
แบบรายงานที ่2.1

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ านวนกิจกรรม เป้าหมายจ านวนกิจกรรม จ านวนกิจกรรม ร้อยละจ านวนกิจกรรม
ทัง้หมด ตามแผนทีต่อ้งแล้วเสร็จ ทีแ่ล้วเสร็จจริง ทีแ่ล้วเสร็จ

ในไตรมาสที ่1 และ 2 ตามไตรมาสที ่1 และ 2 ตามไตรมาสที ่1 และ 2
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถ่ิน 17 2 1 50.00
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาครู 9 0 0 -
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 61 11 6 54.55
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 23 12 6 50.00

ความเห็นเพ่ิมเตมิ

2.3 ตารางเวลาและการประสานงานในการด าเนินงานบางโครงการมีปรับเปล่ียนตามข้อจ ากัดต่างๆ จึงท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

ส่วนที ่2 ดา้นผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิารของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจ านวนกจิกรรมทีแ่ล้วเสร็จจริง ณ วันที ่31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจ านวนกจิกรรมทีแ่ล้วเสร็จเทียบกบั
เป้าหมายรายปี พร้อมระบุขอ้ความว่า “ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส”

1.1 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ทีว่างไว้
1.2 มีการก าหนดนโยบายสู่การน าไปปฏิบัติส าหรับหน่วยงานทีช่ัดเจน

1.6 มีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน

1.3 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทีต้ั่งไว้
1.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน

2.2 ภาระหน้าทีค่วามรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนมีหลายด้าน ซ่ึงบางคร้ังอาจท าให้ต้องเล่ือนการจัดโครงการ
2.1 บางหน่วยงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และยังไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงาน จึงอาจท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว้

1.5 มีระบบ กลไกและการวางแผนทีช่ัดเจนท าให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน

ผลการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะครึ่งปี (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562) ดงัน้ี

1. ปัจจัยทีส่่งผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผน 

2. สาเหตหุรือปัญหาทีท่ าให้การด าเนินงานไมป่ระสบความส าเร็จ 
1.7 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณการด าเนินงานของหน่วยงานเพือ่ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้



2

ประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ ำนวน เป้าหมายตวัชี้วัด จ านวนตวัชี้วัด ร้อยละจ านวนตวัชี้วัด
แผนงาน / ผลผลิต / โครการ ตวัชี้วัด ทีต่อ้งบรรลุ ทีบ่รรลุเป้าหมายจริง ทีบ่รรลุเป้าหมาย

ในไตรมาสที ่1 และ 2 ในไตรมาสที ่1 และ 2 ตามไตรมาสที ่1 และ 2
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถ่ิน 7                 1                                  25.00                           

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่ความยั่งยนื 3                  -                                -                                
แผนงาน : บูรณาการการวิจยัและนวัตกรรม 4                  1                                   25.00                            

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาครู 4                 -                               -                              

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่ความยั่งยนื 4                  -                                -                                

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 32                -                               -                              
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 1                  -                                -                                
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 29                -                                -                                

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่ความยั่งยนื 2                  -                                -                                

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 5                 -                               -                              
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5                  -                                -                                

รวมทัง้สิ้น 48                1                                  2.08                             

ความเห็นเพ่ิมเตมิ

2.2 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการส่วนใหญ่ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ
2.1 แผนปฏิบัติราชการไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส

แบบรายงานที ่2.2
การบรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วัดในแผนปฏิบัตริาชการ แยกตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ระยะสิ้นปี (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562) ดงัน้ี

1. ปัจจัยทีส่่งผลตอ่การด าเนินงานทีบ่รรลุเป้าหมาย ตามตวัชี้วัดในแผนปฏิบัตริาชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะครึ่งปี

2. สาเหตหุรือปัญหาทีท่ าให้การด าเนินงานไมบ่รรลุเป้าหมาย 

หมายเหต ุ: กรณีไม่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจ านวนตัวชี้วัดทีบ่รรลุเป้าหมาย ณ วันที ่31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจ านวนตัวชี้วัดทีบ่รรลุเป้าหมายเทียบกบั
เป้าหมายรายปี พร้อมระบุขอ้ความว่า “ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส”

*ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส

 ไม่ได้ก าหนดเปา้หมายเปน็
รายไตรมาส

 - 



แบบรายงานที่ 2.3

ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร ใชไ้ป

ทัง้ปี การด าเนินการ
 ไตรมาสที ่1 และ 2

 (*ร้อยละ) ทัง้ปี การด าเนินการ
 ไตรมาสที ่1 

และ 2

(*ร้อยละ) ทัง้ปี (ร้อยละ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาทอ้งถ่ิน 34,499,540.00   17,875,420.00    10,010,396.02   981,000.00        490,000.00     475,244.59     35,480,540.00   10,485,640.61   
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 3,600,000.00      2,473,420.00       1,784,610.77      -                    -                 -                 3,600,000.00      1,784,610.77      

(72.15) (0.00) (49.57)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยัง่ยืน 18,063,140.00    8,983,800.00       1,807,585.25      -                    -                 -                 18,063,140.00    1,807,585.25      

(20.12) (0.00) (10.01)
แผนงาน : บรูณาการการวิจัยและนวัตกรรม 12,836,400.00    6,418,200.00       6,418,200.00      981,000.00         490,000.00       475,244.59      13,817,400.00    6,893,444.59      

(100.00) (96.99) (49.89)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาครู 13,037,700.00   7,445,750.00     4,933,029.89     4,792,745.00     1,866,894.00   1,537,728.45   17,830,445.00   6,470,758.34     
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 196,400.00        99,800.00           84,800.00          212,100.00         -                 -                 408,500.00        84,800.00          

(84.97) (0.00) (20.76)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยัง่ยืน 12,841,300.00    7,345,950.00       4,848,229.89      4,580,645.00       1,866,894.00    1,537,728.45    17,421,945.00    6,385,958.34      

(66.00) (82.37) (36.65)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 320,474,860.00 188,752,210.00  150,305,880.28 35,203,600.00    25,388,103.00 11,942,675.36 355,678,460.00 162,248,555.64 
แผนงาน : บคุลากรภาครัฐ 245,674,400.00  122,837,200.00   121,292,947.00   25,854,010.00     20,424,760.00  8,982,623.77    271,528,410.00  130,275,570.77   

(98.74) (43.98) (47.98)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 57,455,200.00    53,669,465.00     19,077,020.66    8,153,210.00       4,244,273.00    2,670,121.59    65,608,410.00    21,747,142.25    

(35.55) (62.91) (33.15)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยัง่ยืน 17,345,260.00    12,245,545.00     9,935,912.62      1,196,380.00       719,070.00       289,930.00      18,541,640.00    10,225,842.62    

รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะคร่ึงปี (ขอ้มูลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
ได้รับการจดัสรรงบประมาณ  เป้าหมายการด าเนินการ และใช้จา่ยงบประมาณ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)
รวมเงินทัง้สิน้จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ประเดน็ยทุธศาสตร์/แผนงาน



ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร ใชไ้ป

ทัง้ปี การด าเนินการ
 ไตรมาสที ่1 และ 2

 (*ร้อยละ) ทัง้ปี การด าเนินการ
 ไตรมาสที ่1 

และ 2

(*ร้อยละ) ทัง้ปี (ร้อยละ)

รวมเงินทัง้สิน้จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ประเดน็ยทุธศาสตร์/แผนงาน

(81.14) (40.32) (55.15)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ312,463,800.00 272,147,100.00  269,917,782.03 62,909,075.00    30,549,231.00 29,849,744.72 375,372,875.00 299,767,526.75 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 312,463,800.00  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)
รวมทัง้สิน้ 680,475,900.00 486,220,480.00  435,167,088.22 103,886,420.00  58,294,228.00 43,805,393.12 784,362,320.00 478,972,481.34 

ความเห็นเพ่ิมเติม

*ร้อยละ หมายถงึ จ านวนงบที่ใช้ไป เทียบกบัเป้าหมายการด าเนินการไตรมาส ที่ 1 และ 2

หมายเหต ุ: กรณีไม่ได้ก าหนดเปา้หมายไว้เปน็รายไตรมาส ใหร้ายงานจ านวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 31 มนีาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจ านวนเงินที่ใช้ไปเทียบกบัเปา้หมายรายป ีพร้อมระบขุ้อความว่า “ไมไ่ด้ก าหนดเปา้หมาย
เปน็รายไตรมาส”

**รายงานจากระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี 3 มิติ

1.1 มีการวางแผนการใช้จา่ยงบประมาณอยา่งชัดเจน
1.2 มีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณลงไปยงัหน่วยงานซ่ึงท าให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งปี  

2.2 การด าเนินโครงการในบางโครงการมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจดัโครงการ
2.3 การด าเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จา่ยในบางรายการได้
2.4 หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยงบประมาณ ยงัไม่ชัดเจน และยงัทราบไม่ทั่วถงึกนั
2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินโครงการ

1.3 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณเพื่อติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ 
1.4 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณเต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นเป็นประจ าทุกเดือน

2.1 การจดัซ้ือครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่มีราคาเกนิ 500,000 บาท ต้องให้พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จดัซ้ือซ่ึงมีหลายรายการอาจท าให้เกดิความล่าช้าได้

1.5 มหาวิทยาลัยมีระบบเบิกจา่ยงบประมาณที่ดี
1.6 การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้รับความร่วมมือที่ดีต่อกนั

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 


