
 ๑ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 รอบ   ๖  เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 รอบ ๑๒  เดือน (๑ เมษยน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

 

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-

๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มี

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น  ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) คือ 

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของ

กลยุทธ์ทางการเงิน จำนวนทั้งสิน้ ๔ ตัวชี้วัด  

ความก้าวหน้าผลการดำเนนิงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๒๓.๐๘ โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 

จำนวน ๓ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด  

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง 

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ความก้าวหน้าของ

การดำเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 

หมายเหตุ 

๑.  มีระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

๗ ขอ้ ๖ ข้อ  

๒.  ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ  

ร้อยละ 

๙๘ 

ร้อยละ 

๕๕.๑๗ 

 

๓.  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงนิ

งบประมาณตามภาพรวม  

ร้อยละ 

๘๕ 

ร้อยละ 

๓๔.๘๔ 

 

๔.  รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้าน

การบริหารวิชาการ  

๐.๕๐๐๐ 

ล้านบาท 

๐.๔๘๕๐ 

ล้านบาท 

 

 

 

 

 



 ๒ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงนิ ดังนี้ 

 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :  

เป้าประสงค์ที่ ๑ : มีระบบการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจ สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ และมีการใช้จ่าย

งบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ทางการเงิน :  

  กลยุทธ์ที ่๑ : การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

  กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้านงบประมาณและ

การเงนิ 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  โครงการ : โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 

 ตัวชี้วัด :  

  ตัวชี้วัด : มีระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (ข้อ) 

 เกณฑ์การประเมิน : 

  มีระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๗ ข้อ ตามเกณฑ์

การประเมินองค์ประกอบที่ ๘ การเงนิและงบประมาณ ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ของ สกอ. 

 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ดำเนินการ

จัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงนิ หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามหลักการ BSC ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์

สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของสำนักอย่างต่อเนื่องภายใต้การติดตาม/ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สำนักกำหนดของกองคลังและกองนโยบายและแผน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

บริหารแผนและงบประมาณโดยติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและทบทวนผลการใช้จ่ายงบประมาณทุก

เดือนผ่านการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดของแผนงานและผล



 ๓ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้มีผลการใช้เงนิทีเ่ป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการตัดสินใจผู้บริหาร 

 

 การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

๗ ขอ้ ๖ ข้อ ไม่บรรลุ 

 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่ชัดเจนและมีการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณระหว่างปีเพื่อให้มีผลการใช้

จ่ายงประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 

 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

  สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรมที่เป็นกิจกรรมที่ตอ้งมกีารรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก 

 

 กลยุทธ์ทางการเงิน :  

  กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้านงบประมาณและ

การเงนิ 

  กลยุทธ์ที ่๓ : ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ตัวชี้วัด :  

  ตัวชี้วัดท่ี ๑ : ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ) 

  ตัวชี้วัดท่ี ๒ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามภาพรวม 

 

 

 

 



 ๔ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

 เกณฑ์การประเมิน : 

  ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ พิจารณา

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับค่าเป้าหมายรายแผนงานโครงการ แล้วนำผลลัพธ์ของแต่ละแผนงาน

โครงการมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ 

  ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามภาพรวม พิจารณาจากผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทุกแผนงานโครงการเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีทั้งหมด 

 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ เป็นประจำทุกเดือนผ่านการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน และมีความก้าวหน้าผลการ

ดำเนนิงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ๑. ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ร้อยละ ๕๕.๑๗ 

  ๒. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามภาพรวม ร้อยละ ๓๔.๘๔ 

 การบรรลุเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การบรรลุ 

๑. ผลรวมรอ้ยละความสำเร็จของการ

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ 

ร้อยละ 

๙๘ 

ร้อยละ  

๕๕.๑๗ 

ไม่บรรลุ 

๒. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงนิ

งบประมาณตามภาพรวม  

ร้อยละ 

๘๕ 

ร้อยละ  

๓๔.๘๔ 

ไม่บรรลุ 

 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปี จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำข้อมูลทาง

การเงนิไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของสำนักอย่างต่อเนื่อง 

 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

  สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรมที่เป็นกิจกรรมที่ตอ้งมกีารรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก 

 

 

 



 ๕ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :  

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ การพัฒนาผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ทางการเงิน :  

  กลยุทธ์ที ่๔ : การจัดหาแหล่งเงินและสรา้งรายได้เพิ่มขึ้น 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  โครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

 ตัวชี้วัด :  

  ตัวชี้วัด : รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริหารวิชาการ (0.5000 ล้านบาท) 

 เกณฑ์การประเมิน : 

  รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริหารวิชาการ  พิจารณาจากผลการจัดหารายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ของหน่วยงาน 

 ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

  สำนักศลิปะและวัฒนธรรมดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ ๕ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และวางแผนงานเพื่อจัดหารายได้ จำนวน ๓ 

โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการบริการด้านอาคารสถานที่และบริการทางวัฒนธรรม (๒) โครงการจำหน่ายสินค้า

และของที่ระลึก และ (๓) โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม และมีความก้าวหน้าของผลการจัดหารายได้ 

จำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท (๐.๔๘๕๐ ล้านบาท) 

 

 การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

๐.๕๐๐๐ 

ล้านบาท 

๐.๔๘๕๐ 

ล้านบาท 

ไม่บรรลุ 

 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

  สำนักศลิปะและวัฒนธรรมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และเครือข่ายความร่วมมอืด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ในการให้บริการวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 



 ๖ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

 

 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

  สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น

กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก 

 


