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รายงานวิจัยสถาบัน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปราณี บําเพ็ญดี

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รายงานวิจัยสถาบัน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปราณี บําเพ็ญดี

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่องานวิจัย

ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อผูวิจัย

ปราณี บําเพ็ญดี

บทคัดยอ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ วิ เ คราะห ต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ข อ มู ล ที่ ใ ช ในการวิ จั ย คื อ งบประมาณรายจ า ยจริ ง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel
ผลการวิจัย พบวา
1. ตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OUC) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทากับ 574,238,672.66 บาท
2. หนวยปฏิบัติตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 หนวยปฏิบัติระดับคณะที่มีตนทุนหนวยปฏิบัติสูงที่สุด ไดแก คณะครุศาสตร มีตนทุน
หน ว ยปฏิ บั ติ เท ากั บ 15,272,667.62 บาท รองลงมา ได แก คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 14,808,527.81 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตนทุน
หน ว ยปฏิ บั ติ เท า กั บ 9,227,339.80 บาท คณะวิทยาการจัดการ มีตน ทุนหนว ยปฏิบัติ เทากับ
8,319,509.91 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 7,853,992.05 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 6,712,512.67 บาท และวิทยาลัย
การจัด การเพื่อพัฒ นาทองถิ่น มีตนทุ นหนว ยปฏิบั ติ เท ากับ 4,845,897.64 บาท หนว ยปฏิบั ติ
สนับสนุ นที่มีตน ทุนหนว ยปฏิบัติสูงที่สุด ไดแก สํานักงานอธิ การบดี มีตนทุ นหนวยปฏิบัติ เทากั บ
486,994,064.50 บาท รองลงมา ได แก สํ านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ต น ทุ น
หน ว ยปฏิ บั ติ เท า กั บ 6,896,188.43 บาท บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เท า กั บ
6,146,038.48 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 4,061,091.46 บาท และ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 3,100,842.29 บาท
3. มหาวิทยาลัย ราชภั ฏพิ บูล สงครามมีการดําเนิน การโครงการ และใชจายงบประมาณ
จํานวนทั้งสิ้น 698 โครงการ ผานการประเมินตัวชี้วัด 3 ใน 4 ตัวชี้วัด จํานวน 667 โครงการ คิดเปน
รอยละ 95.56 และการประเมิ นไมผาน จํานวน 31 โครงการ คิดเปน รอยละ 4.44 โครงการที่
ดําเนินการมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 622 โครงการ คิดเปน
รอยละ 89.11 โครงการที่ดําเนินการมี ประสิทธิผลตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จํานวน 639 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.55
(ก)

กิตติกรรมประกาศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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พิบ
ูลส
งคร
าม

ง า น วิ จั ย นี้ สํ า เ ร็ จ ส ม บู ร ณ ไ ด ด ว ย ค ว า ม ก รุ ณ า จ า ก ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย
ดร.ผ องลักษม จิต ต การุญ และรองศาสตราจารย ดร.อนุ เจริญ วงศร ะยับ ที่ไดใหคําแนะนําและ
คํา ปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนงานวิจัยฉบับ
นี้สําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอกรอบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นางเอมอร กมลวรเดช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และสนับสนุนทุนวิจัยแกผูวิจัย
คุ ณ ค า และประโยชน อั น พึ ง มี จ ากการวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู วิ จั ย ขอมอบส ว นดี นี้ แ ด ผู มี พ ระคุ ณ
ทุก ๆ ทานที่เปนกําลังใจและสนับสนุนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไดดวยดี
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ยาล
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ปราณี บําเพ็ญดี

(ข)

สารบัญ
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าม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
บทคัดยอ
(ก)
กิตติกรรมประกาศ
(ข)
สารบัญ
(ค)
สารบัญตาราง
(จ)
สารบัญภาพ
(ฉ)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

บทที่
1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 คําถามในการวิจัย
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.5 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
2.3 ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ
2.4 การจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ
2.5 การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.6 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

(ค)

1
1
2
2
2
3
4
5
5
6
8
9
11
12

16
16
16
16
17
17

สารบัญ (ตอ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา

18

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ขอเสนอแนะ

45
45
46
47

บรรณานุกรม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประวัติผูวิจัย

18

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4 ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามหนวยปฏิบัติ

(ง)

19

สารบัญตาราง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
12
13

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่
1
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามแผนงาน
2
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
3
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามหนวยปฏิบัติ
4
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ
6
แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร
จําแนกตามหมวดรายจาย
8
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร
จําแนกตามประเภทตนทุน
9
แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
การใชจา ยงบประมาณของคณะครุศาสตร
10 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จําแนกตามหมวดรายจาย
11 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จําแนกตามประเภทตนทุน
12 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ
จําแนกตามหมวดรายจาย
14 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ
จําแนกตามประเภทตนทุน
(จ)

14
18
19

20

21

21
22
23
23
24
25
25

สารบัญตาราง (ตอ)
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าม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่
หนา
15 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
26
การใชจายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ
16 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
27
จําแนกตามหมวดรายจาย
17 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
27
จําแนกตามประเภทตนทุน
18 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
28
การใชจายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
19 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
29
จําแนกตามหมวดรายจาย
20 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
29
จําแนกตามประเภทตนทุน
21 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
30
การใชจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
22 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31
จําแนกตามหมวดรายจาย
23 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31
จําแนกตามประเภทตนทุน
24 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
32
การใชจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
33
จําแนกตามหมวดรายจาย
26 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
33
จําแนกตามประเภทตนทุน
27 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
34
การใชจายงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
28 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
35
จําแนกตามหมวดรายจาย
29 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
35
จําแนกตามประเภทตนทุน
(ฉ)

สารบัญตาราง (ตอ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่
หนา
30 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
36
การใชจายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย
30 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี
37
จําแนกตามหมวดรายจาย
31 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี
37
จําแนกตามประเภทตนทุน
32 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
38
การใชจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี
33 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39
จําแนกตามหมวดรายจาย
34 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39
จําแนกตามประเภทตนทุน
35 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
40
การใชจายงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
36 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
41
จําแนกตามหมวดรายจาย
37 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
41
จําแนกตามประเภทตนทุน
38 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
42
การใชจายงบประมาณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
39 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา
43
จําแนกตามหมวดรายจาย
40 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา
43
จําแนกตามประเภทตนทุน
41 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ
44
การใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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สารบัญรูปภาพ
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แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จําแนกตามประเภทตนทุน
แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
จําแนกตามประเภทตนทุน
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการงบประมาณในปจจุบันของประเทศไทยอยูบนหลักการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมุงเนนที่ผลผลิต ผลลัพธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล การจัดทํา
งบประมาณจะจัดทําลงสูกระบวนการนําสงผลผลิต (Output Delivery System) คือกิจกรรมหลักภายใต
ผลผลิต สําหรับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนงบประมาณที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ
มุ ง เน น วิ เ คราะห ง บประมาณไปที่ ภ ารกิ จ การดํ า เนิ น งานให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
การจั ด ทํ า ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เ ป น เครื่ อ งมื อ ใหม ใ นการวิ เ คราะห ง บประมาณเพื่ อ เสริ ม การวิ เ คราะห
งบประมาณลงภารกิจใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากขึ้น โดยมุงเนนไปที่หนวยปฏิบัติของสวนราชการ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการบริหารจัดการของหนวยงาน
ตางๆ ควรเปนเทาไหร เพื่อผลักดันใหการปฏิบัติงานตามกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางมีความคุมคา
สํานักงบประมาณจึงใหจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) เพื่อใหทราบถึง
กรอบตนทุนคาใชจายที่จําเปนของหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) สําหรับดําเนินภารกิจตาม
กฎหมายของหน ว ยงาน ทั้ ง ในด า นรายจ า ยประจํ า และรายจ า ยลงทุ น สถานภาพการได รั บ จั ด สรร
งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ รวมถึงวงเงินประมาณการลวงหนาระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของหนวยปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูล
ในการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพและเชิงบริหารจัดการของสวนราชการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามเปาหมายตอไป (สํานักงบประมาณ, 2558 : 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น มีพันธกิจหลัก ผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินแผนดินในการ
บริหารจัดการตามภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนจัดทําตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit
Cost : OUC) เพื่อใชในการบริหารตนทุนของมหาวิทยาลัย ไดแก การควบคุมตนทุนและงบประมาณ
การวัดผลการดําเนินงาน การกําหนดคาลงทะเบียนการศึกษา การประเมินโครงการที่เหมาะสม และ
การตัดสินใจคํานึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน

คําถามที่ใชในการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปนอยางไร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตาม
โครงสรางหนวยงาน
2. เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตหนวยปฏิบัติ ไดแก
1.1 คณะครุศาสตร
1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 คณะวิทยาการจัดการ
1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.7 วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
1.8 บัณฑิตวิทยาลัย
1.9 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1.10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.12 สํานักงานอธิการบดี

2. ขอบเขตของคาใชจายตนทุน
คา ใช จ า ยต น ทุ น ของหนว ยปฏิบัติที่ใชในการดําเนิน งานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได
จําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
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1.3 งบลงทุน
1.4 งบอุดหนุน
1.5 งบรายจายอืน่
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. ตนทุน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในหมวดรายจาย
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
2. หนวยปฏิบัติ หมายถึง หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับคณะ
สํานัก สถาบัน และวิทยาลัย
3. ตน ทุน หน วยปฏิบั ติ หมายถึง คาใชจายที่เ กิด ขึ้น จริงตามแผนงานพื้น ฐานที่เปน รายจาย
ประจํา และหักรายจายไมประจํา ไดแก คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4. ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ หมายถึ ง ความสามารถเบิ ก จ า ยงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของสํานักงบประมาณ
5. แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานตามภารกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแผนงาน
ตามยุ ทธศาสตร จั ดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแก ผลผลิตผูสําเร็ จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลผลิตผลงานการ
ใหบริการวิชาการ และผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายจริงที่เปนคาที่ดิน และคาสิ่งกอสรางที่เปนรายการ
กอสรางปเดียว และกอสรางผูกพัน
7. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8. คณะ หมายถึง คณะตามโครงสรางแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการพยาบาล
9. สํานัก หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ทําหนาที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
10. สถาบัน หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ทําหนาที่สนับสนุน
งานดานการวิจัยและการบริการวิชาการ ไดแก สถาบันวิจัย
11. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยการพยาบาล
12. ตนทุนหนวยปฏิบัติสวนกลาง หมายถึง รายจายจริงของหนวยปฏิบัติที่ไมสามารถกําหนด
เปนคาใชจายของหนวยปฏิบัติไดโดยตรง
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13. งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น หมายถึ ง งบประมาณที่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงครามไดรั บ
การจัดสรรจากรัฐบาล
14. งบประมาณเงินรายได หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับจาก
คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
15. ประสิทธิภาพ หมายถึง ประเมินจากตัวชี้วัดดานเวลา และตัวชี้วัดดานตนทุนเปนไปตามเกณฑ
การตรวจประเมิน
16. ประสิทธิผล หมายถึง ประเมิ นจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเปนไปตาม
เกณฑการตรวจประเมิน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบผลการวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ทราบประสิทธิ ภาพการดําเนิน งานโครงการและประสิทธิภ าพการใช จายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เพื่อเปนตนแบบใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนําไปใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
4. ไดโครงสรางตนทุนตอหนวยผลผลิต (Structure of Cost per Output) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพื่อใชเปนตนแบบในการศึกษาวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษา และวางระบบบัญชีตนทุน
รายกิจกรรม (Activity Base Costing) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทที่ 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยจําแนกตามโครงสรางหนวยงาน ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนสวนสนับสนุนใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุน
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
3. ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ
4. การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุน
1. ความหมายของตนทุน
ตนทุนมีผูใหคํานิยามความหมายของคําวา ตนทุน ที่นาสนใจไวดังนี้
ตามศัพทบัญชีที่บัญญัติโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยให
นิยามคําวา “ตนทุน” (Cost) หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจจายเปน
เงินสด สินทรัพยอื่น หุนทุนหรือการใหบริการหรือการกอหนี้ ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดคาเปนตัวเงินไดที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
นันทวรรณ ศรีแดง (2541 : 6) ไดใหความหมายของตนทุน (Cost) หมายถึง คาใชจายหรือ
ทรัพยากรที่มีหนวยวัดเปนตัวเงินที่จายออกไป เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต (Final Product or Output) หรือ
บริการในการดําเนินงานจัดบริการแกผูมารับบริการ
ประวิตร นิลสุวรรณากุล (2544 : 45) ได ให ความหมายของต น ทุน ตามที่ ส มาคมนั กบั ญ ชี
และผูสอบบัญชีแหงประเทศไทย ไดบัญญัติวา ตนทุน หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการ ซึ่งอาจจายเปนเงินสด สินทรัพยอื่น หุนทุนหรือการใหบริการ หรือการกอหนี้ทั้งนี้ รวมถึงผลขาดทุน
ที่วัดคาเปนตัวเงินได ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
เบญจมาศ อภิสิ ทธิ์ภิ ญโญ (2545 : 20) ไดใหความหมายของตนทุ น หมายถึง รายจายที่
เกิดขึ้น หรือคาดหมายวาจะเกิดขึ้น และทําใหธุรกิจไดรับผลประโยชน หรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย
หรือการบริการตนทุนที่เกิดขึ้นของธุรกิจ โดยสามารถแยกพิจารณาตามการใชประโยชนที่พึงจะไดรับใน
ชวงเวลาหนึ่ง
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
จากภาวะวิกฤติดานตางๆ ในประเทศไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองในปจจุบัน
ซึ่งรวมไปถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆ ดาน ทําใหประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวใหเขากับ
สภาวการณดังกลาว แนวคิดการนํารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เรียกวา การบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) คือ การบริหารที่เนนผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่เปนรูปธรรม
แสดงความคุมคาในการทํางาน แสดงผลงานตอสาธารณะและเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้นเปน
แนวคิดที่รัฐบาลไดนํามาใชในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
บริ ห ารแบบมุ ง เน น ผลงาน ตามแผนการปรั บ เปลี่ ย นระบบงบประมาณการเงิ น และการพั ส ดุ
(สํานักงบประมาณ : 2544) ซึ่งเปนหนึ่งในแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ครอบคลุม 5 ดาน คือ
1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ
2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ
3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
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ระบบงบประมาณแบบมุงเน นผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB) หมายถึง ระบบงบประมาณที่ใหความสําคัญกับการกําหนดพันธกิจขององคกร
เปาหมายและวัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อวัดผลสําเร็จของงานเปนระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุ
ที่สะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จของงานหรือพันธกิจตางๆ ขององคกรหรือของรัฐภายใตระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ลักษณะของงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
1. มุงเนนผลงานและผลผลิต
2. ความโปรงใสและการรายงาน
3. กระจายความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบประมาณแกหนวยราชการ
4. กรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF)
5. ความครอบคลุมของงบประมาณ
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ในการจั ดทํางบประมาณแบบมุ งเนนผลงานนั้น สํานักงบประมาณไดกําหนดมาตรการขึ้น เพื่ อ
ประกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการที่ ห น ว ยงานภาครั ฐ จะนํ า งบประมาณไปใช อ ย า งไม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพราะงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนระบบที่ตองการกระจาย
อํ า นาจในการจั ด การงบประมาณไปสู ห น ว ยปฏิ บั ติ เพื่ อให ห น ว ยผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามคล องตั ว ในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมาตรการที่กําหนดขึ้นนี้ เรียกวา “มาตรฐานการจัดทําทางการเงิน 7 ประการ” (7 Hurdles)
ไดแก
1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)
2. การคํานวณตนทุนผลผลิต (Output Costing)
3. การบริหารการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management)
4. การบริ ห ารทางการเงิ น และการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/Fund
Control)
5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting)
6. การบริหารสินทรัพย (Asset Management)
7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
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โครงสรางระบบงบประมาณแบบมุง เนนผลงานตามยุทธศาสตร
ระบบงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร ได กํ า หนดโครงสร า งที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธระหวางผูรับผิดชอบการดําเนินงานไว 3 ระดับ คือ รัฐบาล กระทรวง และสวนราชการ โดยใช
เปาหมายและยุทธศาสตรเปนตัวนําไปสูความสําเร็จที่ตองการ กระบวนการทํางานจะมีความเชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน สวนราชการจะตองปฏิบัติงานภายใตกระทรวงซึ่งรับนโยบายจากรัฐบาลไป
ปฏิบั ติ และมีจุด มุงหมายสุดทายคือเปาหมายยุ ทธศาสตรช าติ โดยมีร ะบบการติด ตามและประเมิ นผล
ความสําเร็จของแตละระดับจากตัวชี้วัดที่กําหนดไว
สําหรับหลักในการปรับปรุงระบบและวิธีการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมี
หลักการสําคัญ แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับนโยบาย (Policy) การจัดทํางบประมาณจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
1.1 การใชนโยบายนํา (Policy driven/Policy based)
1.2 คํานึงถึงเสถียรภาพทางการคลัง (Fiscal sustainability)
1.3 เนนประโยชนของประชาชนเปนศูนยกลาง (People oriented)
1.4 มีความตอเนื่อง (Forward looking, Continuity)
1.5 มีการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน (Clear strategic prioritization)
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2. ระดับการบริหาร (Management) จะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
2.1 ไมรวมศูนยอํานาจ (Deconcentration)
2.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได (Goodgovernance,
Tranparency and Accountabiligy)
2.3 มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ (Management flexibility)
2.4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness)
2.5 มีความครอบคลุมขอมูลดานการเงิน (Complete budget information)
2.6 การมีสวนรวมในการตรวจสอบของรัฐสภาและประชาชน
ระบบงบประมาณแบบใหมจะปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยมีนโยบาย
และยุทธศาสตรเปนเครื่องชี้นํา มีการเพิ่มบทบาทใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และใหมีความโปรงใส
ตรวจสอบได สอดรับกับการปฏิรูประบบราชการ ที่มีการจัดหมวดหมูตามกลุมภารกิจของงานในภาครัฐใหมี
ลักษณะที่เหมาะสม สามารถแสดงความรับผิดชอบตอผลงานไดชัดเจน
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ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ
การจัดการงบประมาณในปจจุบันของประเทศไทยอยูบนหลักการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมุงเนนที่ผลผลิต ผลลัพธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล การจัดทํา
งบประมาณจะจัดทําลงสูกระบวนการนําสงผลผลิต (Output Delivery System) คือกิจกรรมหลักภายใต
ผลผลิต สําหรับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนงบประมาณที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ
นั้น มุงเนนการวิเคราะหงบประมาณไปที่ภารกิจการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
การจั ด ทํ า ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เ ป น เครื่ อ งมื อ ใหม ใ นการวิ เ คราะห ง บประมาณเพื่ อ เสริ ม การวิ เ คราะห
งบประมาณลงภารกิจใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากขึ้น โดยมุงเนนไปที่หนวยปฏิบัติของสวนราชการ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการบริหารจัดการของหนวยงาน
ตางๆ ควรเปนเทาไร เพื่อผลักดันใหการปฏิบัติงานตามกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางมีความคุมคา
สํานักงบประมาณ (2554 : 1) ไดใหจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
โดยมิได มีวัตถุประสงคเพื่ อการปรั บลดงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิ สาหกิจ แตมีวัตถุ ประสงค
เพื่อใหทราบถึงกรอบตนทุนคาใชจายที่จําเปนของหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) สําหรับใชดําเนิน
ภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน ทั้งในดานรายจายประจําและรายจายลงทุน สถานภาพการไดรับการ
จั ด สรรงบประมาณ และการใช จ า ยงบประมาณ รวมถึง วงเงิน งบประมาณการล ว งหนา ระยะ 5 ป ที่
สอดคลองกับแผนการดําเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของหนวยปฏิบัติ ทั้งนี้
เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพและเชิงบริหารจัดการของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ และ
สํานักงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามเปาหมายตอไป
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การจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ
1. กําหนดหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU)
1.1 กําหนดทุกหนวยงานยอยภายในสังกัดหนวยงานที่เปนการจัดตั้งและแบงสวนราชการ
ตามอํานาจหนาที่ พันธกิจ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ทั้งโครงสรางการแบงสวนราชการตามกฎหมายและ
การแบงสวนงานภายในของหนวยงานใหเปนหนวยปฏิบัติ (OU)
1.2 กําหนดหนวยปฏิบัติสวนกลาง (OU สวนกลาง) ของหนวยงาน
1.3 จั ด กลุ ม หน ว ยปฏิ บั ติ โดยวิ เ คราะห จ ากข อ มู ล ต า งๆ ของหน ว ยปฏิ บั ติ ที่ มี ลั ก ษณะ
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภารกิจ โครงสราง งบประมาณ อัตรากําลัง ครุภัณฑ เปนตน
2. การจัดเก็บขอมูล
2.1 จัดเก็บ ค าใช จ ายจริงของหนวยงาน โดยจัดเก็บ รายจายจริงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2561 (รวม PO ของเงินงบประมาณป พ.ศ. 2561) ดังนี้
2.1.1 จัดเก็บคาใชจายในภาพรวมของหนวยงานและจําแนกตามหนวยปฏิบัติ
2.1.2 จัดเก็บคาใชจายตามโครงสรางแผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
พื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร
2.1.3 จัดเก็บค าใช จายตามแหล งเงิน โดยจําแกนเปนเงิน งบประมาณ และเงิน นอก
งบประมาณ
2.1.4 จั ด เก็ บ ค า ใช จ า ยตามหมวดงบรายจ า ย โดยจํ า แนกเป น งบบุ ค ลากร งบ
ดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น
2.2 จัดเก็บขอมูลโครงสรางอัตรากําลัง รวมทั้งภารกิจของหนวยงานและหนวยปฏิบัติ
2.3 จั ด เก็ บ ข อ มู ล ด า นทรั พ ยากรของหน ว ยงานจํ าแนกตามหน ว ยปฏิ บั ติ ดั ง นี้ บุ ค ลากร
ครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
3. หลักเกณฑการวิเคราะหขอมูลในการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)
หลักเกณฑที่ใชในการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC) ตามมาตรฐานยึดถือผลปฏิบัติงานใน
อดีต (The attainable good performance standard) เพื่อใชประกอบการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณตอไป
3.1 ใชขอมูลรายจายจริงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวม PO
ของเงินงบประมาณ 2561 แตไมรวมเงินกันของปกอน) มาเปนฐานในการคํานวณ
3.2 การคํานวณตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)
ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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3.3 การจั ดกลุ ม หน ว ยปฏิ บัติ โดยวิเคราะห จ ากข อมูล ต างๆ ของหนว ยปฏิบัติ (OU) ที่ มี
ลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภารกิจ โครงสราง อัตรากําลัง ครุภัณฑ เปนตน
3.4 การหาคาเฉลี่ยคาใชจายของกลุมหนวยปฏิบัติ (OUC กลุม) โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําปกับรายจายจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
จัดสรรและการใชจายงบประมาณ
4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)
4.2.1 หนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพื้นฐานมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปน
ตนทุนหนวยปฏิบัติ คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4.2.2 กลุมหนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพื้นฐานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
และวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของกลุม คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติกลุม = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของกลุม – คาที่ดินและ
สิ่งกอสรางของกลุม
4.2.3 รวมต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ทั้ ง หมดนํ า มากํ า หนดเป น ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ข อง
หนวยงาน คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติหนวยงาน = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของหนวยงาน –
คาที่ดินและสิ่งกอสรางของหนวยงาน
5. การนําไปใช
5.1 กํ า หนดต น ทุ น หนว ยปฏิ บั ติ เ ป น หลั ก เกณฑป ระกอบการจั ดทํ า งบประมาณรายจ า ย
ประจําป
5.2 สามารถกํ า หนดกรอบงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามภารกิ จ พื้ น ฐานได ซึ่ ง เป น
งบประมาณรายจายสวนใหญของประเทศ
5.3 สามารถทราบกรอบวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยที่ เ หลื อเพื่อ นํา ไปจั ดสรรได ตรงตาม
ยุทธศาสตรยิ่งขึ้น
5.4 สามารถนําตนทุนหนวยปฏิบัติไปประกอบการประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง (MTEF) และระยะยาว (LTEF)
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การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบูลสงครามไดแบงสวนราชการออกเปน 2 สวน คือ
1. คณะ มี 6 คณะ ประกอบดวย
1.1 คณะครุศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังนี้
1.1.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.1.2 ศูนยการศึกษาพิเศษ
1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 คณะวิทยาการจัดการ
1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. บัณฑิตวิทยาลัย
3. สํานัก/สถาบัน ประกอบดวย 3 สํานัก และ 1 สถาบัน
3.1 สํานักงานอธิการบดี มีหนวยงานภายใน ดังนี้
3.1.1 กองกลาง
3.1.2 กองนโยบายและแผน
3.1.3 กองบริการการศึกษา
3.1.4 กองพัฒนานักศึกษา
3.1.5 กองบริหารงานบุคคล
3.1.6 โครงการจัดตั้งกองคลัง
3.1.7 โครงการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
3.1.8 โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.9 โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
3.1.10 โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 1 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามแผนงานงบประมาณ

317,536,100
148,095,100

เงินรายได
75,798,900
224,801,100

393,335,000
372,896,200

30,924,200

-

30,924,200

3,046,900
499,602,300

5,000,000
305,600,000

3,046,900
5,000,000
805,202,300
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผน งานพื้ น ฐานด า นการพั ฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานยุ ท ธศาสตรพั ฒ นาการศึก ษาเพื่ อ
ความยั่งยืน
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

เงินแผนดิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวยปฏิบัติ

หนวย : บาท
รวม
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ตารางที่ 2 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

317,536,100
84,240,900
58,635,000
2,819,200
2,400,000

เงินรายได
75,798,900
7,594,600

393,335,000
91,835,500

3,046,900

34,158,900
909,600
178,766,500
3,371,500
-

92,793,900
2,819,200
3,309,600
178,766,500
3,371,500
3,046,900

28,010,300

-

28,010,300

2,913,900

-

2,913,900

499,602,300

5,000,000
305,600,000

5,000,000
805,202,300
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รายการบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิตผลงานวิจันเพื่อสรางองคความรู
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคม
โครงการยุ ทธศาสตรม หาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
โครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด
การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจ บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

เงินแผนดิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ผลผลิต/โครงการ

หนวย : บาท
รวม
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ตารางที่ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามหนวยปฏิบัติ
เงินรายได

31,928,300
17,359,400
14,568,900

11,851,400
3,630,600
6,520,800

43,779,700
20,990,000
21,089,700

15,686,300
6,287,500
7,498,100
20,779,800
17,579,100
3,185,500
129,000
385,491,400
2,621,800
2,496,000

1,700,000
6,798,600
3,683,200
4,982,100
1,716,900
2,308,900
2,851,100
6,859,500
251,831,300
1,029,600
8,075,900

1,700,000
22,484,900
9,970,700
12,480,200
22,496,700
19,888,000
6,036,600
6,988,500
637,322,700
3,651,400
10,571,900

5,919,500
499,602,300

3,611,500
305,600,000

9,531,000
805,202,300

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. คณะครุศาสตร
- คณะครุศาสตร
- โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม
- ศูนยการศึกษาพิเศษ
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. สํานักงานอธิการบดี
10. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

เงินแผนดิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวยปฏิบัติ

หนวย : บาท
รวม

แนวคิดการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการคํานวณตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกําหนดหนวยปฏิบัติ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และกําหนดหนวยปฏิบัติเปนหนวยปฏิบัติหลัก หนวยปฏิบัติรอง หนวยปฏิบัติ
สนับสนุน และจัดทําขอมูลคาใชจายของมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลจากระบบ MIS PSRU นํามากระจายเขา
หนวยปฏิบัติผานรายกิจกรรม ของหนวยปฏิบัติสนับสนุน หนวยปฏิบัติรอง และหนวยปฏิบัติหลักแลวจึง
ปนสวนเขาสูกิจกรรมและหนวยปฏิบัติตอไป
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ขั้นตอนการคํานวณตนทุนปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU)
1. กํ า หนดหน ว ยงานที่ เ ป น ตามแบ ง ส ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบูลสงคราม เปนหนวยงานปฏิบัติ (OU)
2. กําหนดหนวยปฏิบัติสวนกลาง (OU สวนกลาง)
ขั้นตอนที่ 2 กระจายคาใชจายเงินงบประมาณ และเงินรายไดทุกหมวดรายจาย จากรายกิจกรรม
ไปสูหนวยปฏิบัติหลัก
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บทที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีดําเนินการวิจัย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม โดยมีวิธีการดําเนิน การวิจัย สามารถ
แบงออกเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. แหลงขอมูลที่ศึกษา
แหล ง ข อ มู ล ที่ ศึ ก ษา ได แ ก หน ว ยปฏิ บั ติ (OUC) ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
วิทยาลั ยการพยาบาล บั ณฑิ ตวิทยาลั ย สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใชในการเก็บ รวบรวมข อมูลเพื่อการวิเ คราะหตน ทุนหน วยปฏิบัติของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยไดใชแบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูล และใชโปรแกรม Microsoft Excel
ในการบันทึกและคํานวณขอมูลตนทุน แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แบบบันทึกขอมูลรายจายจริงงบประมาณเงินแผนดิน ภาพรวมของหนวยปฏิบัติ
2. แบบบันทึกขอมูลสรุปรายจายจริงงบประมาณเงินรายได ภาพรวมของหนวยปฏิบัติ
3. แบบบันทึก
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ตารางแสดงการจั ด ทํ าต น ทุ น หน ว ยปฏิบั ติ (OUC) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
จากฐานขอมูลรายจายจริง
2. ตารางแสดงขอมูลรายจายจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามกลุมหนวยปฏิบัติ
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4. การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะห ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป กั บ รายจ า ยจริ ง เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การใชจายงบประมาณ โดยเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวา รอยละ 96 งบลงทุน
ไม น อยกว า ร อยละ 96 ของงบประมาณรายจ าย โดยสรุป เป าหมายการเบิก จา ยเงิน งบประมาณของ
หนวยงาน ณ สิ้นไตรมาส ดังนี้
หนวย : รอยละ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รายจายภาพรวม
30
52
73
96
รายจายประจํา
34
55
76
98
รายจายลงทุน
20
41
63
87
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)

- หน ว ยปฏิ บั ตินํา ข อมูล ค าใชจายตามภารกิจพื้น ฐานมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปน ตน ทุน
หนวยปฏิบัติ คือ
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ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาที่ดินและสิ่งกอสราง

- กลุมหนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพื้นฐานมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและวิเคราะห

เพื่อกําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของกลุม คือ

ตนทุนหนวยปฏิบัติกลุม = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของกลุม – คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ของกลุม

- รวมตนทุนหนวยปฏิบัติทั้งหมดนํามากําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของหนวยงาน คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติหนวยงาน = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของหนวยงาน – คาที่ดินและ

สิ่งกอสรางของหนวยงาน

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการบรรยายลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยาง
และขอมูลตนทุน โดยใชคารอยละ
2. ใชคารอยละในการคิดตนทุนตอหนวยปฏิบัติ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย จากการศึ ก ษาต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมวดรายจาย

งบประมาณ
รอยละ
แผนดิน
310,994.623.32 80.19
35,565,224.80 9.17
36,478,483.00 9.41
4,767,703.93 1.23

งบประมาณเงิน
รอยละ
รายได
72,514,250.42 38.90
105,818,042.87 56.76
4,828,856.00 2.59
748,000.00 0.40
2,523,488.32 1.35

รวม
รอยละ
งบประมาณ
383,508,873.74 66.79
141,383,267.67 24.62
41,307,339.00 7.19
748,000.00 0.13
7,291,192.25 1.27

387,806,035 100.00

186,432,637.61 100.00

574,238,672.66 100.00
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งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น

หนวย : บาท

ดังตารางที่ 4 จะพบวา ตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เท า กั บ 574,238,672.66 บาท เมื่ อ จํ า แนกตามหมวดรายจ า ยจะพบว า
งบบุ คลากร มี ตน ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติเ ท า กั บ 383,508,873.74 บาท คิดเปน รอยละ 66.79 งบดําเนิน งาน
มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 141,383,267.67 บาท คิดเปนรอยละ 24.62 งบลงทุน มีตนทุนหนวยปฏิบัติ
เทากับ 41,307,339 บาท คิดเปนรอยละ 7.19 งบเงินอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 748,000 บาท คิดเปน
รอยละ 0.13 และ งบรายจายอื่น มีตนทุน 7,291,192.25 บาท คิดเปนรอยละ 1.27

ตารางที่ 5 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตนทุน
คาแรง

ตนทุนเงิน
แผนดิน

ตนทุนเงินรายได

รวมตนทุน
หนวยปฏิบัติทั้งสิ้น

4,118,302.58

5,398,122.50

5,756,242.54

15,272,667.62

-

3,236,024.72

3,476,487.95

6,712,512.67

-

3,891,592.85

4,427,917.06

8,319,509.91

-

8,862,212.00

5,946,315.81

14,808,527.81

-

7,506,719.75

1,720,620.05

9,227,339.80

-

5,706,126.11

2,147,865.94

7,853,992.05

-

2,113,455.75

2,732,441.89

4,845,897.64

516,800.00

129,000.00

5,500,238.48

6,146,038.48

-

2,072,203.93

1,028,638.36

3,100,842.29

-

451,868.00

3,609,223.46

4,061,091.46

-
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หนวยปฏิบัติ

495,980.00

6,400,208.43

6,896,188.43

378,873,771.16 36,948,106.12

71,172,187.22

486,994,064.50

รวมทั้งสิ้น

383,508,873.74 76,811,411.73 113,918,387.19

574,238,672.66
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี

ดั ง ตารา งที่ 5 จะพบว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล ส งครามมี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้นเทากับ 574,238,672.66 บาท จําแนกหนวยปฏิบัติตามโครงสราง
การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จะพบว า หน ว ยปฏิ บั ติ ห ลั ก ที่ มี ต น ทุ น สู ง ที่ สุ ด ได แ ก
คณะครุศาสตร มีตนทุนเทากับ 15,272,667.62 บาท รองลงมา ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มี ต น ทุ น เท า กั บ 14,808,527.81 บาท คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร มี ต น ทุ น เท า กั บ
9,227,339.80 บาท คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ต น ทุ น เท า กั บ 4,845,897.64 บาท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีตนทุนเทากับ 7,853,992.05 บาท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนเทากับ
53,214,579.36 บาท บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มีต น ทุน เทากับ 6,146,038.48 บาท และวิทยาลัย การจัดการ
เพื่ อพั ฒ นาท องถิ่ น ต น ทุ น เท า กั บ 4,845,897.64 บาท หน ว ยปฏิ บั ติ ส นั บ สนุ น ที่มี ตน ทุ น สูงที่ สุด ไดแ ก
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สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ต น ทุ น เท า กั บ 486,994,064.50 บาท รองลงมา ได แ ก สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ มีตน ทุน เท า กับ 6,896,188.43 บาท สถาบันวิจัยและพัฒ นา มีตน ทุน เทากับ
4,061,091.46 บาท และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีตนทุนเทากับ 3,100,842.29 บาท

ที่

หนวยงาน

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด

โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี
ประสิทธิผล

76
106
59

3
2
0
2

รวม
85
106
59

ผาน ไมผาน
78
7
106
0
59
0

91
55

88
53

79
56

79
54

18
94
21
20

14
698
100

8
87
21
20

10
7
0
0

14
0
667
31
95.56 4.44

งบประมาณ (บาท)

70
106
59

รวม
43,779,700
22,484,900
9,970,700

เบิกจาย
41,802,772.22
19,089,327.81
9,763,936.77

85
53

83
49

12,480,200
22,496,700

11,925,953.91 95.56
18,217,339.80 80.98

70
51

76
50

19,888,000
6,036,600

16,823,992.05 84.59
5,917,923.54 98.03

7
62
20
20

9
82
21
20

6,988,500
637,322,700
3,651,400
10,571,900

13
622
89.11

14
639
91.55

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1 คณะครุศาสตร
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
4 คณะวิทยาการจัดการ
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาทองถิ่น
8 บัณฑิตวิทยาลัย
9 สํานักงานอธิการบดี
10 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
11 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม
รอยละ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 6 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามหนวยปฏิบัติ

9,531,000
805,202,300.00

6,146,038.48
518,080,676.34
3,600,342.29
6,896,188.43

รอยละ
95.48
84.90
97.93

87.95
81.29
98.60
65.23

9,223,950.98 96.78
667,488,442.62 82.90

ดังตารางที่ 6 จะพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการดําเนินการโครงการและใชจาย
งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 698 โครงการ ผานการประเมินตัวชี้วัด 3 ใน 4 ตัวชี้วัด จํานวน 667 โครงการ
คิ ด เป น ร อ ยละ 95.56
และการประเมิ น ไม ผ า น จํ า นวน 31 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 4.44
โครงการที่ดําเนิ นการมีประสิทธิภ าพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้ วัดเชิงตนทุน จํานวน 622 โครงการ
คิดเปนรอยละ 89.11 โครการที่ดําเนินการมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จํานวน 639 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.55
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ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามหนวยปฏิบัติ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติทั้งสิ้น 15,272,667.62 บาท
จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร มีตนทุนเทากับ 4,118,302.58 บาท คิดเปนรอยละ 26.97
งบดํ า เนิ น งาน มี ต น ทุ น เท า กั บ 6,171,976.72 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 40.41 งบลงทุ น มี ต น ทุ น เท า กั บ
4,460,900 บาท คิดเปนรอยละ 29.21 งบอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.33 และ
งบรายจายอื่น มีตนทุนเทากับ 471,488.32 บาท คิดเปนรอยละ 3.09 แสดงรายละเอียดตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร
หมวดรายจาย
งบบุคลากร

เงินแผนดิน
-

งบดําเนินงาน

1,588,722.50

งบลงทุน

3,809,400.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

5,398,122.50

เงินรายได

รอยละ

-

4,118,302.58

41.71

29.43

4,583,254.22

46.41

70.57

651,500.00

6.60

-

50,000.00

0.51

-

471,488.32

4.77

9,874,545.12

100.00

100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

รวม

รอยละ

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
4,118,302.58
26.97
6,171,976.72
40.41
4,460,900.00
29.21
50,000.00
0.33
471,488.32
3.09
15,272,667.62 100.00

ตารางที่ 8 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน
-

รอยละ

เงินรายได

รอยละ

-

4,118,302.58

41.71

ตนทุนดําเนินการ

1,588,722.50

29.43

5,104,742.54

51.70

ตนทุนงบลงทุน

3,809,400.00

70.57

651,500.00

6.60

5,398,122.50

100.00

9,874,545.12

100.00

รวม

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
4,118,302.58
26.97
6,693,465.04
43.83
4,460,900.00
29.21
15,272,667.62 100.00

จากตารางที่ 8 จะพบวา การดํา เนินงานหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น 15,272,667.62 บาท
จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนคาแรง
เทากับ
4,118,302.58 บาท คิดเปนรอยละ 26.96
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ
6,693,465.04 บาท คิดเปนรอยละ 43.83
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
4,460,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 29.21
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 1 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร

ตารางที่ 9 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของคณะครุศาสตร
หนวยงาน

คณะครุศาสตร

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
85
78
7
76
70

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย
รอยละ
43,779,700 41,802,772.22 95.48

จากตารางที่ 9 จะพบว า คณะครุ ศ าสตร มี ก ารดํ า เนิ น การโครงการทั้ ง สิ้ น 85 โครงการ
มีการดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 78 โครงการ
คิด เป น ร อยละ 91.76 และโครงการที่มีป ระสิทธิผ ลตามตัว ชี้วัดเชิงปริมาณและตัว ชี้วัดเชิงคุณภาพ
จํานวน 70 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 41,802,772.22
บาท คิดเปนรอยละ 95.48
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ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ทั้ ง สิ้ น
6,712,512.67 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 4,119,702.67 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ 61.37 งบลงทุ น มี ต น ทุ น เท า กั บ 2,489,810 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 37.09 และ
งบอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 103,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.53 แสดงรายละเอียดตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

เงินแผนดิน
981,924.72
2,254,100.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

-

รวม

3,236,024.72

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
4,119,702.67
61.37
2,489,810.00
37.09
103,000.00
1.53
6,712,512.67 100.00

รอยละ

เงินรายได

-

-

รอยละ
-

30.34

3,137,777.95

90.26

69.66

235,710.00

6.78

-

103,000.00

2.96

-

100.00

-

3,476,487.95

-

100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 11 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน
-

รอยละ

เงินรายได

-

-

รอยละ
-

ตนทุนดําเนินการ

981,924.72

30.34

3,240,777.95

93.22

ตนทุนงบลงทุน

2,254,100.00

69.66

235,710.00

6.78

3,236,024.72

100.00

3,476,487.95

100.00

รวม

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
4,222,702.67
62.91
2,489,810.00
37.09
6,712,512.67 100.00

จากตารางที่ 11 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น
6,712,512.67 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ
4,222,702.67 บาท คิดเปนรอยละ 62.91
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
2,489,810.00 บาท คิดเปนรอยละ 37.09
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 2 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตารางที่ 12 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หนวยงาน

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
59
59
0
59
59

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย รอยละ
9,970,700 9,763,936.77 97.93

จากตารางที่ 12 จะพบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินการโครงการทั้งสิ้น
59 โครงการ มีการดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน
59 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และโครงการที่มีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด
เชิ ง คุ ณ ภาพ จํ า นวน 59 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 100.00 ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ
จํานวน 9,763,936.77 บาท คิดเปนรอยละ 97.93
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ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนหนวยปฏิบัติทั้งสิ้น 8,319,509.91 บาท
จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 6,255,019.91 บาท คิดเปนรอยละ 75.18
งบลงทุ น มี ต น ทุ น เท า กั บ 1,539,490 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 18.50 และงบอุ ด หนุ น มี ต น ทุ น เท า กั บ
525,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.31 แสดงรายละเอียดตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามหมวดรายจาย
งบบุคลากร

เงินแผนดิน
-

งบดําเนินงาน

2,508,402.85

งบลงทุน

1,383,190.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

-

รวม

3,891,592.85

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
6,255,019.91
75.18
1,539,490.00
18.50
525,000.00
6.31
8,319,509.91 100.00

รอยละ

เงินรายได

-

-

รอยละ
-

64.46

3,746,617.06

84.61

35.54

156,300.00

3.53

-

525,000.00

11.86

-

100.00

-

4,427,917.06

-

100.00

ตารางที่ 14 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามประเภทตนทุน
เงินแผนดิน

รอยละ

เงินรายได

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

-

-

-

รอยละ
-

ตนทุนดําเนินการ

2,508,402.85

64.46

4,271,617.06

96.47

ตนทุนงบลงทุน

1,383,190.00

35.54

156,300.00

3.53

3,891,592.85

100.00

4,427,917.06

100.00

รวม

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
6,780,019.91
81.50
1,539,490.00
18.50
8,319,509.91 100.00

จากตารางที่ 14 จะพบว า การดํ า เนิ น งานหน ว ยปฏิ บั ติ ข องคณะวิ ท ยาการจั ด การ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น
8,319,509.91 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ
6,780,019.91 บาท คิดเปนรอยละ 81.50
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
1,539,490.00 บาท คิดเปนรอยละ 18.50
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 3 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ

ตารางที่ 15 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของคณะวิทยาการจัดการ
หนวยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
91
88
3
85
83

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย รอยละ
12,480,200 11,925,953.91 95.56

จากตารางที่ 15 จะพบวาคณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 91 โครงการ
มีการดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 85 โครงการ
คิด เป น ร อยละ 93.41 และโครงการที่มีป ระสิทธิผ ลตามตัว ชี้วัดเชิงปริมาณและตัว ชี้วัดเชิงคุณภาพ
จํ า นวน 83 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 91.21 และประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ จํ า นวน
11,925,953.91 บาท คิดเปนรอยละ 95.56

26

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ทั้ ง สิ้ น
14,808,527.81 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 8,306,247.81 บาท
คิดเปนรอยละ 56.09 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 4,699,580 บาท คิดเปนรอยละ 31.74 และงบรายจายอื่น
มีตนทุนเทากับ 1,802,700 บาท คิดเปนรอยละ 12.17 แสดงรายละเอียดตารางที่ 16

หมวดรายจาย
งบบุคลากร

เงินแผนดิน
-

งบดําเนินงาน

4,619,432.00

งบลงทุน

4,242,780.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

-

รวม

8,862,212.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 16 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จําแนกตามหมวดรายจาย
รอยละ

เงินรายได

-

-

รอยละ

หนวย : บาท

รวม

-

รอยละ

-

52.13

3,686,815.81

62.00

8,306,247.81

56.09

47.87

456,800.00

7.68

4,699,580.00

31.74

-

-

-

1,802,700.00

100.00

5,946,315.81

-

30.32

-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน
-

รอยละ

เงินรายได

-

-

ตนทุนดําเนินการ

4,619,432.00

52.13

5,489,515.81

ตนทุนงบลงทุน

4,242,780.00

47.87

456,800.00

8,862,212.00

100.00

5,946,315.81

รวม

-

1,802,700.00

12.17

100.00 14,808,527.81

100.00

ตารางที่ 17 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

-

รอยละ
-

หนวย : บาท
รวม

รอยละ
-

92.32 10,108,947.81
7.68

68.26

4,699,580.00

31.74

100.00 14,808,527.81

100.00

จากตารางที่ 17 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น
14,808,527.81 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 10,108,947.81 บาท คิดเปนรอยละ 68.26
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
4,699,580.00 บาท คิดเปนรอยละ 31.74
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 4 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางที่ 18 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยงาน

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
106 106
0
106
106

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย รอยละ
22,484,900 19,089,327.81 84.90

จากตารางที่ 18 จะพบวาคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีการดําเนิ นการโครงการทั้งสิ้ น
106 โครงการ มี การดํ า เนิ น การโครงการที่มีป ระสิทธิภ าพตามตัว ชี้วัดเชิงเวลาและตัว ชี้วัดเชิงตน ทุน
จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และโครงการที่มีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ
ตั ว ชี้ วั ด เชิ งคุ ณ ภาพ จํ า นวน 106 โครงการ คิ ด เป น ร อยละ 100.00 และประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ย
งบประมาณ จํานวน 19,089,327.81 บาท คิดเปนรอยละ 84.90

28

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตนทุนหนว ยปฏิบัติทั้งสิ้น
9,227,339.80 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 2,795,639.80 บาท
คิดเปนรอยละ 30.30 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 3,592,500 บาท คิดเปนรอยละ 38.93 งบเงินอุดหนุ น
มีตนทุนเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.22 และงบรายจายอื่น มีตนทุนเทากับ 2,819,200 บาท
คิดเปนรอยละ 30.55 แสดงรายละเอียดตารางที่ 19

หมวดรายจาย

เงินแผนดิน

งบบุคลากร

รอยละ

เงินรายได

-

งบดําเนินงาน

1,124,919.75

งบลงทุน

3,562,600.00

งบอุดหนุน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 19 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จําแนกตามหมวดรายจาย

2,819,200.00

รวม

7,506,719.75

-

14.99

1,670,720.05

97.10

47.46

29,900.00

1.74

-

20,000.00

1.16

37.56

100.00

-

1,720,620.05

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

งบรายจายอื่น

รอยละ

-

100.00

ตารางที่ 20 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน
-

รอยละ

เงินรายได

-

-

รอยละ
-

ตนทุนดําเนินการ

3,944,119.75

52.54

1,690,720.05

98.26

ตนทุนงบลงทุน

3,562,600.00

47.46

29,900.00

1.74

7,506,719.75

100.00

1,720,620.05

100.00

รวม

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
2,795,639.80
30.30
3,592,500.00
38.93
20,000.00
0.22
2,819,200.00
30.55
9,227,339.80 100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
5,634,839.80
61.07
3,592,500.00
38.93
9,227,339.80 100.00

จากตารางที่ 20 จะพบว า การดํ า เนิ น งานหน ว ยปฏิ บั ติ ข องคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร ในปง บประมาณ พ.ศ. 2562 มีต นทุ นต อหนว ยปฏิบัติ จํ า แนกตามประเภทต นทุ นใน
ภาพรวมทั้งสิ้น 14,808,527.81 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ
5,634,839.80 บาท คิดเปนรอยละ 61.07
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
3,592,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 38.93
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 5 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ตารางที่ 21 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนวยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
55
53
2
53
49

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย รอยละ
22,496,700 18,217,339.80 80.98

จากตารางที่ 21 จะพบวาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีการดําเนินการโครงการทั้งสิ้น
55 โครงการ มี ก ารดํ าเนิ น การโครงการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามตั ว ชี้ วั ด เชิ งเวลาและตั ว ชี้ วั ดเชิ งต น ทุ น
จํานวน 53 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.36 และโครงการทีม่ ีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด
เชิ งคุ ณภาพ จํ านวน 49 โครงการ คิ ดเปน รอยละ 89.09 และประสิทธิภ าพการใชจายงบประมาณ
จํานวน 18,217,339.80 บาท คิดเปนรอยละ 80.98

30

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ทั้ ง สิ้ น
7,853,992.05บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 5,010,702.05 บาท
คิดเปนรอยละ 63.80 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 2,843,290 บาท คิดเปนรอยละ 36.20 แสดงรายละเอียด
ตารางที่ 22

หมวดรายจาย

เงินแผนดิน

งบบุคลากร
3,078,526.11

งบลงทุน

2,627,600.00
-

งบรายจายอื่น
รวม

รอยละ

เงินรายได

รอยละ

-

งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 22 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จําแนกตามหมวดรายจาย

-

53.95

1,932,175.94

89.96

46.05

215,690.00

10.04

-

-

-

-

5,706,126.11

100.00

-

2,147,865.94

100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
5,010,702.05
63.80
2,843,290.00
36.20
7,853,992.05 100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 23 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน
-

รอยละ

เงินรายได

-

-

หนวย : บาท

รอยละ
-

รวม

รอยละ
-

-

ตนทุนดําเนินการ

3,078,526.11

53.95

1,932,175.94

89.96

5,010,702.05

63.80

ตนทุนงบลงทุน

2,627,600.00

46.05

215,690.00

10.04

2,843,290.00

36.20

5,706,126.11

100.00

2,147,865.94

100.00

7,853,992.05

100.00

รวม

จากตารางที่ 23 จะพบว า การดํ า เนิ น งานหน ว ยปฏิ บั ติ ข อง คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น
7,853,992.05 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ
5,010,702.05 บาท คิดเปนรอยละ 63.80
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
2,843,290.00 บาท คิดเปนรอยละ 36.20
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 6 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางที่ 24 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หนวยงาน

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 79
79
0
70
76

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย
รอยละ
19,888,000 16,823,992.05 84.59

จากตารางที่ 24 จะพบว า คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มี ก ารดํ า เนิ น การโครงการทั้ ง สิ้ น
79 โครงการ มี ก ารดํ าเนิ น การโครงการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามตั ว ชี้ วั ด เชิ งเวลาและตั ว ชี้ วั ดเชิ งต น ทุ น
จํานวน 70 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.61 และโครงการที่มีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ จํานวน 76 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.20 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน
16,823,992.05 บาท คิดเปนรอยละ 84.59

32

ตนทุนหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิ ทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒ นาทองถิ่น มีตนทุนหนว ยปฏิบัติทั้งสิ้น
4,845,897.64 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 4,845,897.64 บาท
คิดเปนรอยละ 93.18 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 330,390 บาท คิดเปนรอยละ 6.82 แสดงรายละเอียด
ตารางที่ 25

หมวดรายจาย

เงินแผนดิน

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

1,808,955.75
-

งบรายจายอื่น
รวม

รอยละ

เงินรายได

-

304,500.00

งบอุดหนุน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 25 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จําแนกตามหมวดรายจาย

-

85.59

2,706,551.89

99.05

14.41

25,890.00

0.95

-

-

-

2,113,455.75

รอยละ

100.00

-

-

2,732,441.89

100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
4,515,507.64
93.18
330,390.00
6.82
4,845,897.64 100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 26 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน
-

รอยละ

เงินรายได

-

-

รอยละ
-

ตนทุนดําเนินการ

1,808,955.75

85.59

2,706,551.89

99.05

ตนทุนงบลงทุน

304,500.00

14.41

25,890.00

0.95

2,113,455.75

100.00

2,732,441.89

100.00

รวม

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
4,515,507.64
93.18
330,390.00
6.82
4,845,897.64 100.00

จากตารางที่ 26 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น
4,845,897.64 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ
4,515,507.64 บาท คิดเปนรอยละ 93.18
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
330,390.00 บาท คิดเปนรอยละ 6.82
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 7 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัตวิ ทิ ยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น

ตารางที่ 27 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
หนวยงาน

วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาทองถิ่น

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
56
54
2
51
50

งบประมาณ (บาท)
รวม
6,036,600

เบิกจาย
รอยละ
5,917,923.54 98.03

จากตารางที่ 27 จะพบวา วิทยาลัยการจั ดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น มีการดําเนิน การโครงการ
ทั้งสิ้น 56 โครงการ มีการดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน
จํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.07 และโครงการที่มีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ จํานวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 89.29 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน
5,917,923.54 บาท คิดเปนรอยละ 98.03

34

ตนทุนหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลั ย มีตน ทุนหนว ยปฏิบั ติทั้งสิ้น 6,146,038.48 บาท
จํ า แนกตามหมวดรายจ า ย พบว า งบบุ ค ลากร มี ต น ทุ น เท า กั บ 516,800 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 8.41
งบดํ า เนิ น งาน มี ต น ทุ น เท า กั บ 5,500,238.48 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 89.49 งบลงทุ น มี ต น ทุ น เท า กั บ
129,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.10 แสดงรายละเอียดตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน

งบบุคลากร

-

งบดําเนินงาน

-

งบลงทุน

129,000.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น
รวม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย

รอยละ

เงินรายได

รอยละ

-

516,800.00

8.59

-

5,500,238.48

91.41

100.00

-

-

-

-

-

-

129,000.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
516,800.00
8.41
5,500,238.48
89.49
129,000.00
2.10
6,146,038.48 100.00

100.00

-

6,017,038.48

100.00

ตารางที่ 29 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย จําแนกตามประเภทตนทุน
เงินแผนดิน

รอยละ

เงินรายได

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย

รอยละ

ตนทุนคาแรง

-

-

516,800.00

8.59

ตนทุนดําเนินการ

-

-

5,500,238.48

91.41

ตนทุนงบลงทุน
รวม

129,000.00

100.00

129,000.00

100.00

-

6,017,038.48

100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
516,800.00
8.41
5,500,238.48
89.49
129,000.00
2.10
6,146,038.48 100.00

จากตารางที่ 29 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น 6,146,038.48 บาท
จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนคาแรง
เทากับ
516,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.41
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ
5,500,238.48 บาท คิดเปนรอยละ 89.49
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
129,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.10
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 8 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัตบิ ัณฑิตวิทยาลัย

ตารางที่ 30 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
หนวยงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
18
8
10
7
9

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย รอยละ
6,988,500 6,146,038.48 87.95

จากตารางที่ 30 จะพบวา บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ มีการ
ดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 70 โครงการ คิด
เปนรอยละ 88.61 และโครงการที่มีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 76
โครงการ คิดเปนรอยละ 96.21 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 16,823,992.05 บาท
คิดเปนรอยละ 84.59

36

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานอธิการบดี มีตนทุนหนวยปฏิบัติทั้งสิ้น 486,994,064.50 บาท
จํา แนกตามหมวดรายจา ย พบว า งบบุ คลากร มีตนทุน เทากับ 378,873,771.16 บาท คิดเปน รอยละ
77.80 งบดํ า เนิ น งาน มี ตน ทุ น เท า กั บ 89,904,440.34 บาท คิดเปน รอยละ 18.46 งบลงทุ น มี ต น ทุ น
เทากับ 17,966,553 บาท คิดเปนรอยละ 3.69 แสดงรายละเอียดตารางที่ 31
ตารางที่ 31 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี จําแนกตามหมวดรายจาย
หมวดรายจาย

เงินแผนดิน

งบบุคลากร

310,994,623.32

งบดําเนินงาน

19,841,773.12

งบลงทุน

17,106,333.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

-

รวม

347,942,729.44

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวย : บาท

รอยละ

เงินรายได

รอยละ

รวม

รอยละ

89.38

67,879,147.84

48.82 378,873,771.16

77.80

5.70

70,062,667.22

50.39

89,904,440.34

18.46

4.92

860,220.00

0.62

17,966,553.00

3.69

-

-

-

249,300.00

100.00 139,051,335.06

-

0.18

-

-

249,300.00

0.05

100.00 486,994,064.50

100.00

ตารางที่ 32 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี จําแนกตามประเภทตนทุน

หนวย : บาท

เงินแผนดิน

รอยละ

เงินรายได

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

รอยละ

รวม

รอยละ

310,994,623.32

89.38

67,879,147.84

48.82 378,873,771.16

77.80

ตนทุนดําเนินการ

19,841,773.12

5.70

70,311,967.22

50.57

90,153,740.34

18.51

ตนทุนงบลงทุน

17,106,333.00

4.92

860,220.00

0.62

17,966,553.00

3.69

100.00 486,994,064.50

100.00

รวม

347,942,729.44

100.00 139,051,335.06

จากตารางที่ 32 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น 486,994,064.50
บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนคาแรง
เทากับ 378,873,771.16 บาท คิดเปนรอยละ 77.80
- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 90,153,740.34 บาท คิดเปนรอยละ 18.51
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ 17,966,553.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.69
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 9 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัตสิ ํานักงานอธิการบดี

ตารางที่ 33 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของสํานักงานอธิการบดี
หนวยงาน

สํานักงานอธิการบดี

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
94
87
7
62
82

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย
รอยละ
637,322,700 518,080,676.34 81.29

จากตารางที่ 33 จะพบวา สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 94 โครงการ
มีการดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 62 โครงการ
คิด เป น ร อยละ 65.96 และโครงการที่มีป ระสิทธิผ ลตามตัว ชี้วัดเชิงปริมาณและตัว ชี้วัดเชิงคุณภาพ
จํ า นวน 82 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 87.23 และประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ จํ า นวน
518,080,676.34 บาท คิดเปนรอยละ 81.29

38

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตน ทุนหนว ยปฏิบัติ
ทั้ ง สิ้ น 6,896,188.43
บาท จํ า แนกตามหมวดรายจ า ย พบว า งบดํ า เนิ น งาน มี ต น ทุ น เท า กั บ
4,542,862.43 บาท คิ ดเป น ร อ ยละ 65.87 งบลงทุ น มี ต น ทุน เท ากั บ 2,303,326 บาท คิดเปน รอ ยละ
33.40 งบเงินอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.73 แสดงรายละเอียดตารางที่ 34

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 34 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามหมวดรายจาย

หนวย : บาท

หมวดรายจาย

เงินแผนดิน

งบบุคลากร

-

งบดําเนินงาน

-

งบลงทุน

495,980.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

-

รวม

495,980.00

รอยละ

เงินรายได

-

รอยละ

-

รวม

รอยละ

-

-

-

4,542,862.43

70.98

4,542,862.43

65.87

100.00

1,807,346.00

28.24

2,303,326.00

33.40

50,000.00

0.78

50,000.00

0.73

-

-

100.00

-

6,400,208.43

-

100.00

-

6,896,188.43

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 35 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

เงินแผนดิน

-

รอยละ

เงินรายได

รอยละ

หนวย : บาท

รวม

รอยละ

-

-

ตนทุนดําเนินการ

-

-

4,592,862.43

71.76

4,592,862.43

66.60

495,980.00

100.00

1,807,346.00

28.24

2,303,326.00

33.40

495,980.00

100.00

6,400,208.43

100.00

6,896,188.43

100.00

รวม

-

100.00

ตนทุนคาแรง

ตนทุนงบลงทุน

-

-

-

-

จากตารางที่ 35 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มี ต น ทุ น ต อหน วยปฏิ บัติ จํ า แนกตามประเภทต น ทุ น ใน
ภาพรวมทั้งสิ้น 6,896,188.43 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน
เทากับ
4,542,862.43 บาท คิดเปนรอยละ 66.60
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
2,303,326.00 บาท คิดเปนรอยละ 33.40
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 10 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบตั สิ ํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 36 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงาน

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
20
20
20
20

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย รอยละ
10,571,900 6,896,188.43 65.23

จากตารางที่ 36 จะพบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินการโครงการ
ทั้งสิ้น 20 โครงการ มีการดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน
จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และโครงการที่มีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
จํานวน 6,896,188.43 บาท คิดเปนรอยละ 65.23

40

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติทั้งสิ้น 3,100,842.29
บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 901,438.36 บาท คิดเปนรอยละ
29.07 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 250,900 บาท คิดเปนรอยละ 8.09 และงบรายจายอื่น มีตนทุนเทากับ
1,948,503.93 บาท คิดเปนรอยละ 62.84 แสดงรายละเอียดตารางที่ 37

หมวดรายจาย

เงินแผนดิน

งบบุคลากร

-

งบดําเนินงาน

-

งบลงทุน

123,700.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

1,948,503.93

รวม

2,072,203.93

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 37 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จําแนกตามหมวดรายจาย
รอยละ

เงินรายได

-

รอยละ

-

-

-

901,438.36

87.63

5.97

127,200.00

12.37

-

-

-

94.03

-

-

100.00

1,028,638.36

100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 38 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน

-

รอยละ

เงินรายได

-

รอยละ
-

-

ตนทุนดําเนินการ

1,948,503.93

94.03

901,438.36

87.63

ตนทุนงบลงทุน

123,700.00

5.97

127,200.00

12.37

รวม

2,072,203.93

100.00

1,028,638.36

100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
901,438.36
29.07
250,900.00
8.09
1,948,503.93
62.84
3,100,842.29 100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
2,849,942.29
91.91
250,900.00
8.09
3,100,842.29 100.00

จากตารางที่ 38 จะพบว า การดํ า เนิ น งานหน ว ยปฏิ บั ติ ข อง สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น
3,100,842.29 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน
เทากับ
2,849,942.29 บาท คิดเปนรอยละ 91.91
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
250,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.09
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 11 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัตสิ ํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตารางที่ 39 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หนวยงาน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
21
21
20
21

งบประมาณ (บาท)
รวม
เบิกจาย รอยละ
3,651,400 3,600,342.29 98.60

จากตารางที่ 39 จะพบว า สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารดํ า เนิ น การโครงการทั้ ง สิ้ น
21 โครงการ มี ก ารดํ าเนิ น การโครงการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามตั ว ชี้ วั ด เชิ งเวลาและตั ว ชี้ วั ดเชิ งต น ทุ น
จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 95.24 และโครงการที่มีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
จํานวน 3,600,342.29 บาท คิดเปนรอยละ 98.60
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ตนทุนหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบัน วิจัยและพัฒนา มีตนทุนหนวยปฏิบั ติทั้งสิ้น 4,061,091.46
บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 3,359,491.46 บาท คิดเปนรอยละ
82.72 และงบลงทุน มีตนทุนเทากับ 701,600 บาท คิดเปนรอยละ 17.28 แสดงรายละเอียดตารางที่ 40
ตารางที่ 40 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จําแนกตามหมวดรายจาย
หมวดรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

เงินแผนดิน
12,568.00
439,300.00

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น

-

รวม

451,868.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวย : บาท

รอยละ

เงินรายได

-

รอยละ

-

-

-

-

-

3,346,923.46

92.73

3,359,491.46

82.72

97.22

262,300.00

7.27

701,600.00

17.28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

3,609,223.46

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ตนทุนคาแรง

เงินแผนดิน

รอยละ

2.78

100.00

ตารางที่ 41 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จําแนกตามประเภทตนทุน
หมวดรายจาย

รวม

รอยละ

เงินรายได

-

รอยละ
-

-

ตนทุนดําเนินการ

12,568.00

2.78

3,346,923.46

92.73

ตนทุนงบลงทุน

439,300.00

97.22

262,300.00

7.27

รวม

451,868.00

100.00

3,609,223.46

100.00

4,061,091.46

100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
3,359,491.46
82.72
701,600.00
17.28
4,061,091.46 100.00

จากตารางที่ 41 จะพบว า การดํ า เนิ น งานหน ว ยปฏิ บั ติ ข อง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมทั้งสิ้น
4,061,091.46 บาท จําแนกไดดังนี้
- ตนทุนดําเนินงาน
เทากับ
3,359,491.46 บาท คิดเปนรอยละ 82.72
- ตนทุนงบลงทุน
เทากับ
701,600.00 บาท คิดเปนรอยละ 17.28
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 12 กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
จําแนกตามประเภทตนทุน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
หนวยปฏิบัตสิ ถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางที่ 42 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
หนวยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวม ผาน ไมผาน
14
14
13
14

งบประมาณ (บาท)
รวม
9,531,000

เบิกจาย
รอยละ
9,223,950.98 96.78

จากตารางที่ 42 จะพบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ
มีการดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 13 โครงการ
คิด เป น ร อยละ 92.86 และโครงการที่มีป ระสิทธิผ ลตามตัว ชี้วัดเชิงปริมาณและตัว ชี้วัดเชิงคุณภาพ
จํ า นวน 14 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 100.00 และประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ ายงบประมาณ จํ า นวน
9,223,950.98 บาท คิดเปนรอยละ 96.78
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บทที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิ บูลสงคราม มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหตน ทุนหนวยปฏิบั ติของ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใช

จา ยงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะหขอมูล โดยใชโ ปรแกรมคอมพิว เตอร
Microsoft Excel วิเคราะหจากผลการเบิกจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ iMIS
PSRU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สรุปผลวิจัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทากับ 547,238,672.66 บาท จําแนกตามตนทุนจะพบวา ตนทุนคาแรง มีตนทุนหนวยปฏิบัติเทากับ
383,508,873.74 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 66.79 ต น ทุ น ดํ า เนิ น งาน มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เท า กั บ
149,422,459.92 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 26.02 และต น ทุ น งบลงทุ น มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เ ท า กั บ
41,307,339 บาท คิดเปนรอยละ 7.19
2. หน ว ยปฏิ บั ติตามโครงสร า งของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม ประจํ าปง บประมาณ
พ.ศ. 2562 หน ว ยปฏิ บั ติ ร ะดั บ คณะที่ มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ สู ง ที่ สุ ด ได แ ก คณะครุ ศ าสตร มี ต น ทุ น
หนวยปฏิบัติ เทากับ 15,272,667.62 บาท รองลงมา ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุน
หนวยปฏิบัติ เทากับ 14,808,527.81 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตนทุนหนวยปฏิบัติ
เทากับ 9,227,339.80 บาท คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 8,319,509.91 บาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 7,853,992.05 บาท คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 6,712,512.67 บาท และวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 4,845,897.64 บาท หนวยปฏิบัติสนับสนุนที่มีตนทุนหนวยปฏิบัติสูงที่สุด
ได แ ก สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เท า กั บ 486,994,064.50 บาท รองลงมา ได แ ก
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เท า กั บ 6,896,188.43 บาท
บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย มี ตน ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เทา กับ 6,146,038.48 บาท สถาบัน วิจั ย และพัฒ นา มีตน ทุ น
หนวยปฏิบัติ เทากับ 4,061,091.46 บาท และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ
3,100,842.29 บาท
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3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงครามมีการดําเนินการโครงการ
และใช จ า ยงบประมาณ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 698 โครงการ ผ า นการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด 3 ใน 4 ตั ว ชี้ วั ด
จํ า นวน 667 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 95.56
และการประเมิ น ไม ผ า น จํ า นวน 31 โครงการ
คิ ด เป น ร อยละ 4.44 โครงการที่ ดํา เนิ น การมี ป ระสิทธิภ าพตามตัว ชี้วัด เชิงเวลาและตั ว ชี้วั ดเชิง ตน ทุ น
จํานวน 622 โครงการ คิดเปนรอยละ 89.11 โครการที่ดําเนินการมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 639 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.55

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

อภิปรายผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวนทั้งสิ้น 805,202,300 บาท เพื่อดําเนินงานโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีผลการ
เบิกจาย จํานวนทั้งสิ้น 667,488,442.62 บาท คิดเปนรอยละ 82.90 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช จ า ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่รัฐ บาลกําหนดคาเปาหมาย
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมสะสม ณ สิ้นกันยายน รอยละ 96 จะเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามมีผลการเบิกจายต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว
หนวยปฏิบัติตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการดําเนินงานโครงการ
และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ไมนอยกวารอยละ 96 ไดแก คณะวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น รอยละ 98.03 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 97.93 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ร อยละ 96.78 และสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ร อยละ 96.78 จะเห็ น ไดวา ทั้ ง 4 หน ว ยงานมี การเร งรั ด
การดํ า เนิ น งานโครงการและการใช จ า ยงบประมาณงบลงทุ น ให แ ล ว เสร็ จ ภายในไตรมาสที่ 2
ซึ่งมีประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณไมนอยกวา รอยละ 99 ทั้งงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณ
เงินรายได ในสวนของงบรายจายประจําหนวยปฏิบัติทั้ง 4 หนวยงาน มีผลการดําเนินงานโครงการและ
ประสิทธิภ าพการใชจ ายงบประมาณ เปนไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ในไตรมาสที่ 3 และไมนอยกวารอยละ 96 ในไตรมาสที่ 4
หนวยปฏิบัติตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการดําเนินงานโครงการ
และประสิทธิ ภาพการใชจ ายงบประมาณ นอยกวารอยละ 96 ได แก สํานั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รอยละ 65.23 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รอยละ 80.98 สํานักงานอธิการบดี รอย
ละ 81.29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอยละ 84.59 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 84.90
บัณฑิตวิทยาลัย รอยละ 87.95 คณะครุศาสตร รอยละ 95.48 และคณะวิทยาการจัดการ รอยละ 95.56
จะเห็น ได วา หนวยปฏิ บัติ ทั้ง 8 หนว ยงานนี้มีผลการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณนอยกวา รอยละ 96 เนื่องจากงบประมาณเงินรายไดมีการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะในการนําไปใชและขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการคํานวณหาตนทุนตอหนวย
ปฏิบัติเปนหลัก ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใช
เป น แนวทางและเป น ข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจการจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยในป ง บประมาณถั ด ไป
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการที่สงผลใหลดคาใชจายในอนาคต
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรใชขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปนตนแบบ นําไปคิดคาใชจายรายหัวการผลิตนักศึกษา หรือสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและวางแผนกลยุทธของหนวยปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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