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 แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ จัดท าขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และให้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายฉบับนี้ จะ
เป็นกลไกส าคัญในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมาย และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                                                                                                              มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 
 
  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ทุกคณะ/ หน่วยงานจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยก าหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าใจถึง
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ โดยการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนด้านงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นและจัดหา
แนวทางในการเพ่ิมพูนรายได้ สู่การพัฒนาคณะฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 
 เพ่ือให้มแีผนการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายส าหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 การด าเนินงานตามแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย เพื่อให้บรรลุตามภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึง 
จ าเป็นจะต้องด าเนินการ และมีกลไกบริหารจัดการที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงการจัดท า 
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย เป็นการจัดท าแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ การก าหนดมาตรการในการสร้างความ 
มั่นคงทางการเงิน การบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
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ปรัชญา 

  
วิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม  

 
วิสัยทัศน ์
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตสัตว
แพทยศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศภายใน 4 ปี มุ่งเน้น
บริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์สู่ชุมชน 

  
พันธกิจ 
  
 1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการ 
วิชาการ และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม                
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคอีสาน 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน ตามหลักกธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาตร์ 
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ค่านิยมองค์กร 
 
  

 
 
 
 
 

 

ค่านิยมองค์กร 
(VETMSU)      

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
การมุ่งเน้นพัฒนา 

 
 
V  (Volunteer)    

 
จิตอาสา 

- การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
- การมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

 
E  (Excellence) 

 
ความเป็นเลิศ 

- มุ่งเน้นในด้านการท าวิจัยเพื่อน าความรู้มา
พัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนและ 
การบริการวิชาการ 

 
T  (Teamwork)  

 
การท างานเป็นทีม 

- การพัฒนาบุคลากรทั้งในสายวิชาการส านักงาน
เลขานุการคณะฯ และโรงพยาบาลสัตว์ฯ (เน้น
สัตว์เล็ก) สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างทีมการ
ท างานที่เข้มแข็ง 

 
M  (Morality) 

คุณธรรมจริยธรรม - ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต ด้านการ
จัดกิจกรรมและด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  
มีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรรักองค์กร 

 
S  (Sustainability) 

 
ความยั่งยืน 

- การปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น เพ่ือให้มีความ
ช านาญด้านทักษะวิชาชีพ 

U  (Universality) ความเป็นสากล - การสร้างเครือข่าย MOU 
- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
- การส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศ 
- การส่งนิสิตไปฝึกอบรมรายวิชาสหกิจศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย     
                                     ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้    
                                     ประโยชน์กับชุมชนและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค 
                                     ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ 
                                     ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
                                     สัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้รับ 
                                     การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บรรลุตามภารกิจ จ าเป็นต้องด าเนินการ และมี

กลไกบริหารจัดการที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งก าหนดให้ทุกคณะฯ/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่ายที่สอดคล้องกับบริบทของคณะฯ และจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
และได้แสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพ่ิมรายรับลด
รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  
 การจัดท าแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบรายรับจริงเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ

รายรับจริงเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบรายรับจริงเงินรายได้ กับผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.3 การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การหาจัดหารายได้และลดค่าใช้จ่าย 
2.1 ด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย 
2.2 จัดหารายได้เพ่ิมนอกเหนือจากรายได้ปกติ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและรายได้

อ่ืน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย) ซึ่งได้มาจากแหล่งเงินภายนอก เช่น จากการบริการวิชาการ 
การวิจัย รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 

2.3 จัดท าแผนลดรายจ่าย โดยผ่านกิจกรรมโครงการ นโยบาย และมาตรการประหยัดพลังงาน ที่
แสดงถึงความสามารถในการลดรายจ่าย มีการก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อเงินเหลือจ่าย/ เงินสะสมที่เพ่ิมขึ้น 

2.4 ก าหนดพิจารณากิจกรรม โครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี หรือกิจกรรมโครงการใหม่ในปี พ.ศ. 2562 ที่ไม่ใช้งบประมาณแต่ผลการด าเนินงาน
ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ 

2.5 การก าหนดแผนลดรายจ่ายจากการบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีของ
คณะ หน่วยงาน ต้องสามารถวัดผลเชิงปริมาณได้ และต้องเป็นเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเท่านั้น 
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แผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต้องมีการร่วมกันด าเนินการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ
เพ่ือให้เกิดแผน-ผลอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงประจักษ์ 

2.7 การระบุเป้าหมายที่ชัดเจนของการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย โดยให้เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาและปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
 
                การจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้สามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
โดยมีค่าเป้าหมายและสามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์และมาตรการใน
การด าเนินงานให้มีความชัดเจนเพื่อจะได้ผลลัพธ์อันพึงประสงค์  
 
 
นิยาม 

1) รายได้ หมายถึง รายได้จากการวิจัย การบริการวิชาการ รายได้จากกการขายและบริการ รายได้จาก
หอพัก รายได้จากการบริจาค และดอกเบี้ย เป็นต้น (ไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

2) แผนการเพ่ิมรายได ้หมายถึง แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการ 
     แสวงหารายได้ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้และสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ 
3) แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ต้องมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เช่น เงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหาร
โครงการ 

4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น 
การจัดท าแผนการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย รับทราบเป้าหมายการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามแผนที่ก าหนด เป็นต้น 
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แผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหาจัดหารายได้และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์  :  มีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและ 
                    งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์     :  จัดหาแหล่งเงินงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก และการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิด 
                    รายได้ 
 

1. การเพ่ิมรายได้จาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 
2. การเพ่ิมรายได้จากผลงานการสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ 
3. การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. การบริหารทรัพยากรหรือสินทรัพย์มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
1. มีรายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างวัฒนธรรม โครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ 

สิ่งประดิษฐ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น และกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริหารทรัพยากร 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย 
 
เป้าประสงค์ : สามารถลดรายจ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

 
กลยุทธ์    :  ส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
มาตรการ    :    1.   นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน 
                     2.   ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
ผลลัพธ์    :  ลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ      :    

ผลลัพธ์      : 
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แผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหาจัดหารายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย 
จัดหาแหล่งเงิน
งบประมาณจากภายนอก
และการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้เกิดรายได้ 

1. การเพ่ิมรายได้จากการ
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 
 

(1) มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น 
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการลงทะเบียน) 

2. การจัดหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 
โครงการวิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(1) มีรายได้จากกการบริการวิชาการ 
โครงการวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย 
 
เป้าประสงค์ : ความสามารถลดรายจ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและ   
                 งบประมาณ 

กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย 
ส่งเสริมให้มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. นโยบายและมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
 

(1) มีกิจกรรม/ โครงการสนับสนุนการลด
รายจ่าย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อย่างน้อยจ านวน 3 กิจกรรม 
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แผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ธันวาคม 2561 คณะฯ มอบหมายและผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

งานแผนและงบประมาณ 

เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ 

งานแผนและงบประมาณ 

กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

งานแผนและงบประมาณ 

กุมภาพันธ์ 2562 ด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

งานแผนและงบประมาณ 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562 ด าเนินกิจกรรม/ โครงการ ตามแผน
ฯ 

งานแผนและงบประมาณ 

กรกฎาคม – กันยายน 2562 ติดตามผลการด าเนินงานของคณะฯ งานแผนและงบประมาณ 
กันยายน 2562 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน การ

จัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งานแผนและงบประมาณ 

กันยายน 2562 สรุปผลการด าเนินงาน การจัดท า
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

งานแผนและงบประมาณ 
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แผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ส่วนที่ 3 

การน าสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 
               คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
โดยยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการท างานที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือ
เป็นกลไกในการปฏิบัติงาน  ป้องกันความเสียหาย และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ มีการ
ก ากับติดตาม และประเมินผล แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่จะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
และต้องรายงานต่อผู้บริหาร สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายไว้ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1) มีคณะท างานในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ และแผนการลดรายจ่าย 
2 (2) มีแผนการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ /หน่วยงานและส่งแผนที่

ผ่านการอนุมัติเสนอต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) 
(3) มีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3 (4) มีการวิเคราะห์ผลด าเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย และ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ /หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี 
รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน) 

4 (5) มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มาและปีปัจจุบันรอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดีภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ(ผ่านกองแผนงาน) 
(6) มีรายงานสรุปผลการด าเนินที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจ่ายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา และปีปัจจุบันรอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันท าการหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน) 

5 (7) มีการด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน (1)-(6) ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยบันทึกผลการด าเนินงาน 
และแนบเอกสารหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

2. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อผู้บริหารคณะฯ และจัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มการรายงานผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    ที่        / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
................................................................... 

 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ให้ทุกคณะฯ/ หน่วยงานจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ตามตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ดังนี้ 

   
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์           กรรมการที่ปรึกษา 
 

มีหน้าที ่
1. ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร       ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
            3. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ   กรรมการ                  
 4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน    กรรมการ 
 5. หัวหน้าส านักวิชาการ                    กรรมการ 
 6. หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการฯ                กรรมการ 
 7. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ                    กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวสิริพร  นิลดี                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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             -2-    
        
มีหน้าที่   

             1. วางแผนและด าเนินงานตามแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
               2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย เสนอต่อผู้บริหาร 
   
  

สั่ง  ณ  วันที่     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
          
 

(รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล  เองวานิช) 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร



 

 
 

 

 
 

 
 

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร 

 
 

ตรวจทาน 
         นางพรทิพย์ พันธุมชัย  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
 

ผู้ให้ช้อมูล 
 

ข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และข้อมูลของคณะสัตวแพทยศาสตร์  

 
ผู้จัดท า/ เรียบเรียง 

นางสาวสิริพร  นิลดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 


