัวและอุดตัน 3 จุด 930,000.00 1.12 

73 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย P5 (เครื่องสูบน้ำเดิม) 90,000.00 0.11 

74 
งานเปลี่ยนทอ AC เปน PVC แนวถนนซอยสีฐาน 5 ถึงประตูสี

ฐาน 
500,000.00 0.60 

75 
งานปร ับปร ุ งอ ุปกรณ  ไฟฟ  า ในต ู  ควบค ุม ในสถาน ี สู บ 

P1,P2,P4,P5,P6/1 และ P6/2 
900,000.00 1.08 
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76 
โครงการปรับปรุงสายสงไฟฟาแรงสูง บริเวณศูนยแพทย 3 และ

บริเวณศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
1,800,000.00 2.17 

77 
โครงการเปลี ่ยนชุดตู ควบคุมไฟถนน บริเวณ วงเวียนคณะ

มนุษยศาสตร 
45,000.00 0.05 

78 โครงการเปลี่ยนชุดตูควบคุมไฟถนน บริเวณ โรงสูบ P1 45,000.00 0.05 

79 
โครงการขยายสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ตสูสถานีผลิตกาซไบ

โอมีเทนอัด (CBG) และโซลารฟารม 
200,000.00 0.24 

80 
โครงการจัดทำโปรแกรมและเครื่องจดมาตรวัดคาน้ำประปาและ

ไฟฟา ออนไลน เพ่ือรายงานผลใหกับสวนกลางและหนวยงาน 
80,000.00 0.10 

81 
โครงการปรับปรุงและซอมแซมผิวถนนและขอบบอบำบัดน้ำเสีย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
500,000.00 0.60 

ยอดรวมท้ังส้ิน 83,090,000.00 100.00 

 

ตารางท่ี  7  แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมไดรับจัดสรร

ประจำปงบประมาณ 2561 จำแนกตามผูรับผิดชอบ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

บาท รอยละ 

ฝายโครงสรางพ้ืนฐาน และส่ิงแวดลอม 

1 

งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝาย

โครงสรางพื้นฐานซึ่งตองดำเนินการนอกเหนือจากแผนที่ไดรับ

อนุมัติ 

1,896,381.00 4.49 

รวมงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ ท้ังสิ้น 1,896,381.00 4.49 

กองอาคารและสถานท่ี 

1 อุดหนุนคาถายแบบโครงการกอสราง กองอาคารและสถานท่ี 171,100.00 0.43 
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2 
อุดหนุนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม

งาน 
1,200,000.00 3.00 

3 อุดหนุนคาซอมแซมทรัพยสินมหาวิทยาลัยท่ีชำรุดจากอุบัติเหต ุ 200,000.00 0.50 

4 อุดหนุนคาใชจายซอมบำรุงถนนและผิวจราจรในมหาวิทยาลัย 500,000.00 1.25 

5 อุดหนุนคาใชจายซอมแซมอาคารสถานท่ี และรบบไฟฟา 700,000.00 1.75 

6 อุดหนุนคาเชาสายไฟฟา 115 KV/ป 60,000.00 0.15 

7 ขุดลอกดินตะกอนบึงสีฐานฝงตะวันออก มข. 5,400,000.00 13.50 

8 
โครงการซอมบำรุงรักษาอุปกรณในระบบจำหนายไฟฟาที่ชำรุด 

(โซนพ้ืนศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ) มข. 
3,900,000.00 9.75 

9 
โครงการปรับปรุงพืน้ที่สาธารณะระหวางคณะ ระยะที่ 2 (คณะ

ศึกษาศาสตรและคณะสถาปตยศาสตร) 
3,000,000.00 7.50 

10 
โครงการปรับปรุงถนนสายวิทยวัฒนา (สามแยกรปภ.-สะพาน

ขาว) 
4,000,000.00 10.00 

11 
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 4 มข. 

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
881,300.00 2.20 

12 
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5 มข. วิทยา

เขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
510,200.00 1.28 

13 
โครงการปรับปรุงหองเรียนปฏิบัติการฟสิคคอลซายน ชั้น 5 มข. 

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
313,200.00 0.78 

14 

โครงการเดินสายไฟ 3 เฟส หองปฎิบัติการเทคโนโลยีดิจิตอล 

ชั้น 4 หองปฏิบัติการชีวโมโลกุล ชั้น5 หองเรียนปฏิบัติการ ชั้น 

5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

816,700.00 2.04 

15 คาจางเหมารื้อถอนอาคารฟารมคณะเกษตรศาสตร 500,000.00 1.25 

16 
บำรุงรักษาอุปกรณในระบบสงจายกำลังไฟฟา (ครอบคลุมพ.ท.

มข.) 
3,000,000.00 7.50 
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17 
ติดตั ้งเสาไฟฟาแสงสวางบริเวณดานหนาอาคาร สำนักวิชา

ศึกษา 
157,000.00 0.39 

18 ซอมแซมไฟฟาสนามกีฬา 50 ป มข. สำนักงานการกีฬา 568,719.00 1.42 

19 
โครงการจัดทำศึกษาปญหาการจราจรและการจอดรถพ้ืนท่ีศูนย

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
250,000.00 0.63 

20 
โครงการบำรุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูง-แรงต่ำ (ตัดตนไมตาม

แนวสายไฟ) 
500,000.00 1.25 

รวมงบประมาณท่ีกองอาคารและสถานท่ีรับผิดชอบ ท้ังสิ้น 26,628,219.00 66.57 

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และส่ิงแวดลอม 

1 
อุดหนุนคาซอมบำรุงรักษาระบบไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Cell) 
50,000.00 0.13 

2 อุดหนุนคาใชจายในการผลิตน้ำมันดีเซล 100,000.00 0.25 

3 
อุดหนุนคาใชจายในการซอมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ

ยานพาหนะสำนักงานสุขาภิบาล 
300,000.00 0.75 

4 โครงการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ระยะท่ี 2 100,000.00 0.25 

5 

ค าใช จ ายในการผลิตน ้ำประปา ,บำบ ัดน ้ำเส ีย ,ซอมแซม

บำรุงรักษาทอสงน้ำประปา,ทอสงน้ำดิบ,ทอรวบรวมน้ำเสีย,

มาตรวัดน้ำ (รวมสารเคมี) 

8,800,000 22.00 

6 คาจางเหมาโครงการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 400,000 1.00 

7 คาจางเหมาโครงการบำรุงรักษระบบระบายน้ำผิวดิน 400,000 1.00 

8 
คาจางเหมาโครงการขุดรอกรางระบายน้ำคลองคางหมู ศูนย

แพทย 7 
420,000 1.05 

9 
โครงการทดสอบลดน้ำสูญเสีย (สำรวจจุดใชน้ำที่ยังไมติดตั้ง

มาตรวัด/สำรวจการรั่วไหลของน้ำ) 
223,400 0.56 

10 โครงการเพาะชำกลาไมดั้งเดิมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 22,000 0.06 
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11 โครงการทำปุยหมักจากเศษใบไมและวัชพืช 30,000 0.08 

12 โครงการดูแลรักษาสวนปาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 100,000 0.25 

13 โครงการฉีดพนหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค 100,000 0.25 

14 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสนุัขจรจัดและสัตวปลอย 200,000 0.50 

15 

โครงการทำแทนรองรับขยะรีไซเคิลจุดพักผู โดยสาร (ให

สำนักงานฯ ตรวจสอบขอมูลเปลี่ยนเปนเครื่องรับขวดน้ำดื่มรี

ไซเคิล แบบสะสมคะแนนและตรวจสอบคะแนนได จำนวน 1 

เครื่อง สถานท่ีติดตั้งท่ีศูนยอาหารและบริการ 1) 

200,000 0.50 

16 โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย 100,000 0.25 

17 โครงการจัดทำขาตั้งเหล็กใสถุงรองรับขยะ 30,000 0.08 

รวมงบประมาณท่ีกองจัดการสาธารณูปโภคฯ รับผิดชอบ ท้ังสิ้น 11,575,400.00 28.94 

รวมเปนงบประมาณฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม ท้ังส้ิน 40,000,000.00 100.00 

 

จากตารางที่ 7 พบวา โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป 2561 เมื่อจำแนก

ตามหนวยงานที่มีหนาที่ในการรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตรของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ไดแก กองอาคารและสถานท่ี 

จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม รองลงมาคือ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม จำนวน 17 

โครงการ/กิจกรรม สวนดานงบประมาณที่หนวยงานตองรับผิดชอบในการขับเคลื่อนมากที่สุด ไดแก กอง

อาคารและสถานท่ี วงเงินงบประมาณ 26,628,219 บาท คิดเปนรอยละ 66.57 รองลงมา ไดแก กองจดัการ

สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม วงเงินงบประมาณ 11,575,400 บาท คิดเปนรอยละ 28.94 สวน

งบประมาณสวนที่ฝายโครงสรางพื้นฐานบริหารจัดการ จำนวน 1,896,381.00 บาท คิดเปนรอยละ 4.49 

(หมายเหตุ เปนงบประมาณท่ีตั้งไวสำหรับใชจายในโครงการ/กิจกกรรมท่ีไมไดระบุไวในแผนการปฏิบัติงาน

ประจำป ซ่ึงหนวยงานภายในการกำกับดูแลของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ทั้ง 2 หนวยงาน

สามารถขอใชไดโดยผานความเห็นชอบของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมเสียกอน) 
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ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ตารางท่ี  8 แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมไดรับจัดสรร 

ประจำปงบประมาณ 2562 จำแนกตามผูรับผิดชอบ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 

บาท รอยละ 

ฝายโครงสรางพ้ืนฐาน และส่ิงแวดลอม 

1 งบกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝายโครงสราง

พ้ืนฐาน (ซอมระบบไฟฟาตางๆ) และอ่ืนๆ 

1,000,000.00 1.16 

2 งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝาย

โครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนนอกเหนือจากแผนตาม

รายการท่ีไดรับอนุมัติ (3,500,000) 

6,993,700.00 8.42 

รวมงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ ท้ังสิ้น 7,993,700.00 9.62 

กองอาคารและสถานท่ี 

1 อุดหนุนคาถายแบบ สแกนแบบ โครงการกอสราง (ปรบัแผนเปน

งบกลาง 170,000 บาท) 

0.00 0.00 

2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน (ปรับ

แผนเปนงบกลางฯ 250,000 บาท) 

450,000.00 0.54 

3 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 500,000.00 0.58 

4 งบประมาณสำหรับซอมแซมถนน 500,000.00 0.58 

5 อุดหนุนคาซอมแซมทรัพยสินมหาวิทยาลัยท่ีชำรุดจากอุบัติเหตุ 

(ปรับแผนเปนงบกลางฯ 200,000 บาท) 

0.00 0.00 

6 อุดหนุนคาใชจายในการซอมบำรุงอาคารอาคารสถานท่ี (ปรับ

แผนเปนงบกลางฯ 1,300,000 บาท) 

700,000.00 0.84 

7 อุดหนุนคาใชจายในการซอมบำรุงถนนและปายจราจร 1,500,000.00 1.74 

8 โครงการซอมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริ

คุณากร 

900,000.00 1.04 

9 โครงการซอมบำรุงปมน้ำระบบปรับอากาศ อาคารสิริคุณากร 130,000.00 0.15 
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ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 

บาท รอยละ 

10 โครงการบำรุงรักษาเครื่องสงลมเย็น อาคารสิริคุณากร 100,000.00 0.12 

11 โครงการซอมบำรุุงระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) อาคารสิริ

คุณากร 

700,000.00 0.81 

12 โครงการซอมแซมและบำรงุรักษาระบบปรับอากาศ แบบ VRF 

และบบ Split Type อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 

25,000.00 0.03 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมผวิจราจร ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนตนสักสายรหัส จากบริเวณสามแยก

ถนนสายท่ี 1 ถึงสามแยกถนนสายท่ี 4 

2,000,000.00 2.32 

14 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Chiller และปรับปรุงซอมแซม 

Cooling Tower อาคารสิริคุณากร 

4,000,000.00 4.63 

15 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณพ้ืนท่ีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 22,189,600.00 25.69 

16 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน (ผนัง

กระจก และเสนชองจอดรถ) 

4,500,000.00 5.21 

17 ปรับปรุงหองน้ำสีฐาน บริเวณจอดรถบึงสีฐาน ฝงตะวันตก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1,500,000.00 1.74 

18 โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (ปรับแผนเปน

งบกลางฯ 300,200 บาท) 

229,800.00 0.28 

19 งานปรับปรุงซอมแซมหลังคา และระบบระบายน้ำ อาคาร

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 

850,000.00 0.98 

20 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถดับเพลิงและทาสีอาคาร กอง

ปองกันและรักษาความปลอดภัย 

427,800.00 0.50 

21 โครงการผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว 2,072,200.00 2.40 

22 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังอาคารสิริคุณากร (ปรับ

แผนเปนงบกลางฯ 481,000 บาท) 

174,000.00 0.21 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 

บาท รอยละ 

23 โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี

อาคาร 2 

100,000.00 0.12 

24 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณลานจอดรถขนสงมวลชน หนา

อาคารสิริคุณากร 

242,000.00 0.28 

25 โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมบันไดแฟลตแดง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

107,300.00 0.12 

26 โครงการปรับปรุงซอมแซมทางเขาแฟลตชัยพฤกษ แฟลต

ทานตะวัน แฟลตรมรื่น แฟลตเขียวขจี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2,714,800.00 3.14 

27 โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาแฟลตรมรื่น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

341,800.00 0.40 

28 โครงการปรับปรุงประตูทางเขา-ออกเดิมท่ีชำรุด แฟลต 11 ปาดู 

และแฟลต 12 ปาดู มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปรับแผนเปนงบ

กลางฯ 52,300 บาท) 

0.00 0.00 

รวมงบประมาณท่ีกองอาคารและสถานท่ีรับผิดชอบ ท้ังสิ้น 46,954,300.00 56.51 

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และส่ิงแวดลอม 

1 คาจางเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ 100,000.00 0.12 

2 คาใชจายในการผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย ซอมแซมบำรุงรักษา

ทอสงน้ำประปา ทอสงน้ำดิบ ทอรวบรวมน้ำเสีย มาตรวัดน้ำ 

7,900,000.00 9.15 

3 โครงการซอมแซมเครื่องมือกล เครื่องจักรกล และเครื่องจักร

ประจำรถ 

500,000.00 0.58 

4 โครงการทำปุยหมักจากเศษใบไมและวัชพืช 30,000.00 0.03 

5 โครงการบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล 50,000.00 0.06 

6 โครงการบำรงุรักษาระบบระบายน้ำอาคารสวนกลาง 100,000.00 0.12 

7 โครงการปรัปรงุจุดรองรับขยะมูลฝอย 50,000.00 0.06 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 

บาท รอยละ 

8 การจัดการบัญชีกาซเรือนกระจก 2,100,000.00 2.43 

9 โครงการพัฒนาสวนปายางนา 580,000.00 0.67 

10 โครงการผลิตปุยหมักและดินพรอมปลูก 85,000.00 0.10 

11 โครงการจัดการเถาวัลย ตนกระถินและพรอมก่ิงไมตามอาคาร

และหอพักท่ีสุมเสี่ยงตอการหักโคน 

287,000.00 0.33 

12 โครงการพัฒนาสวนจามจุรี 1 และ 2 360,000.00 0.42 

13 โครงการพัฒนาสวนไทร (ปรับแผนเปนงบกลางฯ 490,000 บาท) 0.00 0.00 

14 โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝงตะวันออก (หนองเอียด) และบอหนา

บึง 

500,000.00 0.58 

15 โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝงตะวันตก 465,000.00 0.54 

16 โครงการพัฒนาบึงจามจุรี (บึงศูนยแทพย 7) 430,000.00 0.50 

17 โครงการฉีดพนหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค 100,000.00 0.12 

18 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตวกอเหตุ

รำคาญ 

350,000.00 0.41 

19 โครงการจางเหมารถเครนขนาดใหญตัดแตงก่ิงตนไมสูง 100,000.00 0.12 

20 โครงการบำรุงรักษาไมใหญ และไมสุมเสียงตอการคักโคน 320,000.00 0.37 

21 โครงการตัดตนไมตามแนวสายไฟและจัดเก็บแนวสายเคเบิ้ล 100,000.00 0.12 

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนประตูทางเขามหาวิทยาลัยท้ัง 2 ฝง 100,000.00 0.12 

23 โครงการจัดซ้ือพันธุไมและอนุรักษไมพ้ืนถ่ิน 50,000.00 0.06 

24 โครงการปรับปรุงสวนหยอมเกาะกลางถนน 260,000.00 0.30 

25 โครงการการใชประโยชนไมทอนขนาดใหญเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

และสวนหยอม 

200,000.00 0.23 

26 โครงการเปลี่ยนหลอด LED อาคารสิริคุณากร ท้ังหมด 800,000.00 0.93 
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จัดสรร 

บาท รอยละ 

27 โครงการเปลี่ยนและซอมระบบไฟฟาสองสวางเปน LED สวนรม

เกลา ฯ 

450,000.00 0.52 

28 โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน CBG 200,000.00 0.23 

29 โครงการการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน Solar 

farm & Solar rooftop 

680,000.00 0.79 

30 โครงการศึกษาศักยภาพและความเปนไปไดของพลังงานทดแทน 

Floating Solar Mounting Component เพ่ือใหเอกชนลงทุน 

(ปรับแผนเปนงบกลางฯ 150,000 บาท) 

0.00 0.00 

31 โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ ระยะท่ี 4 ตาม

ความรวมมือของเทศบาลนครขอนแกนและคณะแพทยศาสตร 

300,000.00 0.35 

32 คาจางเหมาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ (น้ำประปา น้ำเสีย และ

บอพักน้ำทุกแหลง) 

300,000.00 0.35 

33 การปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคาร 25 ป 120,000.00 0.14 

34 โครงการปรับปรุงระบบสูบจายผลิตน้ำประปาและดูแลระบบทอ

สงน้ำดิบ 

2,000,000.00 2.32 

35 คาจางเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ผิวดิน 400,000.00 0.46 

36 งานปรับปรงุระบบระบายน้ำบริเวณหนองไผและพ้ืนท่ีโดยรอบบอ

บำบัดน้ำเสีย 

500,000.00 0.58 

37 โครงการบำรุงรักษาและเฝาระวังโรงสูบบานโกทา 385,000.00 0.45 

38 โครงการบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟา 500,000.00 0.58 

39 โครงการบำรุงรักษาตูสวิทซเกียรแรงดันปานกลาง 22 kv และ

UNITSUBSTAION 

300,000.00 0.35 

40 โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารสวนกลาง 500,000.00 0.58 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 

บาท รอยละ 

41 โครงการปรับปรุงทอรวบรวมน้ำเสียสายยอยจากอาคารสวนกลาง

ตอเชื่อมกับทอรวบรวมน้ำเสียจากระยะท่ี 2 และ ระยะท่ี 3 

500,000.00 0.58 

42 งานแกไขและบำรุงรักษาทอโกงตัวและอุดตัน 3 จุด 930,000.00 1.08 

43 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย P5 (เครื่องสูบน้ำเดิม) 90,000.00 0.10 

44 งานเปลี่ยนทอ AC เปน PVC แนวถนนซอยสีฐาน 5 ถึงประตูสี

ฐาน 

500,000.00 0.58 

45 งานปรับปรุงอุปกรณไฟฟาในตูควบคุมในสถานีสูบ 

P1,P2,P4,P5,P6/1 และ P6/2 

900,000.00 1.04 

46 โครงการปรับปรุงสายสงไฟฟาแรงสูง บริเวณศูนยแพทย 3 และ

บริเวณศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 

1,800,000.00 2.08 

47 โครงการเปลี่ยนชุดตูควบคุมไฟถนน บริเวณ วงเวียนคณะ

มนุษยศาสตร 

45,000.00 0.05 

48 โครงการเปลี่ยนชุดตูควบคุมไฟถนน บริเวณ โรงสูบ P1 45,000.00 0.05 

49 โครงการขยายสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ตสูสถานีผลิตกาซไบ

โอมีเทนอัด (CBG) และโซลารฟารม 

200,000.00 0.23 

50 โครงการจัดทำโปรแกรมและเครื่องจดมาตรวัดคาน้ำประปาและ

ไฟฟา ออนไลน เพ่ือรายงานผลใหกับสวนกลางและหนวยงาน 

80,000.00 0.09 

51 โครงการปรับปรุงและซอมแซมผิวถนนและขอบบอบำบัดน้ำเสีย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

500,000.00 0.58 

รวมงบประมาณท่ีกองจัดการสาธารณูปโภคฯ รับผิดชอบ ท้ังสิ้น 28,142,000.00 33.87 

รวมเปนงบประมาณฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม ท้ังส้ิน 83,090,000.00 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป 2562 วงเงินรวมท้ัง

สิ้น 83,090,000 บาท เมื่อจำแนกตามหนวยงานที่มีหนาที่ในการรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตรของฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด 
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ไดแก กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม จำนวน 51 โครงการ/กิจกรรม รองลงมาคือ กอง

อาคารและสถานที่ จำนวน 28 โครงการ/กิจกรรม สวนดานงบประมาณที่หนวยงานตองรับผิดชอบในการ

ขับเคลื่อนมากที่สุด ไดแก กองอาคารและสถานที่ วงเงินงบประมาณ 46,954,300 บาท คิดเปนรอยละ 

56.51 รองลงมา ไดแก กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม วงเงินงบประมาณ 28,142,000 

บาท คิดเปนรอยละ 33.87 สวนงบประมาณสวนท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานบริหารจัดการ จำนวน 7,993,700 

บาท คิดเปนรอยละ 9.62 (หมายเหตุ เปนงบประมาณที่ตั้งไวสำหรับใชจายในโครงการ/กิจกกรรมที่ไมได

ระบุไวในแผนการปฏิบัติงานประจำป ซึ่งหนวยงานภายในการกำกับดูแลของฝายโครงสรางพื้นฐานและ

สิ ่งแวดลอม ทั ้ง 2 หนวยงานสามารถขอใชไดโดยผานความเห็นชอบของฝายโครงสรางพื ้นฐานและ

สิ่งแวดลอมเสียกอน) 

ภาพท่ี 5 การจดัสรรงบประมาณประจำป 2561 – 2562 ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม จำแนก 

ตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามแผนการปฏิบัติงานประจำป 

 

 

จะเห็นวา โครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป 2561 - 2562 ของฝาย

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม มีลักษณะของโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากเปนฝาย

ที่ตองดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยมีหนวยงานภายใตการ
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กำกับดูแลท้ังสิ้น 2 หนวยงาน ประกอบดวย 1. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดลอม 2. กอง

อาคารและสถานที่ เพื่อใหสามารถเขาใจถึงลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของฝายโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งแวดลอม และสามารถวิเคราะหประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณฝายโครงสรางพ้ืนฐานไดอยาง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผูวิเคราะหจึงไดจำแนกโครงการ/กิจกกรรมตามแผนการปฏิบัติงานประจำป เปน 5 ดาน 

ไดแก 

1. เงินอุดหนุนดานการดำเนินงานประจำของหนวยงาน 

2. เงินอุดหนุนดานสิ่งกอสราง 

3. เงินอุดหนุนดานงานซอมนำรุง 

4. เงินอุดหนุนดานการดูแลสภาพแวดลอม 

5. เงินอุดหนุนการดำเนินงานของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

 

2.  รายงานวิเคราะหนี้ ไดทำการวิเคราะหโดยจำแนกกลุมของโครงการ/กิจกรรมตามที่   

กลาวไวขางตน เพ่ือวิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

สวนท่ี 1 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

ไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ 2561 

สวนท่ี 2 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

ไดรับ จัดสรร ประจำปงบประมาณ 2562 

โดยสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 ผูวิเคราะหไดทำรายงานการวิเคราะหประสิทธิผลของการ

ดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ดวยการหา

สัดสวนรอยละของงบประมาณที ่ไดม ีการใชสอยและเบิกจายจริง เปรียบเทียบกับยอด

งบประมาณรวมของกิจกรรมแตละดาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสำเร็จและประสิทธิผลของการ

ดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป 

สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบ งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐาน 

และสิ่งแวดลอมไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ 2561-2562 
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 จากการวิเคราะหผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2561 จำแนกตามภารกิจ

หลัก 5 ดาน ของฝายโครงสรางพื ้นฐาน พบวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสูงสุด คือ ดานการ

บำรุงรักษา วงเงิน  17,675,719 บาท คิดเปนรอยละ 43.48 รองลงมาคือ ดานสิ ่งกอสราง วงเงิน  

9,521,400 บาท คิดเปนรอยละ 23.42 งบประมาณที่จัดสรรนอยที่สุด คือ ดานการดำเนินงานของฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม วงเงิน  1,896,381 บาท คิดเปนรอยละ 4.66 จากแนวทางในการ

จัดสรรงบประมาณของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ทำใหเห็นไดวา ในการดูแลรักษา และซอม

บำรุงระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีเสถียรภาพ และพรอมตอการใชงานอยูเสมอ

นั้น เปนงานท่ีตองมีความตอเนื่อง และใชตนทุนในการดูแลสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบางอยางท่ีใชงาน

มาเปนระยะเวลานาน จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดูแลและบำรุงรักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อปองกันการ

ผิดพลาดและขัดของจนสงผลตอผูใชงาน นักศึกษา และบุคลากรที่เขามาใชบริการในมหาวิทยาลัย และ

พักอาศัย สวนงบประมาณดานสิ่งกอสราง ประจำปงบประมาณ 2561 มีวงเงินที่ไมสูงมากนักเนื่องจาก 

โครงการขนาดใหญ ที่ใชวงเงินงบประมาณสูง มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดสรรจากงบประมาณ

แผนดิน ประจำป 2561 ดังนั้น โครงการกอสรางที่ใชจายจากเงินรายไดประจำป จึงมีเฉพาะโครงการท่ี

เปนการปรับปรุง ซอมแซมขนาดเล็ก และใชวงเงินงบประมาณไมสูงมากนัก นอกจากนี้ ฝายโครงสราง

พื ้นฐานและสิ ่งแวดลอมยังไดมีการจัดสรรงบประมาณ ดานการดูแลรักษาสภาพแวดลอม วงเงิน  

7,032,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.30 โดยประกอบดวยโครงการปรับปรุงพื้นที่รกราง ใหมีความเปน

ระเบยีบเรียบรอย และรวมถึงการดูแลรักษา พ้ืนท่ีสวน สนาม และปาไมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ให

มีสภาพสมบูรณรมรื่น สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ 

Green University  

 การวิเคราะหผลการดำเนินงานของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 

2561 ดานที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ดานการบำรุงรักษา มีผลการใชจาย

งบประมาณทั้งสิ้น  16,904,494 บาท คิดเปนรอยละ 95.64 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรดานนี้ สะทอนให

เปนถึงประสิทธิภาพของแผนในการดำเนินงานดานการบำรุงรักษาที่มีการประเมินและขับเคลื่อนงานได

เปนไปตามแผนที่วางไวภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร ลำดับรองลงมาคือ ดานการดำเนินงานของหนวยงาน 

มีผลการใชจายงบประมาณท้ังสิ้น  3,451,843 บาท คิดเปนรอยละ 76.18 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรดานนี้ 
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โดยเปนวงเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของหนวยงานภายใตการกำกับดูแลของฝายโครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมในการขับเคลื่อนภารกิจประจำของหนวยงาน ดานท่ีมีผลสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผนนอยที่สุด คือ ดานการดูแลสภาพแวดลอม มีผลการใชจายงบประมาณทั้งสิ้น  1,556,040 บาท 

คิดเปนรอยละ 22.13 เหตุที่ภารกิจดานนี้มีประสิทธิผลของการดำเนินการคอนขางต่ำ เนื่องมากจากฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ไดมีการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงบึงสีฐานฝงตะวันออก เพื่อเปนท่ี

ชะลอน้ำในชวงฤดูฝน และเปนอางสำรองน้ำไวใชในการดูแลสวนสนามในชวงฤดูแลง เปนหนึ่งในมาตรการ

สรางความยั่งยืนใหแกมหาวิทยาลัย วงเงิน 5,400,000 บาท แตดวยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

ผูบริหารจึงมีความเห็นใหชะลอการดำเนินการดังกลาว จึงเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหการดำเนินการตามแผน

ในดานดังกลาวไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย  

สรุปภาพรวมเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2561 ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม มีการดำเนิน

โครงการ และใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 29,163,194 บาท คิดเปนรอย 71.73 
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ตารางท่ี 17 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดานการดูแลสภาพแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2562 (ตอ) 
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จากการวิเคราะหผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2562 จำแนกตามภารกิจ

หลัก 5 ดาน ของฝายโครงสรางพื้นฐาน พบวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสูงสุด คือ ดานสิ่งกอสราง 

วงเงิน  37,775,300 บาท คิดเปนรอยละ 45.46 มีมูลคาสูงเกือบ 4 เทาของวงเงินที่เคยไดรับจัดสรรใน

ปงบประมาณ 2561 รองลงมาคือ ดานงานซอมบำรุง วงเงิน  25,174,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.30 ซ่ึง

ถือวามีวงเงินเพ่ิมมากขึ้นจากปกอนหนานี้เชนเดียวกัน ดานที่งบประมาณจัดสรรนอยที่สุด คือ ดานการ

ดำเนินงานของฝายโครงสรางพืน้ฐานและสิ่งแวดลอม วงเงิน  7,993,700 บาท คิดเปนรอยละ 9.62 จาก

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ในป 2562 จะเห็นวา ฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  มุงเนนงานในดานสิ่งกอสราง ควบคูกับงานดานการดูแลรักษา และ

ซอมบำรุงระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีเสถียรภาพ โดยงานดานสิ่งกอสรางสวน

ใหญเปนการปรับปรุงซอมแซมถนน และทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ท่ีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดการ

ซอมแซมมาเปนระยะเวลานาน และเปนการปรับปรุงกายภาพของถนนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช

งานในอนาคต ในสวนของงานดานการดูแลรักษาสภาพแวดลอมนั ้น ปงบประมาณ 2562 มีการ

เปลี่ยนแปลงวงเงินเพียงเล็กนอย โดยจัดสรรไว 8,317,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.01 โดยเปนงาน

โครงการยอยที่มุงเนนเรื่องการดูแลรักษา การควบคุมวัชพืชและพัฒนาพื้นที่รกราง รวมไปถึงคาใชจายท่ี

เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายของโครงการตอเนื่อง  

 การวิเคราะหผลการดำเนินงานของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 

2562 ดานท่ีมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ดานสิ่งกอสราง มีผลการใชจายงบประมาณ

ทั้งสิ้น  37,751,416 บาท คิดเปนรอยละ 99.94 โดยมีโครงการสำคัญที่ไดดำเนินการไดแก โครงการ

ปรับปรุงถนนศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ วงเงิน 22,189,600 บาท คิดเปนรอยละ 58.74 ของงบประมาณ

ดานนี้ ภาจกิจที่มีประสิทธิผลในการดำเนินการรองลงมา คือ ดานการดำเนินงานของฝายฯ มีผลการใช

จายงบประมาณทั้งสิ้น  7,915,614 บาท คิดเปนรอยละ 99.02 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรดานนี้ โดยฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมไดนำไปใชในการดำเนินโครงการเรงดวนที่ไมไดมีในแผนการปฏิบัตงิาน 

สวนกิจกรรมดานอื่น ๆ มีผลการเบิกจายงบประมาณใกลเคียงกัน โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 70 – 80 เหตุที่มี

การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายเนื ่องจากมีการแบงโครงการเปนโครงการยอยหลาย
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โครงการ ทำใหจัดทำเอกสารโครงการไดไมทันตามกรอบการใชงบประมาณ และบางโครงการมีสวนท่ี

ซ้ำซอนกันกับโครงการอ่ืนท่ีฝายไดดำเนินการอยู จึงไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จท้ังหมด  

สรุปภาพรวมเม่ือสิ้นปงบประมาณ 2562 ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม มีการดำเนินโครงการ 

และใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 72,017,235 บาท คิดเปนรอย 86.67 
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สวนท่ี 3  การเปรียบเทียบ งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณท่ีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมไดรับจัดสรร  

ประจำป 2561-2562 

ภาพท่ี 10 เปรียบเทียบสัดสวนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุมภารกิจ ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  

ประจำปงบประมาณ 2561-2562 
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 จากภาพท่ี 11 เม่ือทำการวิเคราะหการใชจายงบประมาณดานการดำเนินงานของหนวยงาน 

พบวา ลักษณะการใชจายงบประมาณสามารถแบงออกไดเปน 4 กิจกรรมยอย ไดแก 1. คาตอบแทน 

2. คาสาธารณูปโภค 3. คาดำเนินงาน และ 4. คาวัสดุ ซ่ึงกิจกรรมท่ีมีการใชจายงบประมาณสูงสุด คือ 

คาสาธารณูปโภค ไดรับจัดสรร ป 2561 วงเงิน 60,000 บาท และป 2562 วงเงิน 7,900,000 บาท 

โดยสวนใหญเปนคาใชจายที่ใชในการจายคาสาธารณูปโภค และวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา สวน

คาใชจายในกิจกรรมที่สูงรองลงมาไดแก คาวัสดุ ไดรับจัดสรร ป 2561 วงเงิน 600,000 บาท และป 

2562 วงเงิน 2,900,000 บาท โดยเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุในการซอมแซม และบำรุงรักษาใน

สวนท่ีหนวยงานสามารถดำเนินการเองได 

 จากภาพที่ 12 เมื่อทำการวิเคราะหการใชจายงบประมาณดานสิ่งกอสราง พบวา ลักษณะ

การใชจายงบประมาณสามารถแบงออกไดเปน 3 กิจกรรมยอย ไดแก 1. งานถนน 2. งานอาคาร และ 

3. งานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการใชจายงบประมาณสูงสุด คือ 

งานถนน ไดรับจัดสรร ป 2561 วงเงิน 4,000,000 บาท และป 2562 วงเงิน 29,718,600 บาท 

เนื่องจากที่ผานมาถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีสภาพชำรุดเสียหายคอนขางมาก เนื่องจาก

สภาพการจราจรที่เปลี่ยนไป และขาดการซอมแซมมาเปนระยะเวลานาน รองลงมาเปนงบประมาณ

ดานการซอมบำรุงอาคาร ไดรับจัดสรร ป 2561 วงเงิน 2,521,400 บาท และป 2562 วงเงิน 

8,056,900 บาท ซ่ึงสวนใหญเปนอาคารสวนกลางท่ีมาสภาพเกา และตองไดรับการปรับปรุงใหมีความ

ปลอดภัยตอผูใชงาน สวนงานดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานนั้น เปนงานซอมแซมความ

เสียหายตามสภาพการใชงาน ซ่ึงมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการไมสูงมากนัก 

 จากภาพที่ 13 เมื่อทำการวิเคราะหการใชจายงบประมาณดานการบำรุงรักษา พบวา งาน

ในสวนของการซอมบำรุง ซอมแซมความเสียหาย ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน หรืออาจสงผล

ตอการทำงานในภาพรวมของระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย เปนงานที่ใชงบประมาณ

คอนขางสูง โดยไดรับจัดสรร ป 2561 วงเงิน 3,900,000 บาท และป 2562 วงเงิน 8,635,000 บาท 

งานสวนใหญเปนการซอมแซม และเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาแรงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณในระบบ

จำหนายไฟฟาใหแกพื้นที่ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งถือเปนพื้นที่ที่มีความออนไหว และตองการ

เสถียรภาพทางไฟฟาคอนขางสูง สวนคาใชจายในการบำรุงรักษาตามรอบการดูแลรักษานั้น เปน

คาใชจายที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในแตละป เนื่องจากมีอาคาร และอุปกรณในความดูแลเพิ่มมากขึ้น จึง

จำเปนตองมีการปรับแผน และงบประมาณใหมีความสอดคลองกัน 
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บทที่  5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจำป 2561 -

2562 ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  สามารถสรุปผลการวิเคราะห

จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ดาน สรุปไดดังนี้   

1. สรุปผลการวิเคราะห 

ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2561 จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ดาน 

ของฝายโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรสูงสุด คือ ดานการบำรุงรักษา วงเงิน  

17,675,719 บาท คิดเปนรอยละ 43.48 รองลงมาคือ ดานสิ่งกอสราง วงเงิน  9,521,400 บาท คิด

เปนรอยละ 23.42 งบประมาณที่จัดสรรนอยที่สุด คือ ดานการดำเนินงานของฝายโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งแวดลอม วงเงิน  1,896,381 บาท คิดเปนรอยละ 4.66 จากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

ของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ทำใหเห็นไดวา ในการดูแลรักษา และซอมบำรุงระบบ

สาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีเสถียรภาพ และพรอมตอการใชงานอยูเสมอนั้น 

เปนงานท่ีตองมีความตอเนื่อง และใชตนทุนในการดูแลสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบางอยางท่ีใชงาน

มาเปนระยะเวลานาน จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดูแลและบำรุงรักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อปองกัน

การผิดพลาดและขัดของจนสงผลตอผูใชงาน นักศึกษา และบุคลากรท่ีเขามาใชบริการในมหาวิทยาลัย 

และพักอาศัย สวนงบประมาณดานสิ่งกอสราง ประจำปงบประมาณ 2561 มีวงเงินที่ไมสูงมากนัก

เนื่องจาก โครงการขนาดใหญ ที่ใชวงเงินงบประมาณสูง มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดิน ประจำป 2561 ดังนั้น โครงการกอสรางที่ใชจายจากเงินรายไดประจำป จึงมี

เฉพาะโครงการที ่เปนการปรับปรุง ซอมแซมขนาดเล็ก และใชวงเงินงบประมาณไมสูงมากนัก 

นอกจากนี้ ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมยังไดมีการจัดสรรงบประมาณ ดานการดูแลรักษา

สภาพแวดลอม วงเงิน  7,032,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.30 โดยประกอบดวยโครงการปรับปรุง

พื้นที่รกราง ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และรวมถึงการดูแลรักษา พื้นที่สวน สนาม และปาไม

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีสภาพสมบูรณรมรื่น สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University  



รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจำป  2561-2562 

 

  
ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 ผลการดำเนินงานของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2561 

ดานที ่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ดานการบำรุงรักษา มีผลการใชจาย

งบประมาณทั้งสิ้น  16,904,494 บาท คิดเปนรอยละ 95.64 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรดานนี้ สะทอน

ใหเปนถึงประสิทธิภาพของแผนในการดำเนินงานดานการบำรุงรักษาที่มีการประเมินและขับเคลื่อน

งานไดเปนไปตามแผนท่ีวางไวภายใตวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ลำดับรองลงมาคือ ดานการดำเนินงานของ

หนวยงาน มีผลการใชจายงบประมาณทั้งสิ้น  3,451,843 บาท คิดเปนรอยละ 76.18 ของวงเงินท่ี

ไดรับจัดสรรดานนี้ โดยเปนวงเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของหนวยงานภายใตการกำกับดูแล

ของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมในการขับเคลื่อนภารกิจประจำของหนวยงาน ดานที่มี

ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนนอยที่สุด คือ ดานการดูแลสภาพแวดลอม มีผลการใชจาย

งบประมาณทั้งสิ้น  1,556,040 บาท คิดเปนรอยละ 22.13 เหตุที่ภารกิจดานนี้มีประสิทธิผลของการ

ดำเนินการคอนขางต่ำ เนื่องมากจากฝายโครงสรางพื ้นฐานและสิ่งแวดลอม ไดมีการขับเคลื ่อน

โครงการปรับปรุงบึงสีฐานฝงตะวันออก เพ่ือเปนท่ีชะลอน้ำในชวงฤดูฝน และเปนอางสำรองน้ำไวใชใน

การดูแลสวนสนามในชวงฤดูแลง เปนหนึ่งในมาตรการสรางความยั่งยืนใหแกมหาวิทยาลัย วงเงิน 

5,400,000 บาท แตดวยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหารจึงมีความเห็นใหชะลอการดำเนินการ

ดังกลาว จึงเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหการดำเนินการตามแผนในดานดังกลาวไมประสบผลสำเร็จตาม

เปาหมาย  

สรุปภาพรวมเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2561 ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม มีการ

ดำเนินโครงการ และใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 29,163,194 บาท คิดเปนรอย 71.73 

 

ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2562 จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ดาน 

ของฝายโครงสรางพื้นฐาน พบวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสูงสุด คือ ดานสิ่งกอสราง วงเงิน  

37,775,300 บาท คิดเปนรอยละ 45.46 มีมูลคาสูงเกือบ 4 เทาของวงเงินที่เคยไดรับจัดสรรใน

ปงบประมาณ 2561 รองลงมาคือ ดานงานซอมบำรุง วงเงิน  25,174,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.30 

ซ่ึงถือวามีวงเงินเพ่ิมมากข้ึนจากปกอนหนานี้เชนเดียวกัน ดานท่ีงบประมาณจัดสรรนอยท่ีสุด คือ ดาน

การดำเนินงานของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม วงเงิน  7,993,700 บาท คิดเปนรอยละ 

9.62 จากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ในป 2562 จะ

เห็นวา ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  มุงเนนงานในดานสิ่งกอสราง ควบคูกับงานดานการ

ดูแลรักษา และซอมบำรุงระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีเสถียรภาพ โดยงาน

ดานสิ่งกอสรางสวนใหญเปนการปรับปรุงซอมแซมถนน และทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ท่ีมีสภาพ

ชำรุดทรุดโทรม ขาดการซอมแซมมาเปนระยะเวลานาน และเปนการปรับปรุงกายภาพของถนนเพ่ือ



รายงานการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจำป  2561-2562 

 

  
ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

รองรับการเปลี่ยนแปลงการใชงานในอนาคต ในสวนของงานดานการดูแลรักษาสภาพแวดลอมนั้น 

ปงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเพียงเล็กนอย โดยจัดสรรไว 8,317,000 บาท คิดเปน

รอยละ 10.01 โดยเปนงานโครงการยอยที่มุงเนนเรื่องการดูแลรักษา การควบคุมวัชพืชและพัฒนา

พื้นที่รกราง รวมไปถึงคาใชจายที่เกี ่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน โดยคาใชจายสวนใหญเปน

คาใชจายของโครงการตอเนื่อง  

 ผลการดำเนินงานของฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2562 

ดานที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ดานสิ่งกอสราง มีผลการใชจายงบประมาณ

ทั้งสิ้น  37,751,416 บาท คิดเปนรอยละ 99.94 โดยมีโครงการสำคัญที่ไดดำเนินการไดแก โครงการ

ปรับปรุงถนนศูนยว ิทยาศาสตรสุขภาพ วงเงิน 22,189,600 บาท คิดเปนรอยละ 58.74 ของ

งบประมาณดานนี้ ภารกิจท่ีมีประสิทธิผลในการดำเนินการรองลงมา คือ ดานการดำเนินงานของฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  มีผลการใชจายงบประมาณทั้งสิ้น  7,915,614 บาท คิดเปนรอย

ละ 99.02 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรดานนี้ โดยฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมไดนำไปใชในการ

ดำเนินโครงการเรงดวนที่ไมไดมีในแผนการปฏิบัติงาน สวนกิจกรรมดานอื่น ๆ มีผลการเบิกจาย

งบประมาณใกลเคียงกัน โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 70 – 80 เหตุที่มีการใชจายงบประมาณไมเปนไปตาม

เปาหมายเนื่องจากมีการแบงโครงการเปนโครงการยอยหลายโครงการ ทำใหจัดทำเอกสารโครงการได

ไมทันตามกรอบการใชงบประมาณ และบางโครงการมีสวนที่ซ้ำซอนกันกับโครงการอื่นที่ฝายได

ดำเนินการอยู จึงไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จท้ังหมด  

สรุปภาพรวมเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2562 ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม มีการ

ดำเนินโครงการ และใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 72,017,235 บาท คิดเปนรอย 86.67 

จากผลรายงานการวิเคราะหประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณประจำป 2561-2562 

ของฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม จะเห็นวาการบริหารจัดการงบประมาณของฝายโครงสราง

พื้นฐานฯ แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ไดแก สวนที่ 1 คาใชจายในการบริหารจัดการภารกิจประจำ 

หรือภารกิจในการดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยใหมีความปลอดภยั และพรอมใชงาน

อยูเสมอ โดยงบประมาณสวนดังกลาวนี้ เปนการจัดสรรงบประมาณแบบคาดการณ กลาวคือ เปนการ

ประเมินกรอบวงเงินจากผลการใชจายในรอบปท่ีผานมา และเผื่อคาความเสี่ยงของการเกิดเหตุขัดของ

ฉุกเฉินรายแรง ซึ่งแตละปอาจมีเหตุของความชำรุด เสียหายแตกตางกัน สงผลใหผลการเบิกจาย

งบประมาณแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากวาบางปมีผลการเบิกจายสูง บางปมีผลการเบิกจายต่ำ สวนท่ี 

2 คาใชจายที่เกี ่ยวของกับการกอสราง ทั ้งานกอสรางใหม และงานปรับปรุงซอมแซม โดยเปน

คาใชจายสำหรับการซอมแซมสวนใหญเปนผลเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในสวนที่ 1 ซึ่งหากมีความ

เสียหายจนไมสามารถดำเนินการเองไดแลว จึงจำเปนที่จะตองจัดทำแผนในการปรับปรุงสิ่งกอสราง 
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สวนที ่ 3 เปนคาใชจายที ่ฝายโครงสรางพื ้นฐานจัดตั ้งไวเพ่ือเปนการดำเนินมาตรการดานการ

บำรุงรักษาเชิงปองกัน กลาวคือใหมีแผนการบำรุงรักษาประจำป สำหรับงานดานสาธารณูปโภค และ

งานระบบประกอบอาคาร เพ่ือเปนการดูแล และเฝาระวังระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักตาง ๆ มิใหเกิด

เหตุความเสียหายรายแรง ซึ่งงบประมาณสวนนี้มีแนวโนมสูงเพิ่มขึ้นตามขนาดความรับผิดชอบ และ

จำนวนระบบประจำอาคารท่ีเพ่ิมข้ัน 

2. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข 

1. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

เนื่องจากนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.  ในช วงของข ั ้นตอนการจ ัดทำแผนการ

ปฏิบัต ิงานประจำป ควรมีขั ้นตอนของการ

ถายทอดนโยบายเพื ่อร ับทราบแนวทางการ

ปฏิบัติในแตละรอบป 

2. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

เนื่องจากจัดทำโครงการไมทันตามกำหนดเวลา 

1. การจัดทำแผนงบประมาณ โดยระบุเปน

โครงการยอย ๆ หลายโครงการมักเกิดปญหา

เวลาจ ัดทำข อเสนอโครงการเพ ื ่ออน ุม ั ติ

งบประมาณ ดังนั้น ควรมีการแบงกลุมกิจกรรม

ยอยภายในแผน โดยใหมีขอบเขตการใชจายให

ครอบคลุมขอบเขตงานตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรมตาง ๆ 

3. การขาดความเขาใจถึงแนวปฏิบ ัต ิ และ

แนวทางการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

3. ตองมีการประชุมชี้แจง เพื่อทำความเขาใจ

ให แก หน วยงาน ถ ึงแนวทางในการใช จ าย

งบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงคของฝาย 

เพื ่อลดขอผิดพลาดในการเสนอของอน ุม ัติ

โครงการและงบประมาณ 

4. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานซ้ำซอนกัน

ระหวางหนวยงาน 

4. ในการทำแผนการปฏิบัติงานประจำปนั้น 

ตองใหแตละหนวยงานมีการแสดงวัตถุประสงค 

และรายละเอียดการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 

เพ่ือรวมกันพิจารณารายละเอียดขอบเขตงานวา

มีความซ้ำซอนกับโครงการอ่ืนหรือไม 
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3. ขอเสนอแนะ 

 1. ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะตองมีการวางแผนการใชงบประมาณ  การบริหารจัดการงบประมาณ  การ

วิเคราะหปญหาอุปสรรค  จุดแข็ง จุดออนในการบริหารจัดการงบประมาณ ทบทวน ประเมินผล 

เพ่ือใหตรงตามแผนยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว 

 2. การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณเงินรายไดของฝายโครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  ผูบริหาร และบุคลากรภายใตสังกัด จะตองสรางความเขาใจรวมกัน กำหนด

แนวทางปฏิบัติรวมกัน เพ่ือกำหนดทิศทางใหไปในทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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ตำแหนงปจจุบัน นักจัดการงานท่ัวไป   

ระดับ   ระดับปฏิบัติการ 

สังกัด งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร  กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โทรศัพท 093 -492- 2399 

E-mail mpoosi@kku.ac.th 

การศึกษา 2549 - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  2540 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขา การตลาด  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแกน 

ประวัติการปฏิบัติงาน 2552 - ถึงปจจุบัน  นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ  งานสนับสนุน

นโยบายผูบริหาร กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลการเชิงพัฒนา 

1. งานวิเคราะห 2563 ศึกษาวิเคราะห เรื่องรายงานการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหาร

งบประมาณเงินรายไดประจำป 2561 – 2562 ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. คูมือปฏิบัติงาน 2562 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การตอนรับผูมาติดตอราชการของผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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