1

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิ ารของมหาวิทยาลัย
แบบรายงานที่ 2.1
ผลการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จานวนกิจกรรมหลัก เป้าหมายจานวนกิจกรรมหลัก จานวนกิจกรรมหลัก ร้อยละจานวนกิจกรรมหลัก
ทัง้ หมด

ตามแผนทีต่ อ้ งแล้วเสร็จ

ทีแ่ ล้วเสร็จ

ทีแ่ ล้วเสร็จ

17

17

16

94.12

แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

8

8

8

100.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน

4

4

4

100.00

แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

5

5

4

80.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

9

9

7

77.78

แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3

3

3

100.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน

6

6

4

66.67

61

61

60

98.36

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

2

2

2

100.00

แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

49

49

48

97.96

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน

10

10

10

100.00

23

23

19

82.61

23

23

19

82.61

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความเห็นเพิ่มเติม

1. ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนทีต่ ั้งไว้
1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้
1.2 มีการกาหนดนโยบายสู่การนาไปปฏิบัติสาหรับหน่วยงานทีช่ ัดเจน

1.3 มหาวิทยาลัยมีการกาหนดให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทตี่ ั้งไว้
1.4 การจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการกาหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน
1.5 มีระบบ กลไกและการวางแผนทีช่ ัดเจนทาให้มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
1.6 มีการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานเป็นประจาทุกเดือน
1.7 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณการดาเนินงานของหน่วยงานเพือ่ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้
2. สาเหตุหรือปัญหาทีท่ าให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ
2.1 บางหน่วยงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และยังไม่มีประสบการณ์ในการดาเนินงาน จึงอาจทาให้การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว้
2.2 ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนมีหลายด้าน ซึ่งบางครั้งอาจทาให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการ
2.3 ตารางเวลาและการประสานงานในการดาเนินงานบางโครงการมีปรับเปลี่ยนตามข้อจากัดต่างๆ จึงทาให้การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้
2.4 ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกการจัดกิจกรรมได้

2

3

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิ ารของมหาวิทยาลัย
แบบรายงานที่ 2.2
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตริ าชการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะสิ้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายตัวชี้วัด
จานวนตัวชี้วัด
ร้อยละจานวนตัวชี้วัด
จำนวน
แผนงาน / ผลผลิต / โครการ
ทีต่ อ้ งบรรลุ
ทีบ่ รรลุเป้าหมาย
ทีบ่ รรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดทัง้ หมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

7

7

2

28.57

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน

3

3

2

66.67

แผนงาน : บูรณาการการวิจยั และนวัตกรรม

4

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

4

4

3

75.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน

4

4

3

75.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

32

32

11

34.38

1

1

1

100.00

29

29

9

31.03

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน

2

2

1

50.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5

5

3

60.00

5

5

3

60.00

48

48

19

39.58

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
รวมทัง้ สิ้น

-

-

ความเห็นเพิ่มเติม
1. ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตริ าชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะสิ้นปี
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทีบ่ รรลุเป้าหมายนั้นเนื่องจาก เป็นตัวชี้วัดทีเ่ กี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากรทีม่ ีการจ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน
2. สาเหตุหรือปัญหาทีท่ าให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
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2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
2.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน ทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก ตัวชี้วัดรายได้ของชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 (โครงการ
แก้ปัญหาความยากจน) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกลางทีท่ าง ทปอ.กาหนด ยังไม่สามารถวัดผลการดาเนินโครงการได้ในระยะเวลาเพียง 1 ปีงบประมาณ
2.1.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก เป้าหมายโครงการเดิมระบุโครงการวิจัยใหม่ไว้ 12 โครงการ แต่หลังจากการชี้แจงต่อ
คณะกรรมการธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วได้ถูกปรับลดเหลือเพียง 10 โครงการ เนื่องจากอีก 2 โครงการเป็นงานวิจัยทีด่ าเนินการนอกพืน้ ทีท่ มี่ หาวิทยาลัย
รับผิดชอบ และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยได้ถูกดาเนินการจัดทาไปก่อนแล้วและไม่ได้ขอปรับลดต่อสภามหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันโครงการ
วิจัยทัง้ 10 โครงการ ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการโครงการวิจัย
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
2.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน ทีย่ ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก ตัวชี้วัดจานวนโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ (โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ) ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดกลางทีท่ าง ทปอ. กาหนด ได้มีการประชุมเพือ่ หารือปรับลดจานวนลงจาก 60 โรงเรียน เหลือเพียง 45 โรงเรียน หลังจากมหาวิทยาลัยได้จัดส่งคาของบประมาณไปยัง
สานักสานักงบประมาณแล้ว และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ระบุเป็น 60 โรงเรียน
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.3.1 แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีย่ ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าใหม่ และจานวนนักศึกษาที่
คงอยู่ การจบการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นตามทีห่ ลักสูตรกาหนด ไม่เป็นตามเป้าหมายทีก่ าหนด และตัวชี้วัดนักศึกษาทีไ่ ด้งานทา นักศึกษาทีไ่ ด้งานทาตรงสาขา และความพึง
พอใจของนายจ้าง ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาทีผ่ ่านมา เนื่องมาจากยังไม่ได้มีการรับรายงานตัวบัณฑิตในการศึกษาปี 2561 ซึ่งข้อมูลนักศึกษาทีไ่ ด้
งานทาและความพึงพอใจของนายจ้างจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับฐานข้อมูลการรับรายงานตัวบัณฑิตโดยการตอบแบบสอบถามเป็นแบบออนไลน์ ทาให้ถ้ายังไม่มีการรายงานตัว
บัณฑิตในปีการศึกษา 2561 ก็จะไม่มีข้อมูลนักศึกษาทีไ่ ด้งานทาและความพึงพอใจของนายจ้างด้วย
2.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน ทีย่ ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่อง จากจานวนของนักเรียนทีเ่ ข้าใหม่ของโรงเรียนสาธิตทัง้ 2 แห่ง ไม่เป็นไปตามแผน
การรับ
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2.4.1 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีย่ ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก การเก็บข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการของนักศึกษา บุคลากร
และผู้รับบริการอยู่ในระหว่างการดาเนินการ ซึ่งทาให้ยังไม่สามารถระบุผลการดาเนินการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
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ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
แบบรายงานที่ 2.3
รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะสิ้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการดาเนินการ และใช้จา่ ยงบประมาณ จาแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)
จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

จานวนเงินรายได้

ได้รับจัดสรร

เป้าหมาย

ใช้ไป

ได้รับจัดสรร

เป้าหมาย

ใช้ไป

ได้รับจัดสรร

ใช้ไป

ทัง้ ปี

การดาเนินการ

(*ร้อยละ)

ทัง้ ปี

การดาเนินการ

(*ร้อยละ)

ทัง้ ปี

(ร้อยละ)

32,602,809.35

32,602,809.35

30,002,518.47

3,600,000.00

3,600,000.00

3,567,978.57

981,000.00
-

981,000.00
-

(99.11)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยัง่ ยืน
แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

16,166,409.35

16,166,409.35

16,165,419.90

12,836,400.00

(99.99)
10,269,120.00

12,961,526.00

12,961,526.00

(80.00)
12,585,378.37

196,400.00

196,400.00

196,400.00

12,836,400.00

12,765,126.00

12,765,126.00

12,388,978.37

-

-

318,309,944.37

318,309,944.37 313,345,946.07

-

33,583,809.35

30,833,176.35

3,600,000.00

3,567,978.57

-

(99.11)
16,166,409.35

16,165,419.90

13,817,400.00

(99.99)
11,099,777.88

981,000.00

(0.00)
830,657.88

4,782,145.00

4,782,145.00

(84.67)
4,057,813.72

17,743,671.00

(80.33)
16,643,192.09

201,500.00

201,500.00

201,500.00

397,900.00

397,900.00

981,000.00

(100.00)
4,580,645.00

4,580,645.00

(97.05)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

830,657.88

(0.00)

(100.00)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยัง่ ยืน

รวมเงินทัง้ สิน้

35,921,625.00

35,921,625.00

3,856,313.72

(100.00)
17,345,771.00

16,245,292.09

(84.19)

(93.66)

27,565,837.10

354,231,569.37 340,911,783.17

จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

จานวนเงินรายได้

ได้รับจัดสรร

เป้าหมาย

ใช้ไป

ได้รับจัดสรร

เป้าหมาย

ใช้ไป

ได้รับจัดสรร

ใช้ไป

ทัง้ ปี

การดาเนินการ

(*ร้อยละ)

ทัง้ ปี

การดาเนินการ

(*ร้อยละ)

ทัง้ ปี

(ร้อยละ)

244,451,600.00

244,451,600.00

243,733,943.32

17,619,034.17

270,305,610.00

261,352,977.49

25,854,010.00

25,854,010.00

(99.71)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

54,540,179.72

54,540,179.72

50,314,637.47

(68.15)
9,274,772.00

9,274,772.00

(92.25)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยัง่ ยืน

19,318,164.65

19,318,164.65

19,297,365.28

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
รวมทัง้ สิน้

9,173,498.93

(96.69)
63,814,951.72

(98.91)
792,843.00

792,843.00

(99.89)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
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รวมเงินทัง้ สิน้

773,304.00

59,488,136.40
(93.22)

20,111,007.65

20,070,669.28

(97.54)

(99.80)

315,378,820.28

315,378,820.28 314,984,920.28

63,577,950.00

63,577,950.00

51,876,881.55

378,956,770.28 366,861,801.83

315,378,820.28

315,378,820.28

63,577,950.00

63,577,950.00

51,876,881.55

378,956,770.28

679,253,100.00

(99.88)
679,253,100.00 670,918,763.19 105,262,720.00

314,984,920.28

105,262,720.00

ความเห็นเพิ่มเติม
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะสิน้ ปี
1.1 มีการวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างชัดเจน
1.2 มีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณลงไปยังหน่วยงานซึ่งทาให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
1.3 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณเพื่อติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.4 รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณเต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินเป็นประจาทุกเดือน
1.5 มหาวิทยาลัยมีระบบเบิกจ่ายงบประมาณที่ดี
1.6 การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้รับความร่วมมือที่ดีต่อกัน
1.7 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินโครงการ

366,861,801.83

(81.60)
(96.81)
84,331,190.25 784,515,820.00 755,249,953.44

จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนเงินรายได้
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รวมเงินทัง้ สิน้

ได้รับจัดสรร

เป้าหมาย

ใช้ไป

ได้รับจัดสรร

เป้าหมาย

ใช้ไป

ได้รับจัดสรร

ใช้ไป

ทัง้ ปี

การดาเนินการ

(*ร้อยละ)

ทัง้ ปี

การดาเนินการ

(*ร้อยละ)

ทัง้ ปี

(ร้อยละ)

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
2.1 การดาเนินโครงการในบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดโครงการ
2.2 การดาเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จา่ ยในบางรายการได้
2.3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน และยังทราบไม่ทั่วถึงกัน
2.4 ในบางโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการกับหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นคนละหน่วยงานกัน
2.5 มีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงใหม่ทาให้การเบิกจ่ายต้องหยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึง่
2.6 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่มีราคาเกิน 500,000 บาท ต้องดาเนินการตามระเบียบพัสดุ และต้องให้พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จดั ซื้อซึ่งมีหลายรายการอาจทาให้เกิดความล่าช้าได้

