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สรุปภาพรวม 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน   

และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ประกอบการรายงานข้อมูลจากผลการด าเนินงานของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and  Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

 

 

 

 

 

7 พค.2563 

งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ 
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สรุปภาพรวม 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน   

และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

                การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 
สิ้นไตรมาส 4  ประกอบด้วย 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
               มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
งบประมาณท้ังสิ้น 6,008.0322 ล้านบาท  ณ สิ้นไตรมาส 4 วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมมีผลเบิกจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 5,995.7252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 แบ่งเป็น 
                (1) รายจ่ายประจ า  จ านวน 5,363.0689 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน 5,350.7629 ล้านบาท  
                     คิดเป็นร้อยละ 99.77 
                (2)  รายจ่ายลงทุน  จ านวน 644.9633 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน 644.9633 ล้านบาท  
                    คิดเป็นร้อยละ 100.00  
     ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ประเภท วงเงินตาม พ.ร.บ   พ.ร.บ โอน รวมวงเงิน ผลการเบิกจ่าย ก่อหนี ้

รายจ่าย พ.ร.บ 2562 งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO) 

    เพิ่มเตมิ     จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาพรวม 
 

6,008.0322   -  - 
 

6,008.0322  
  

5,995.7262  
   

99.80   -  - 

รายจ่ายประจ า 
 

5,363.0689   -  - 
 

5,363.0689  
  

5,350.7629  
     

99.77   -  - 

รายจ่ายลงทุน 
    

644.9633   -  - 
   

644.9633  644.9633 
   

100.00   -  - 
หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามผลเบิกจ่ายที่ปรากฎในระบบ GFMIS 

 1.1 วงเงินงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 6,008.0322 ล้านบาท  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ สรุปดังแผนภูมิแสดงข้อมูลดังนี้ 



3 

 

ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 

[ชื่อประเภท], [VALUE] 
ล้านบาท 

[ชื่อประเภท], [VALUE] 
ล้านบาท 

[ชื่อประเภท], [VALUE] 
ล้านบาท 

งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
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วงเงินตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจา่ย 

ยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ของประเทศ 

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันา 

และเสริมสร้างศกัยภาพคน 
รายการคา่ใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐ 

หน่วย:ล้านบาท 
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วเงินตาม พ.ร.บ. 6,008.0322 ล้านบาท 

 

หน่วย:ล้านบาท 
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     1.2 เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรร   
          งบประมาณรายจ่าย 

 หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
การงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยจ าแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 6,008.0322 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม จ านวน 6,008.0322 ล้านบาท (เป้าหมาย
ภาพรวมรัฐก าหนดไว้ ร้อยละ 100) สรุปดังนี้  
            (1) ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จ านวน 5,995.7252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 0.20  
            (2) ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายประจ า จ านวน  จ านวน 5,350.7629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.77 
ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.23  
           (3) ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน จ านวน จ านวน 644.9633 ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน 644.9633 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  
             หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามผลเบิกจ่ายที่ปรากฎในระบบ GFMIS 

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ตามเอกสาร พ.ร.บ งบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดส่งรายงานโดยบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิคส์  
ส านักงบประมาณ EVMIS และระบบรายงานผลฯ อิเล็กทรอนิคส์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
น าเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. ผลการปฎิบัติงาน 

    ภาพรวมผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุตามเอกสาร 
พ.ร.บ.2562) 
         (1) ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และ
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
         (2)  ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความ
เหลื่อมล้ า ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
          (3)  ผลงานการให้บริการวิชาการท่ีใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับคุณภาพของชุมชน 
สังคม     
         (4)  ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ 
        (5)  ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรม 
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    แผน/ผล ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
         (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2562) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ 

1.  เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จ านวนผลงานวิชาการด้านการ

รักษาพยาบาลที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ผลงาน 120 97 80.83 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
การแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแผนงานรองยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

- - - - 

3.  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท า หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 85 80.37 94.55 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80   

4. เพื่อขยายการผลิตก าลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท า หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 85 80.37 94.55 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85   

5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
- ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 80 
 

100 

-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ 

 
 

ร้อยละ 90 85 94.44 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล ร้อยละ 
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นับ 
6. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration) 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 7 7 100 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 80 100 

7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ  
ที่ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 100 100 

8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาล 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 120 97 80.83 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ  80 80 100 

9. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
- ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ:จ านวบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

คน 4 4 100 

10. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนา                 
และนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 33 33 100 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลงานวิจัย ร้อยละ 65   
11. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 116 122 100 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ร้อยละ 75 75 100 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล ร้อยละ 
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นับ 
12.  วิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 165 165 100 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 80 80 100 

13. เกษตรกรและประชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร
ทันสมัย (Smart Farmer) 

ราย 1,000 950 95 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ราย 1,000 740 74 

15. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการให้บริการผู้สูงอายุ
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ  20 10 50 

 

      แผน/ผล ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2562) 

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
ผลผลิตที่ 1 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์     
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 5,952 3,861 64.86 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 20,653 18,086 87.57 
ผลผลิตที่ 2 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 4,187 2,601 62.12 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 15,235 12,537 82.29 
ผลผลิตที่ 3 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา  2,161 1,537 71.12 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  7,709 7,583 98.36 

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 



8 

ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ     
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 650,000 612,361 94.20 
  เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 

โครงการ 300 104 35 

ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
  เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

โครงการ 7 7 100 

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

คน 185,000 200,500 100 

โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

คน 4,167 4,167 100 

  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 80 80 100 

โครงการที่ 1 :  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม     
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 944 944 100 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 204 204 100 
โครงการที่ 2 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม     
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 80 80 100 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 240 240 100 
โครงการที่ 3 :  โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาที่ขาดแคลน 

    

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ - สาขาทันต
แพทยศาสตร์ 

คน 50 50 100 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - สาขา
แพทยศาสตร์ 

คน 76 76 100 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - สาขาทันต
แพทยศาสตร์ 

 25 25 100 

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
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เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ – สาขา
แพทยศาสตร์ 

คน - - - 

โครงการที่ 4 :  โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

     

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ 
ฝึกปฏิบัติงาน 

คน 1,700 5,790 100 

  เชิงปริมาณ : จ านวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการ
รักษาพยาบาล 

งาน 120 97 80.83 

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ป่วยนอก คน 850,000 839,361 98.75 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ป่วยใน คน 65,000 37,616 57.87 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 80 80 100 

  เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา/ 
ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 100 

โครงการที่ 5 :  โครงการบูรณาการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้
สูงวัย 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทัน
ตกรรม 

ทุน 4 4 100 

  เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ - - - 

โครงการที่ 6 :  โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 33 33 100 
โครงการที่ 7 :  โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 116 122 100 
โครงการที่ 8 :  โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

    

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
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  เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 165 165 100 
โครงการที่ 9 :  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ 

ราย 2,000 1,690 84.50 

  เชิงคุณภาพ :  จ านวนองค์ความรู้และผลงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

ผลงาน 20 10 50 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. จากปัญหาการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2562 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตมาสที่ 3 โดยเฉพาะรายจ่าย
ลงทุน พบว่า หน่วยงานเข้าสู่กระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากปัญหาเรื่องการปรับแบบ
รูปรายการ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างฐานราก และหรือรายละเอียด หมวดงานก่อสร้างให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ก่อสร้าง การปรับคุณลักษณะของพัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสาร พบว่า ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง บางรายการมีข้อวิจารณ์ และต้องปรับปรุงการก าหนด
ขอบเขตของงาน (TOR) ตามข้อวิจารณ์หลายครั้ง รวมถึงการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยต้อง
จัดส่งรายการความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจาณราการอุทธรณ์ จึงเป็นผลให้เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 
3. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ท าให้รายการนั้นมี
ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินงบประมาณสูง ขั้นตอน
การด าเนินงานจึงมีความซับซ้อนกว่าโครงการรัฐทั่วไป  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


