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แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน       ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์   งาน ยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
1. ชื่อโครงการ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ] โครงการใหม่ [   ] โครงการปกติ   [] โครงการต่อเน่ือง  
3. ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   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    ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 

 7.2 แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านที่ 9  
 

       7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อพฒันาทอ้งถิ่นตามพระราชาโชบาย ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
           ยุทธศาสตร์ ที ่4  เป้าประสงค์ที่ 4.2  กลยทุธ์ที่ 4.2.2    

7.4  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4.1 กลยุทธท์ี่ 4.1.1  

7.5  จุดเน้นสภามหาวิทยาลยั  -  
  

7.6  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารองค์กร   ตวับ่งชี้ที่ 5.1     
 

8. หลักการและเหตุผล  (อ้างขอ้บังคับเงินรายได้/แผ่นดินทีจ่ะต้องวางแผน และติดตามผลโครงการ) 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในหมวด 3 
มาตรา 9 ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ว่าก่อนที่ส่วนราชการจะดําเนินการภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (4 ปี และรายปี) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน  ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ต้องใช้  เป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  ข้อ 25 ก่อนการเบิกจ่ายจากหน่วยงานคลังของ
มหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้หน่วยงานผู้เบิกย่ืนแผลการใช้
เงินงบประมารต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในกรณีที่จําเป็นอธิการบดีอาจปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของมหาวิทยาลัยโดยแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกน้ันทราบล่วงหน้า 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการดําเนินงาน พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เก่ียวข้องบางส่วนยังไม่ 
สามารถวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงได้ จะเห็นได้จากยังมีการปรับแผนการใช้จ่าย ขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงหมวดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น การขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดําเนินการ การ
ปรับเพ่ิมลดกิจกรรม การเพ่ิมลดจํานวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดําเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว        
มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงเมื่อสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบหรือผู้เก่ียวข้องยังไม่ได้
รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งส่งผลให้การนําส่งผลิต ผลลัพธ์ต่อสํานักงบประมาณหรือแหล่ง
งบประมาณอ่ืนล่าช้าผลผลิต ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด อีกทั้งยังไม่สามารถนํามาเป็นข้อมูลประกอบการ

- ตัวอย่าง - 
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ตัดสินใจ การปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารได้ทันเวลา  
 เพ่ือให้การดําเนินงานปัญหาดังกล่าวคลี่คลาย และบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทํา
โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น 

9. วัตถุประสงค์   
9.1   เพ่ือให้ผูร้ับผิดชอบโครงการ และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งทราบนโยบายและแนวทางการวางแผนการใช้จ่าย 
       งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสามารถ 
       วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบวางแผนการใช้จ่ายได้ได้อย่างถูกต้อง 
9.2   เพ่ือให้ผูบ้ริหาร ผู้ปฏิบัติงานทราบความก้าวหน้า และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และ 
       ปฏิบัติงานสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดําเนินโครงการต่อแหล่งงบประมาณ 
       หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องได้ 
9.3   เพ่ือให้ผูร้ับผิดชอบงานด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนรายงานผล 
   โครงการได้ถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

10. กิจกรรม พื้นทีดํ่าเนนิการ กลุ่มเปา้หมาย และจํานวนเป้าหมาย  

กิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

ผู้รับผิดชอบโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดทํางบประมาณ 

200 คน - 

2) ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

1) รายงานผลการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานผลการประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
3) ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยว 
ข้องกับการปรับแผนการใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

200 คน 

2 คร้ัง/ปี 
 
 
 
 
2 คร้ัง/ปี 

3) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ 
ด้านการจัดทําแผน งบประมาณ 
และประเมินผลโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงาน
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
งบประมาณ 

100 คน - 

รวมทั้งสิ้น 500 คน 4 ครั้ง/ปี 

11. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น 79,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกรายกิจกรรม ดังนี ้
 

กิจกรรม – ประเภทงบ -หมวดรายจ่าย – รายการ – ช้ีแจงรายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18,000 
งบดําเนินงาน  
1) ค่าตอบแทน  รวมทั้งสิ้น 3,250 
     - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดทําเอกสารประกอบการ จํานวน 13 คน ๆ ละ 2 วัน 
       วันละ 125 บาท เป็นเงิน 

3,250 

2) ค่าใช้สอย  รวมทั้งสิ้น 12,000 
     2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ            
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 200 ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 
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กิจกรรม – ประเภทงบ -หมวดรายจ่าย – รายการ – ช้ีแจงรายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผน จํานวน 200 ชุด  
            ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 

6,000 

3) ค่าวัสดุ  รวมทั้งสิ้น 2,750 
     3.1 ค่าวัสดุประกอบการประชุม เชน่ ปากกา แฟ้ม เป็นเงิน 2,750 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
               ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

26,000 

งบดําเนินงาน  
1) ค่าตอบแทน  รวมทั้งสิ้น 6,500 
     1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับติดตาม ประเมินผล และปรับแผนฯโครงการ 
          จํานวน 13 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 

6,500 

2) ค่าใช้สอย  รวมทั้งสิ้น 17,000 
     2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ            
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการ จํานวน 4 คร้ัง เป็นเงิน 5,000 
          - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มกลุ่มเป้าหมาย 200 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผน จํานวน 200 ชุด  
            ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 

6,000 

3) ค่าวัสดุ  รวมทั้งสิ้น 2,500 
    3.1 ค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบการประชุมฯ เป็นเงิน 2,500 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการจัดทําแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ 35,000 
งบดําเนินงาน  
1) ค่าตอบแทน  รวมทั้งสิ้น 7,450 
     1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับติดตาม ประเมินผล และปรับแผนฯ โครงการ 
          จํานวน 13 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 

3,250 

     1.2 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จํานวน 7 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1 วัน 4,200 
2) ค่าใช้สอย  รวมทั้งสิ้น 24,600 
     2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ            
          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ จํานวน 100 ชุด ๆละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 
          - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่มกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 100 คน ๆ 210 บาท เป็นเงิน 21,000 
          - ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายอบรม จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 
3) ค่าวัสดุ  รวมทั้งสิ้น 2,950 
    3.1 ค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบการประชุมฯ เป็นเงิน 2,450 
    3.2 ค่าของที่ระลึก จํานวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 500 

หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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         12. การวางแผนการดําเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (PDCA)  
 

 ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินการ/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 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอนการวางแผน)             
1 ขออนุมัติโครงการ/และขออนุมัติดําเนินการ

กิจกรรมที่ 1 
            

2 มอบหมายการปฏิบัติงานและประชุมเตรียม
ความพร้อมคณะทํางาน 

            

3 ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/
ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

            

4 เตรียมสถานที่จัดประชุมฯ             

5 เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และ
เอกสารการเบิกจ่าย 

            

ขั้นดําเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการดําเนินงาน)             
1 ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ             
2 จัดประชุมตามกําหนด             
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุขั้นตอนการ
ประเมินผล) 

            

1 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์             

2 จัดทําเอกสารการเบิกจ่าย             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุ
ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) 

            

1 นําผลการประชมุมาปรับปรงุการจัด
ประชุมในครัง้ตอ่ไป 

            



- 5 - 

ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินการ/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 ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ขั้นวางแผนงาน (P)(ระบุขั้นตอนการวางแผน)             
1 จัดทําปฏิทินการติดตามและประเมินผล

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
           

 

2 ขออนุมัติประชุมฯ กิจกรรมที่ 2              
3 มอบหมายการปฏิบัติงานและประชุมเตรียม

ความพร้อมคณะทํางาน 
           

 

4 
 

ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/
ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

           
 

5 เตรียมสถานที่ เอกสารประชุม และเอกสาร
เบิกจ่ายในการจัดประชุมฯ 

           
 

ขั้นดําเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการดําเนินงาน)             
1 ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ             
2 จัดประชุมตามกําหนด             
3 แจ้งทุกส่วนราชการรายงานผลโครงการ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 
            

4 รวบรวมและวิเคราะห์ผลเสนอ
คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุขั้นตอนการ
ประเมินผล) 

            

1 จัดทําเล่มรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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 ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินการ/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 จัดทําเอกสารการเบิกจ่าย             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุ
ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) 

            

1 เปรียบเทียบผลการติดตาม และประเมินผล
โครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย 

            

 

ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินการ/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 
ด้านการจัดทําแผน งบประมาณ และ
ประเมินผลโครงการ 

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

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

ความพร้อมคณะทํางาน 
            

3 
 

ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/
ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

            

4 เตรียมสถานที่ เอกสารประชุม และเอกสาร
เบิกจ่ายในการจัดประชุมฯ 

            

5 มอบหมายการปฏิบัติงานและประชุมเตรียม
ความพร้อมคณะทํางาน 

            

ขั้นดําเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการดําเนินงาน)             
1 ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ             
2 จัดประชุมตามกําหนด             
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุขั้นตอนการ             
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ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินการ/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 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์             
2 จัดทําเอกสารการเบิกจ่าย             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุ
ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) 

            

1 นําผลการประชมุมาปรับปรงุการจัด
ประชุมในครัง้ตอ่ไป 

            

 
 
 
 
 
 



- 8 - 

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
        13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที ่
1) จํานวนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการการวางแผนการ 
    ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายทีก่ําหนด) 

ร้อยละ 80 1 

2) จํานวนครั้งในการติดตามผลการดําเนินงาน  ครั้ง 2 2 
3) จํานวนครั้งในการประเมินผลโครงการภาพรวมมหาวทิยาลัย 
   (ไม่น้อยเป้าหมายที่กําหนด) 

ครั้ง 2 2 

4) จํานวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อย 80 2 

5) จํานวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกบัการ 
    ปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายทีก่ําหนด)  

ร้อยละ 80 3 

       13.2 ตัวชี้วัดผลลพัธ ์(Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลพัธ ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
วัดวัตถุประสงค์

ข้อที ่
1) กลุ่มเป้าหมายทราบนโยบายและแนวทางการวางแผนการใช้จ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจําป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อยละ  80 1 

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจาก 
   เงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
   ในระบบวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 90 1 

3) ผลการเบิกจา่ยงบประมาณแผ่นและงบประมาณเงินรายได้  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม 
    เป้าหมายทีก่ําหนด 

ร้อยละ 80 2 

4) ผู้บรหิารนําขอ้มูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ครั้ง 2 2 
5) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจการติดตาม และการประเมินผล 
    โครงการ 

ร้อยละ 80 3 

6) กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนรายงานผลโครงการไดถู้กต้อง ร้อยละ 80 3 
7) ความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดประชุมภาพรวมโครงการ  ร้อยละ 85 1,2,3 

14. การติดตามและประเมินผล        
    14.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมือ่สิ้นสุดการจัดกิจกรรม 
       14.2 ประเมินผลจากทกุส่วนราชการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณ เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายฯ 
                 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
    14.3 ประเมินผลการเบิกจา่ยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เมื่อสิ้นไตรมาส 
    14.4 รายงานผลการการดําเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิน้การดําเนินกิจกรรมภายใน 30 วัน 

15. ผลกระทบ (Impact)/ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1.1 มหาวิทยาลัยใช้รายงานผลโครงการประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปและ 
      ใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงประกอบการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
15.2 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบการช้ีแจงงบประมาณในปีถัดไป 
15.3 มหาวิทยาลัยใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนิน 
       โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
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16. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในการดําเนนิโครงการ  
 

กิจกรรมท่ี ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
1,2,3 จํานวนกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมประชุม/อบรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ําหนด 

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
อบรม เช่น Facebook Line เสียงตามสาย เปน็ต้น 

2.   ให้แต่ละส่วนราชการ/หนว่ยงาน ส่งแบบตอบรับยืนยันการ 
      เข้ารว่มอบรม 
3. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน และเพิ่มระยะเวลาการ

ประชาสัมพันธล่์วงหน้า 
 

 
 
 

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

ความคิดเหน็ผูบ้ังคับบัญชาเบื้องต้น   เห็นควรอนุมัติ 
 
ลงช่ือ……………..……………………………….....ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                 (นายเกษม  บุตรดี) 
       ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
                 30/กรกฎาคม/2561 
 
 

ความคิดเหน็ผูบ้ังคับบัญชาเบื้องต้น  เห็นควรอนุมัติ 
 
ลงช่ือ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
                     30/กรกฎาคม/2561 
 
ความคิดเหน็ผูบ้ังคับบัญชาระดับสูง  อนุมัติ 

 
ลงช่ือ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                             30/กรกฎาคม/2561 
 


