ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิ ารของมหาวิทยาลัย
แบบรายงานที่ 2.1
ผลการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะครึ่งปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จานวนกิจกรรม เป้าหมายจานวนกิจกรรม
จานวนกิจกรรม
ทัง้ หมด
ตามแผนทีต่ อ้ งแล้วเสร็จ
ทีแ่ ล้วเสร็จจริง
ในไตรมาสที่ 1 และ 2
ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
17
2
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
9
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
61
11
6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
23
12
6

ร้อยละจานวนกิจกรรม
ทีแ่ ล้วเสร็จ
ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
50.00
54.55
50.00

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้กาหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจานวนกิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จจริง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจานวนกิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จเทียบกับ
เป้าหมายรายปี พร้อมระบุขอ้ ความว่า “ไม่ได้กาหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส”

ความเห็นเพิ่มเติม
1. ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผน
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 าให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
2.1 บางหน่วยงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และยังไม่มีประสบการณ์ในการดาเนินงาน จึงอาจทาให้การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว้
2.2 ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนมีหลายด้าน ซึ่งบางครั้งอาจทาให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการ
2.3 ตารางเวลาและการประสานงานในการดาเนินงานบางโครงการมีปรับเปลี่ยนตามข้อจากัดต่างๆ จึงทาให้การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

แบบรายงานที่ 2.2
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตริ าชการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะสิ้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จำนวน
เป้าหมายตัวชี้วัด
จานวนตัวชี้วัด
ร้อยละจานวนตัวชี้วัด
แผนงาน / ผลผลิต / โครการ
ตัวชี้วัด
ทีต่ อ้ งบรรลุ
ทีบ่ รรลุเป้าหมายจริง
ทีบ่ รรลุเป้าหมาย
ในไตรมาสที่ 1 และ 2
ในไตรมาสที่ 1 และ 2
ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
แผนงาน : บูรณาการการวิจยั และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
รวมทัง้ สิ้น

7
3
4
4
4
32
1
29
2
5
5
48

1
1

ไม่ได้กาหนดเป้าหมายเป็น
รายไตรมาส

1

25.00
25.00
2.08

*ไม่ได้กาหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้กาหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจานวนตัวชี้วัดทีบ่ รรลุเป้าหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจานวนตัวชี้วัดทีบ่ รรลุเป้าหมายเทียบกับ
เป้าหมายรายปี พร้อมระบุขอ้ ความว่า “ไม่ได้กาหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส”

ความเห็นเพิ่มเติม
1. ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตริ าชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะครึ่งปี
2. สาเหตุหรือปัญหาทีท่ าให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
2.1 แผนปฏิบัติราชการไม่ได้มีการกาหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส
2.2 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการส่วนใหญ่กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการ

2

แบบรายงานที่ 2.3
รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการดาเนินการ และใช้จา่ ยงบประมาณ จาแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
ใช้ไป
ทัง้ ปี
การดาเนินการ
(*ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1 และ 2
34,499,540.00

17,875,420.00

10,010,396.02

3,600,000.00

2,473,420.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน

18,063,140.00

8,983,800.00

แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

12,836,400.00

6,418,200.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

13,037,700.00

7,445,750.00

1,784,610.77
(72.15)
1,807,585.25
(20.12)
6,418,200.00
(100.00)
4,933,029.89

196,400.00

99,800.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน

12,841,300.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

320,474,860.00
245,674,400.00

84,800.00
(84.97)
7,345,950.00
4,848,229.89
(66.00)
188,752,210.00 150,305,880.28
122,837,200.00 121,292,947.00
(98.74)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

57,455,200.00

53,669,465.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน

17,345,260.00

12,245,545.00

19,077,020.66
(35.55)
9,935,912.62

ได้รับจัดสรร
ทัง้ ปี

981,000.00

จานวนเงินรายได้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
และ 2
490,000.00

-

-

-

-

981,000.00

490,000.00

4,792,745.00

1,866,894.00

212,100.00

ใช้ไป
(*ร้อยละ)

475,244.59

รวมเงินทัง้ สิน้
ได้รับจัดสรร
ใช้ไป
ทัง้ ปี
(ร้อยละ)

35,480,540.00

10,485,640.61

3,600,000.00
(0.00)
18,063,140.00
(0.00)
475,244.59 13,817,400.00
(96.99)
1,537,728.45 17,830,445.00

1,784,610.77
(49.57)
1,807,585.25
(10.01)
6,893,444.59
(49.89)
6,470,758.34

-

408,500.00
84,800.00
(0.00)
(20.76)
4,580,645.00 1,866,894.00 1,537,728.45 17,421,945.00
6,385,958.34
(82.37)
(36.65)
35,203,600.00 25,388,103.00 11,942,675.36 355,678,460.00 162,248,555.64
25,854,010.00 20,424,760.00 8,982,623.77 271,528,410.00 130,275,570.77
(43.98)
(47.98)
8,153,210.00

4,244,273.00

1,196,380.00

719,070.00

2,670,121.59
(62.91)
289,930.00

65,608,410.00
18,541,640.00

21,747,142.25
(33.15)
10,225,842.62

จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
ใช้ไป
ทัง้ ปี
การดาเนินการ
(*ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1 และ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ312,463,800.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
312,463,800.00
รวมทัง้ สิน้

680,475,900.00

(81.14)
272,147,100.00 269,917,782.03

ได้รับจัดสรร
ทัง้ ปี

จานวนเงินรายได้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
และ 2

ใช้ไป
(*ร้อยละ)

รวมเงินทัง้ สิน้
ได้รับจัดสรร
ใช้ไป
ทัง้ ปี
(ร้อยละ)

(40.32)
(55.15)
62,909,075.00 30,549,231.00 29,849,744.72 375,372,875.00 299,767,526.75

272,147,100.00

269,917,782.03
62,909,075.00 30,549,231.00 29,849,744.72 375,372,875.00 299,767,526.75
(99.18)
(97.71)
(79.86)
486,220,480.00 435,167,088.22 103,886,420.00 58,294,228.00 43,805,393.12 784,362,320.00 478,972,481.34

*ร้อยละ หมายถึง จานวนงบที่ใช้ไป เทียบกับเป้าหมายการดาเนินการไตรมาส ที่ 1 และ 2
**รายงานจากระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี 3 มิติ
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้กาหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจานวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจานวนเงินที่ใช้ไปเทียบกับเป้าหมายรายปี พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่ได้กาหนดเป้าหมาย
เป็นรายไตรมาส”

ความเห็นเพิ่มเติม
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งปี
1.1 มีการวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างชัดเจน
1.2 มีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณลงไปยังหน่วยงานซึ่งทาให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
1.3 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณเพื่อติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.4 รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณเต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินเป็นประจาทุกเดือน
1.5 มหาวิทยาลัยมีระบบเบิกจ่ายงบประมาณที่ดี
1.6 การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้รับความร่วมมือที่ดีต่อกัน
2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่มีราคาเกิน 500,000 บาท ต้องให้พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จดั ซื้อซึ่งมีหลายรายการอาจทาให้เกิดความล่าช้าได้
2.2 การดาเนินโครงการในบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดโครงการ
2.3 การดาเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จา่ ยในบางรายการได้
2.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน และยังทราบไม่ทั่วถึงกัน
2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินโครงการ

