
แบบสรุปโครงการ 
 

๑. ชื่อโครงการ........................................................................................................................................................................ 
    งบประมาณ................................บาท ประเภทงบประมาณ    งบเงินรายได ้    งบแผ่นดิน   งบยุทธศาสตร์ 
     ผลเบิกจ่าย ................ คิดเป็นร้อยละ .......................... 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ............................................................................................................. ..................................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................ ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................................... 

๓. ผลการด าเนินโครงการ 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี ที่
จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
กิจกรรมที่ ๑ ..................................... 
กิจกรรมที่ ๒ ..................................... 
กิจกรรมที่ ๓ ..................................... 

๑. กลุม่เป้าหมาย (นักศึกษา/บคุลากร/
ประชาชนทั่วไป) 
จ านวน ....... คน/กลุ่ม/ชุมชน/หมูบ่้าน 
๒. สถานท่ี ......................................... 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

๔. ผลกระทบ (impact) ด้านเศรษฐกิจ/ ด้านสังคม/ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านการศึกษา 
 ............................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................. .................................................................................................................. 
.................................................................................................................... ........................................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................................... 

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 ............................................................................................................. ..................................................................... 
........................................................ ............................................................ ........................................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................................... 

๖. ภาพกิจกรรม (กิจกรรมละ ๒-๓ รูป) 
 
 
 
 
 

   

 

 



ตัวอย่าง - แบบสรุปโครงการ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ      
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    งบประมาณ...๖๘,๙๐๐.....บาท ประเภทงบประมาณ    งบเงินรายได ้    งบแผ่นดิน   งบยุทธศาสตร์ 
    ผลเบิกจ่าย ....๖๘,๙๐๐............ คิดเป็นร้อยละ .....๑๐๐..................... 
๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบนโยบายและแนวทางการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถ วางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบวางแผนการใช้จ่ายได้ได้อย่างถูกต้อง 
    ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทราบความก้าวหน้า และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และปฏิบัติงาน
สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการด าเนินโครงการต่อแหล่งงบประมาณ หรือคณะกรรมการ     
ที่เก่ียวข้องได้ 
    ๒.๓ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนรายงานผล 
โครงการได้ถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๓. ผลการด าเนินโครงการ 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 
๘ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่  ๑ ประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร จั ด ท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ       
พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 
๑๐๐ คน 
๒. สถานที่  อาคารศู นย์ ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑) จัดกิจกรรมตามที่วางแผนเรียบร้อย บรรลุตามตัวชี้วัด 
๒) รายงานผลสนุปการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
รอบ ๑๒ เดือน และบันทึกสถานะการด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบริหารจัดการโครงการเรียบร้อยแล้ว 
๓) มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๘๐ และ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม ร้อยละ ๙๐ 

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

กิจกรรมที ๒ ประชุมติดตาม 
ประเมิ นผลการด าเนิ นงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท าโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน 
๒. สถานที่ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 
อาคาร  ๑๐ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
สกลนคร 

๑) จัดกิจกรรมตามที่วางแผนเรียบร้อย บรรลุตามตัวชี้วัด 
๒) รายงานผลสนุปการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
รอบ ๑๒ เดือน และบันทึกสถานะการด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบริหารจัดการโครงการเรียบร้อยแล้ว 
๓) มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๘๕ และ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม ร้อยละ ๘๕ 

๔. ผลกระทบ (impact) ด้านเศรษฐกิจ/ ด้านสังคม/ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านการศึกษา 
๔.๑ มหาวิทยาลัยใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการก ากับ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนิน

โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ๒ ครั้ง/ป ี
๔.๒ มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบการชี้แจงงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีละ ๑ ครั้ง 
๔.๓ มหาวิทยาลัยใช้รายงานผลโครงการประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณี

โครงการปกติและโครงการต่อเนื่อง ๑ ครั้ง/ป ี
๕. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ต้องปรับแผนในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรค ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการล่าช้าและต้องมีการปรับแผนการด าเนินการ 
๖. ภาพกิจกรรม  
 
 

   

 ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๑ ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๒ 


