
 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน       ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์   งาน ยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 

1. ชื่อโครงการ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. สถานภาพของโครงการ  : [   ] โครงการใหม ่[   ] โครงการปกติ   [] โครงการต่อเนื่อง  
3. ส่วนราชการ/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน 2563 
5. งบประมาณ 79,000 บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 
6. แหล่งงบประมาณ [   ] แผ่นดิน   [] เงินรายได้   [   ] งบอ่ืนๆ ระบุ................ 
7. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 7.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
         ด้านที่ 6    เป้าหมายที่ 1    ตัวชี้วัดที่ 2    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

 7.2 แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านที่ 9  

       7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชาโชบาย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
           ยุทธศาสตร์ ที่ 4  เปา้หมายที่ 4.2  กลยุทธ์ที่ 4.2.2   

7.4  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4.1 กลยุทธ์ที่ 4.1.1   
 

7.5  จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย  -  
  

7.6  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารองค์กร   ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1     
 

8. หลักการและเหตุผล  (อ้างข้อบังคับเงินรายได้/แผ่นดินที่จะต้องวางแผน และติดตามผลโครงการ) 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในหมวด 3 
มาตรา 9 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่าก่อนที่ส่วนราชการจะด าเนินการภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (4 ปี และรายปี) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน  ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ต้องใช้  เป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  ข้อ 25 ก่อนการเบิกจ่ายจากหน่วยงานคลังของ
มหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผลการใช้
เงินงบประมารต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในกรณีที่จ าเป็นอธิการบดีอาจปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของมหาวิทยาลัยโดยแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกนั้นทราบล่วงหน้า 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการด าเนินงาน พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่ 
สามารถวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริงได้ จะเห็นได้จากยังมีการปรับแผนการใช้จ่าย ขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงหมวดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น การขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ การ
ปรับเพ่ิมลดกิจกรรม การเพ่ิมลดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการด าเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว        
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้
รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งส่งผลให้การน าส่งผลิต ผลลัพธ์ต่อส านักงบประมาณหรือแหล่ง
งบประมาณอ่ืนล่าช้าผลผลิต ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งยัง ไม่สามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบการ

- ตัวอย่าง - 
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ตัดสินใจ การปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารได้ทันเวลา  
 เพ่ือให้การด าเนินงานปัญหาดังกล่าวคลี่คลาย และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท า
โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น 

9. วัตถุประสงค์   
9.1   เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบนโยบายและแนวทางการวางแผนการใช้จ่าย 
       งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสามารถ 
       วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบวางแผนการใช้จ่ายได้ได้อย่างถูกต้อง 
9.2   เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทราบความก้าวหน้า และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และ 
       ปฏิบัติงานสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการด าเนินโครงการต่อแหล่งงบประมาณ 
       หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ 
9.3   เพ่ือใหผู้้รับผิดชอบงานด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนรายงานผล 
   โครงการไดถู้กต้องและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

10. กิจกรรม พื้นทีด่ าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย  

กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร ต.ธาตเุชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

ผู้รับผิดชอบโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดท างบประมาณ 

200 คน - 

2) ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร ต.ธาตเุชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

1) รายงานผลการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานผลการประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
มหาวิทยาลยัฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
3) ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยว 
ข้องกับการปรับแผนการใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

200 คน 

2 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
2 ครั้ง/ปี 

3) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ 
ด้านการจดัท าแผน งบประมาณ 
และประเมินผลโครงการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร ต.ธาตเุชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงาน
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และผูเ้กี่ยวข้องกับการจัดท า
งบประมาณ 

100 คน - 

รวมท้ังสิ้น 500 คน 4 คร้ัง/ปี 

11. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น 79,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใชจ้่ายแยกรายกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม – ประเภทงบ -หมวดรายจ่าย – รายการ – ชี้แจงรายละเอยีด งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชมุเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18,000 
งบด าเนินงาน  
1) ค่าตอบแทน  รวมท้ังสิ้น 3,250 
     - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดท าเอกสารประกอบการ จ านวน 13 คน ๆ ละ 2 วัน 
       วันละ 125 บาท เป็นเงิน 

3,250 

2) ค่าใช้สอย  รวมท้ังสิน้ 12,000 
     2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ            
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 200 ชุดละ 30 บาท เป็นเงนิ 6,000 
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กิจกรรม – ประเภทงบ -หมวดรายจ่าย – รายการ – ชี้แจงรายละเอยีด งบประมาณ (บาท) 

          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิารปรับแผน จ านวน 200 ชุด  
            ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 

6,000 

3) ค่าวัสด ุ รวมท้ังสิ้น 2,750 
     3.1 ค่าวัสดปุระกอบการประชุม เช่น ปากกา แฟ้ม เป็นเงิน 2,750 
กิจกรรมท่ี 2 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
               ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

26,000 

งบด าเนินงาน  
1) ค่าตอบแทน  รวมท้ังสิ้น 6,500 
     1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับติดตาม ประเมินผล และปรับแผนฯโครงการ 
          จ านวน 13 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 

6,500 

2) ค่าใช้สอย  รวมท้ังสิน้ 17,000 
     2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ            
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการ จ านวน 4 คร้ัง เป็นเงิน 5,000 
          - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มกลุ่มเป้าหมาย 200 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิารปรับแผน จ านวน 200 ชุด  
            ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 

6,000 

3) ค่าวัสด ุ รวมท้ังสิ้น 2,500 
    3.1 ค่าวัสดสุ านักงาน ประกอบการประชุมฯ เป็นเงิน 2,500 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการจัดท าแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ 35,000 
งบด าเนินงาน  
1) ค่าตอบแทน  รวมท้ังสิ้น 7,450 
     1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับติดตาม ประเมินผล และปรับแผนฯ โครงการ 
          จ านวน 13 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 

3,250 

     1.2 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 7 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1 วัน 4,200 
2) ค่าใช้สอย  รวมท้ังสิน้ 24,600 
     2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ            
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ จ านวน 100 ชุด ๆละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 
          - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่มกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ๆ 210 บาท เป็นเงิน 21,000 
          - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายอบรม จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
3) ค่าวัสด ุ รวมท้ังสิ้น 2,950 
    3.1 ค่าวัสดสุ านักงาน ประกอบการประชุมฯ เป็นเงิน 2,450 
    3.2 ค่าของที่ระลึก จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 500 

หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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         12. การวางแผนการด าเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (PDCA)  
 

 ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
กิจกรรมที่ 1 ประชมุเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- - - - - - - - - - - 18,000 

ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอนการวางแผน)             
1 ขออนุมัติโครงการ/และขออนุมัตดิ าเนินการ

กิจกรรมที่ 1 
            

2 มอบหมายการปฏิบตัิงานและประชุมเตรียม
ความพร้อมคณะท างาน 

            

3 ประชาสมัพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/
ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

            

4 เตรียมสถานท่ีจดัประชุมฯ             

5 เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และ
เอกสารการเบิกจ่าย 

            

ขั้นด าเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน)             
1 ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ             
2 จัดประชุมตามก าหนด             
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบขุั้นตอนการ
ประเมินผล) 

            

1 รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ ์             
2 จัดท าเอกสารการเบิกจ่าย             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุ
ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมนิ) 

            

1 น าผลการประชุมมาปรับปรุงการจัด
ประชุมในครั้งต่อไป 
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ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

- - 2,875 - 14,400 2,875 - - 2,875 - - 2,875 

ขั้นวางแผนงาน (P)(ระบุขั้นตอนการวางแผน)             
1 จัดท าปฏิทินการติดตามและประเมินผล

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
           

 

2 ขออนุมัติประชุมฯ กิจกรรมที่ 2              
3 มอบหมายการปฏิบตัิงานและประชุมเตรียม

ความพร้อมคณะท างาน 
           

 

4 
 

ประชาสมัพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/
ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

           
 

5 เตรียมสถานท่ี เอกสารประชุม และเอกสาร
เบิกจ่ายในการจดัประชุมฯ 

           
 

ขั้นด าเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน)             
1 ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ             
2 จัดประชุมตามก าหนด             
3 แจ้งทุกส่วนราชการรายงานผลโครงการ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
            

4 รวบรวมและวิเคราะหผ์ลเสนอ
คณะกรรมการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบขุั้นตอนการ
ประเมินผล) 

            

1 จัดท าเลม่รายงานผลการตดิตาม และ
ประเมินผลโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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 ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
2 จัดท าเอกสารการเบิกจ่าย             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุ
ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมนิ) 

            

1 เปรียบเทยีบผลการติดตาม และประเมินผล
โครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย 

            

 

ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ 
ด้านการจัดท าแผน งบประมาณ และ
ประเมินผลโครงการ 

- - 35,000 - - - - - - - - - 

ขั้นวางแผนงาน (P)(ระบุขั้นตอนการวางแผน)             
1 ขออนุมัติจัดประชุมฯ กิจกรรมที่ 3             
2 มอบหมายการปฏิบตัิงานและประชุมเตรียม

ความพร้อมคณะท างาน 
            

3 
 

ประชาสมัพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/
ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

            

4 เตรียมสถานท่ี เอกสารประชุม และเอกสาร
เบิกจ่ายในการจดัประชุมฯ 

            

5 มอบหมายการปฏิบตัิงานและประชุมเตรียม
ความพร้อมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน)             
1 ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ             
2 จัดประชุมตามก าหนด             
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบขุั้นตอนการ             
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ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
ประเมินผล) 

1 รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ ์             
2 จัดท าเอกสารการเบิกจ่าย             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุ
ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมนิ) 

            

1 น าผลการประชุมมาปรับปรุงการจัด
ประชุมในครั้งต่อไป 
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13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
        13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารว่มประชุมเชงิปฏิบตัิการการวางแผนการ 
    ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไมน่้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

ร้อยละ 80 1 

2) จ านวนคร้ังในการติดตามผลการด าเนินงาน  คร้ัง 2 2 
3) จ านวนคร้ังในการประเมนิผลโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย 
   (ไม่น้อยเปา้หมายที่ก าหนด) 

คร้ัง 2 2 

4) จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯปรับแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
    แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อย 80 2 

5) จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รบัการพัฒนาศักยภาพที่เก่ียวข้องกับการ 
    ปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกวา่เป้าหมายที่ก าหนด)  

ร้อยละ 80 3 

       13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
วัดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 
1) กลุ่มเป้าหมายทราบนโยบายและแนวทางการวางแผนการใชจ้่าย 
   งบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้และงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อยละ  80 1 

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถวางแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยจาก 
   เงินรายได้และงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   ในระบบวางแผนการใช้จา่ยได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 90 1 

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นและงบประมาณเงนิรายได้  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม 
    เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 2 

4) ผู้บริหารน าข้อมูลไปใชป้ระกอบการตัดสินใจ คร้ัง 2 2 
5) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจการติดตาม และการประเมินผล 
    โครงการ 

ร้อยละ 80 3 

6) กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนรายงานผลโครงการได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 3 
7) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดประชุมภาพรวมโครงการ  ร้อยละ 85 1,2,3 

14. การติดตามและประเมินผล        
    14.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 
       14.2 ประเมินผลจากทุกส่วนราชการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณ เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายฯ 
                 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    14.3 ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เมื่อสิ้นไตรมาส 
    14.4 รายงานผลการการด าเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมภายใน 30 วัน 

15. ผลกระทบ (Impact)/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.1 มหาวิทยาลัยใช้รายงานผลโครงการประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปและ 
      ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
15.2 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบการชี้แจงงบประมาณในปีถัดไป 
15.3 มหาวิทยาลัยใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนิน 
       โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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16. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ  
 

กิจกรรมที ่ ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
1,2,3 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมประชุม/อบรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธก์ารจัดประชุมเชงิปฏบิัติการและ
อบรม เช่น Facebook Line เสียงตามสาย เปน็ต้น 

2.   ให้แต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่งแบบตอบรับยนืยนัการ 
      เข้าร่วมอบรม 
3. ก าหนดปฏิทนิการด าเนนิงาน และเพิ่มระยะเวลาการ

ประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้า 
 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                 30/กรกฎาคม/2561 
 
 

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น   เห็นควรอนุมัติ 
 
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                 (นายเกษม  บุตรดี) 
       ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
                 30/กรกฎาคม/2561 
 
 

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น  เห็นควรอนุมัติ 
 
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
                     30/กรกฎาคม/2561 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  อนุมัติ 

 
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                             30/กรกฎาคม/2561 
 


