
- ตัวอย่าง -

 แผ่นดิน            เงินรายได้

รหัสงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
ณ 30 ธ.ค.

61

 งบประมาณ
คงเหลือ

                  สถานะการดําเนินโครงการ
 ยังไม่ดําเนินการ 
     (สาเหตุที่ยังไม่ดําเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ)
 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
     (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ)
 ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย 
     (เขียนสรุปผลการดําเนินงานเป็นข้อๆ)

ผลผลิต
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามผลผลิต

ผลลัพธ์ ผลการ
ดําเนินงาน
ตามผลลัพธ์

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/
แนวทาง แก้ไข 
(ระบุเป็นข้อๆ)

62P55210กนผ
04W01

โครงการวางแผน ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

         68,900           -         68,900

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

          16,000            -          16,000  ยังไม่ดําเนินการ
  - จะดําเนินการจัดประชุมฯ ในเดือนกันยายน 
    2561

1) จํานวนกลุ่ม เป้าหมาย
ได้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการวาง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2563
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

- 1) กลุ่มเป้าหมาย
ทราบนโยบายและ
แนวทางการวาง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80

- -

เป้าประสงค์ข้อที่ 4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61)    ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 62)    ไตรมาส 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62)    ไตรมาส 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62)
หน่วยงาน งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล สังกัด กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี
ประเภทงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

หน้า 1 จาก 3



- ตัวอย่าง -

รหัสงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
ณ 30 ธ.ค.

61

 งบประมาณ
คงเหลือ

                  สถานะการดําเนินโครงการ
 ยังไม่ดําเนินการ 
     (สาเหตุที่ยังไม่ดําเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ)
 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
     (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ)
 ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย 
     (เขียนสรุปผลการดําเนินงานเป็นข้อๆ)

ผลผลิต
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามผลผลิต

ผลลัพธ์ ผลการ
ดําเนินงาน
ตามผลลัพธ์

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/
แนวทาง แก้ไข 
(ระบุเป็นข้อๆ)

- 2) กลุ่มเป้าหมาย
สามารถวางแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้
และงบ ประมาณ
แผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในระบบ
วางแผนการใช้จ่าย
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

- -

3) ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อการจัดประชุมฯ ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

          19,600            -          19,600  อยู่ระหว่าดําเนินการ
 - อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมปรับแผนและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 - อยู่ระหว่างการรายงานผลการดําเนินงานต่อ 
สกอ.

2) จํานวนครั้งในการ
ติดตามผลการดําเนิน
งาน ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี
3) จํานวนครั้งในการ
ประเมินผลการดําเนิน
โครงการภาพรวม
มหาวิทยาลัยตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี

- 4) ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นและ
งบประมาณเงิน
รายได้ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ภาพ
รวมของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด ร้อยละ 80

- -

หน้า 2 จาก 3



- ตัวอย่าง -

รหัสงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
ณ 30 ธ.ค.

61

 งบประมาณ
คงเหลือ

                  สถานะการดําเนินโครงการ
 ยังไม่ดําเนินการ 
     (สาเหตุที่ยังไม่ดําเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ)
 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
     (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ)
 ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย 
     (เขียนสรุปผลการดําเนินงานเป็นข้อๆ)

ผลผลิต
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามผลผลิต

ผลลัพธ์ ผลการ
ดําเนินงาน
ตามผลลัพธ์

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/
แนวทาง แก้ไข 
(ระบุเป็นข้อๆ)

5) ผู้บริหารนําข้อมูล
ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 2 ครั้ง/ปี

- -

6) ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อการจัดประชุมฯ ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 85

-

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทําแผน 
งบประมาณ และประเมินผล
โครงการ

          33,300            -          33,300  อยู่ระหว่างดําเนินการ
 - อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร

- 7) กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
การติดตามและการ
ประเมินผลโครงการ
ร้อยละ 80

- -

- 8) กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเขียนรายงาน
ผลโครงการได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 80

- -

- 9) ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายต่อการ
จัดประชุมฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

- -

68,900         -         68,900      

5) จํานวนกลุ่ม เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การ    ปฏิบัติงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

4) จํานวนกลุ่ม
เป้าหมาย เข้าร่วม
ประชุมฯปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและงบ
ประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ร้อยละ 80

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 31 ธันวาคม 2561

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ
 (นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ)

ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้า 3 จาก 3


