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ประชุมครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบ และให้
นาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายตาม
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส
2 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายต่อไป

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
30 เมษายน 2564
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รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
------------------ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2564 ที่ ประชุมมีติ เห็น ชอบรายงานผลการดาเนิน งานตามตัวชี้วัดและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ กองแผนงานได้ดาเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการ
ปรับ ปรุงและพั ฒ นาคุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัว ชี้วัด ย่อยที่ 9.2 การ
บริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน
และการบริหารเงินงบประมาณในการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามกรอบระยะเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
9/2563 เมื่อวัน ที่ 26 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1,730,545,900 บาท จาแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ
45.63 ของงบประมาณทั้ งหมด และเงิน รายได้ จ านวน 940,913,700 บาท คิด เป็ น ร้ อยละ 54.37 ของ
งบประมาณทั้งหมด เมื่อพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามประเภท
รายจ่าย พบว่า งบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของงบประมาณทั้งหมด
รองลงมาคือ งบดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของงบประมาณทั้งหมด และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.02
ของงบประมาณทั้ งหมด และงบเงิน อุด หนุ น มีกรอบงบประมาณรายจ่ายต่าที่สุ ด คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 16.91 ของ
งบประมาณทั้งหมด
ในส่วนของกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) พบว่า แผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพอย่ า งโดดเด่ น และพั ฒ นาก าลั งคนให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก คิดเป็นร้อยละ 60.44 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 3.96 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒ นธรรมท้องถิ่น คิดเป็น ร้อยละ
0.22 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ
1.34 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็น
ร้อยละ 5.85 ของงบประมาณทั้งหมด และยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของงบประมาณทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงบประมาณกาหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมรายจ่ายประจา และรายจ่ายลงทุน ไว้ที่ร้อย
ละ 54 ดังนี้

ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

ไตรมาส 1
36.00
20.00
32.00

ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ ไตรมาส 2
57.00
45.00
54.00

ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ สิ้นไตรมาส 3
80.00
65.00
77.00

ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ สิ้นไตรมาส 4
100.00
100.00
100.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/หน่วยงาน จัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่าย รวมทั้งสิ้น 493 โครงการ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คณะ/หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สานักวิทยบริการ
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวม

จานวนโครงการ
118
23
33
46
23
22
44
16
20
37
21
19
20
25
12
5
9
493

งบประมาณ (บาท)
391,900,900
185,921,600
109,320,400
126,194,800
110,325,100
178,818,000
94,557,900
288,617,800
17,259,300
32,580,700
32,578,500
44,159,000
32,429,800
30,357,200
39,228,900
9,600,000
6,696,000
1,730,545,900

ณ สิ้นไตรมาส 2 กองแผนงานได้ติดตามผลการดาเนินงาน และผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/สานัก รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า คณะ/หน่วยงานรายงานผล
การดาเนิ นงานและผลการเบิกจ่าย ยกเว้นคณะนิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
2

ประกอบด้ วย กองคลัง กองการเจ้ าหน้าที่ สานักงานพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษา สานั กงานบริหารบั ณ ฑิต (งาน
มาตรฐานและพั ฒ นาหลักสูตร) งานรับเข้าศึกษา สานักงานประกัน คุณ ภาพและสารสนเทศ สานักงานบริ หาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม และสานักงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม
ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 541 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 จานวนตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่
กาหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย) จานวน 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของตัวชี้วัดทั้งหมด จานวนตัวชี้วัดที่มี
ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย จานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของตัวชี้วัดทั้งหมด จานวนตัวชี้วัดที่
อยู่ระหว่างด าเนิน งาน จ านวน 455 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ ยกเลิ กการ
ดาเนินงาน จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของตัวชี้วัดทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 1

สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
สถานะ
จานวนตัวชี้วัด
ร้อยละการดาเนินงาน

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

21

3.88

บรรลุเป้าหมาย

60

11.09

อยู่ระหว่างดาเนินการ

455

84.10

ยกเลิกการดาเนินงาน

5

0.92

541

100.00

รวม

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

3

คณะ/หน่วยงาน ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และพบว่าผลการดาเนินงานในภาพรวมตัวชี้วัดที่บรรลุค่า
เป้าหมาย จานวน 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
1) คณะ/สานั กที่ มีผ ลการด าเนิน งานของตั วชี้วัด ที่บ รรลุ ค่า เป้ า หมายและสูงกว่า ค่า เป้ าหมายที่
กาหนด ประกอบด้วย สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.59 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และ
สานักวิทยบริการ จานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
2) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ในภาพรวม จานวน
21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนด ประกอบด้วย สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จานวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.27 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด รองลงมาคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
คณะบริหารศาสตร์ จานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และสานักงานอธิการบดี จานวน 5
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
ประเภทการไม่บรรลุ

คณะ/สานัก

1. การใช้บริการไม่เป็นไป สานักคอมพิวเตอร์และ
ตามค่าเป้าหมาย
เครือข่าย

จานวน
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด
12 เนื่องจากการดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลมีตัวชี้วัดต่ากว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้
-ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคลากร, ฐานข้อมูลงานวิจัย
และระบบ Portal
-ระดับความสาเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) ดาเนินการได้จานวน 4 ข้อ
จากค่าเป้าหมาย 5 ข้อ (มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานด้านการวัดความสาเร็จไว้ 5 ข้อ)
- การเพิ่มและทดแทนจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถ
ใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนจะติดตั้งเพิ่มเติม
จานวน 200 จุด ดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.78 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 80
-ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมล์มหาวิทยาลัย(@UBU)
ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 89.68 ซึ่งจานวนผู้ใช้เมล์
@UBU กลุ่มบุคลากร เท่ากับ 1,760 และ จานวนผู้ใช้เมล์
@UBU กลุ่มนักศึกษา เท่ากับ 19,514 จากค่าเป้าหมายร้อยละ
95
เนื่องจากการดาเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี, โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และโครงการการบริการสนามสอบวัดความรู้
ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam สานักงาน กพ.
ประจาปี 2564 มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย
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ประเภทการไม่บรรลุ
2. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปค่าตาม
เป้าหมาย

คณะ/สานัก
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวน
ตัวชี้วัด
1

คณะบริหารศาสตร์

1

สานักงานอธิการบดี

5

หมายเหตุ
เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี เพียงจานวน
6 คน จากบุคลากรทั้งหมดจานวน 7 คน และไม่รับการตรวจ
ครบทุกรายการตามโปรแกรมการตรวจ ดังนั้น จึงทาให้การใช้
จ่ายงบในโครงการไม่เป็นไปตามวงเงินรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ผล
การดาเนินงานจึงไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
เนื่องจากจัดอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 23 คน ไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการได้จานวน 1 คน จากค่าเป้าหมายจานวน 24 คน
เนื่องจากจานวนผู้ได้รับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย

3) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ในภาพรวมจานวน 455
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวชี้วัด
ทั้ งหมด ประกอบด้ ว ย คณะเภสั ช ศาสตร์ จ านวน 20 ตั ว ชี้ วัด คณะรั ฐ ศาสตร์ จ านวน 23 ตั ว ชี้ วั ด วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 24 ตัวชี้วัด สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จานวน 11
ตัวชี้วัด สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 5 ตัวชี้วัด
4) คณะ/สานักที่ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.92
ของตัวชี้วัดทั้งหมด ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 คณะ
พยาบาลศาสตร์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 คณะบริหารศาสตร์ จานนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
2.38 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และสานักงานอธิการบดี จานวน 1 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยมีสาเหตุการยกเลิกการดาเนินงาน ดังนี้
สาเหตุการยกเลิก

คณะ/สานัก

จานวน
โครงการ

หมายเหตุ

1. อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสาหกิจ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

1

คณะพยาบาลศาสตร์

1

ยกเลิ ก โครงการประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงพิ ม พ์ ฯ เนื่ อ งจาก
สานั ก งานประกั น คุ ณ ภาพฯ แจ้ งว่ ายั งไม่ มี ก ารตรวจประเมิ น
คุ ณ ภาพภายในโรงพิ ม พ์ ฯ ไปจนกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย จะปรั บ
โครงสร้ า งหน่ ว ยงานวิ ส าหกิ จ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ซึ่ งอยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ
ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี กลุ่มโรคเรื้อรัง (NCM)

2. คณะปรับปรุง
หลักสูตรตามข้อกาหนด
ของสภาการพยาบาล
3. มีการดาเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อย โดย
ไม่ใช้งบประมาณของ
คณะฯ
4. ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุน

คณะบริหารศาสตร์

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

ยกเลิกโครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ เนื่องจาก
สานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลังคา
โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ ให้กับคณะฯ ตามสัญญาเลขที่ อ.
อบ.(ทส) 10/2563 ลงวันที่ 7 ต.ค.63 เรียบร้อยแล้ว
ยกเลิกโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เนื่องจากผู้ให้
ทุนสนับสนุนการจัดทาโครงการฯ ยกเลิกดาเนินการใน

5

สาเหตุการยกเลิก

คณะ/สานัก

ภายนอก
5. จากสถานการณ์แพร่- สานักงานอธิการบดี
ระบาดของโรค Covid
19

จานวน
โครงการ
1

หมายเหตุ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ยกเลิกโครงการค่าย ม.อุบลฯวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค Covid 19

รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ลำดับ

คณะ/สำนัก

ผลกำรดำเนินงำน
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

(1)

(2)

ตำมเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน

ยกเลิกกำรดำเนินงำน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

(3)

(4)=(3)*100/
(13)

(5)

(6)=(5)*100/
(13)

(7)

(8)=(7)*100/
(13)

(9)

(10)=(9)*100/
(13)

(11)

1 คณะเกษตรศาสตร์

-

3

6.00

-

2 คณะบริหารศาสตร์

1

2.38

-

-

3 คณะพยาบาลศาสตร์

1

2.56

2

4 คณะเภสัชศาสตร์

-

-

5 คณะรัฐศาสตร์

-

6 คณะวิทยาศาสตร์

ร้อยละ

(12)=(11)*100/ (13)=(3)+(5)+
(13)
(7)+(9)+(11)

(14)=(5)+(7)

ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด
ที่มีผลกำรดำเนินบรรลุ
เป้ำหมำยต่อจำนวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด
(15)=(14)*100/13

-

47

94.00

-

-

50

3

6.00

1

2.38

39

92.86

1

2.38

42

1

2.38

5.13

2

5.13

33

84.62

1

2.56

39

4

10.26

-

-

-

-

20

100.00

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

23

100.00

-

-

23

-

-

-

-

-

-

1

4.17

23

95.83

-

-

24

1

4.17

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

-

8

16.00

1

2.00

40

80.00

1

2.00

50

9

18.00

8 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

2

12.50

-

-

14

87.50

-

-

16

2

12.50

-

24

100.00

-

-

24

-

3.45

24

82.76

-

-

29

4

-

11

100.00

-

-

11

-

21.95

14

34.15

-

-

41

15

-

-

5

-

-

9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

-

ผลรวมตัวชี้วัด ผลรวมตัวชี้วัดที่มี
ทั้งหมด ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย

-

-

10 สานักวิทยบริการ

1

3.45

-

-

-

3

10.34

1

-

-

-

6

14.63

9

-

-

-

-

-

5

100.00

-

7

77.78

1

11.11

9

-

-

13.79

11 สานักงานบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

-

12 สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

12

13 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

14 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1

11.11

-

-

-

15 สานักงานอธิการบดี

5

3.16

19

12.03

2

1.27

131

82.91

1

0.63

158

21

13.29

ผลรวมทั้งหมด

21

3.88

43

7.95

17

3.14

455

84.10

5

0.92

541

60

11.09

29.27

36.59

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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2. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 2
สานักงบประมาณกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 54.00
เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 แล้ว
พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 37.32 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิด
เป็นร้อยละ 44.12 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 31.92 ซึ่งผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย
ของคณะ/สานัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงานและเป้าหมายที่กาหนด รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่
3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 2
สถานะ
ร้อยละ

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(สานักงบประมาณกาหนด)
54

ผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม
37.32

ผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
44.12

ผลการเบิกจ่าย
เงินรายได้
31.92

หมายเหตุ :
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา,
เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี (ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS (ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)

เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 54
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00

44.12

31.92

15.00
10.00
5.00
0.00
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

- 10 -

คณะ/สานัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการ
ใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ จานวน 643,873,663.7 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
รายละเอียด
จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
1,587,640,100
(ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)
งบประมาณรายจ่ายตั้งเพิ่มกลางปี ณ สิ้นไตรมาส 2
137,728,104.77
รวมงบประมาณ
1,725,368,204.77
รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
643,873,663.71
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
1,081494,541.06

ร้อยละ
92.02
7.98
100.00
37.32
62.68

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย
1) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันรายการงบลงทุน/โครงการบริหารจัดการอื่น) จานวน 43,664,557.07
บาท
2) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอื่นๆ โครงการผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต) จานวน 278,879,157.56 บาท
3) เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) จานวน 1,385,000.00 บาท
4) เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการ-โครงการจ้างงานฯ) 47,729,191.67 บาท
5) เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จานวน 76,287,725.32 บาท
6) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอื่นๆ โครงการผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
และโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา) จานวน 367,340,227.44 บาท
7) เงินรายได้ (โครงการบริการวิชาการ) จานวน 85,874,725.76 บาท
8) เงินรายได้ (โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) จานวน 3,616,342.50 บาท
9) เงินรายได้ (โครงการวิจัย) จานวน 134,837,513.74 บาท
10) เงินรายได้ (เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย) จานวน 41,880,100 บาท
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แผนภูมิที่ 4 แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ สิ้ นไตรมาส 2 ของคณะ/สานัก พบว่าคณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย คณะเภสัช
ศาสตร์ ร้อยละ 67.53 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 77.09 ของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 52.80 ของงบประมาณเงินรายได้ รองลงมาคือสานักวิทย
บริการ ร้อยละ 47.54 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่ นดิน ร้อยละ 59.05 ของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 32.40 ของงบประมาณเงินรายได้ และสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 44.92 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้) และเมื่อพิจารณาคณะ/
สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่าสุด ประกอบด้วย สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 18.75 ของ
งบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้) รองลงมาคือสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละ 21.22 ของ
งบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 43.26 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิก
จ่า ยเงิน รายได้ ร้ อ ยละ 15.16 ของงบประมาณเงิน รายได้ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อ ยละ 25.11 ของ
งบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 40.31 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 15.70 ของงบประมาณเงินรายได้ รายละเอียดตามตารางที่ 5 แผนภูมิที่ 5 และแผนภูมิที่ 6

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน
ลำดับ

คณะ/สำนัก

แผน
เงินงบประมำณแผ่นดิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สานักวิทยบริการ
สานักงานบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานอธิการบดี
ผลรวมทั้งหมด

เงินรำยได้

ผล
รวม

เงินงบประมำณแผ่นดิน เบิกจ่ำยเงินรำยได้

65,409,800.00 48,578,800.00 113,988,600.00 35,015,454.56 8,262,191.81
29,415,100.00 65,142,800.00
94,557,900.00 13,903,426.18 15,436,432.01
19,413,600.00 31,349,400.00
50,763,000.00 7,825,765.45 4,921,723.03
108,814,700.00 70,621,900.00 179,436,600.00 83,888,726.64 37,288,664.02
8,806,700.00 23,771,800.00
32,578,500.00 3,926,026.54 7,607,408.05
110,990,400.00 77,241,300.00 188,231,700.00 53,050,664.66 28,616,403.99
75,224,600.00 72,715,295.00 147,939,895.00 36,822,409.29 13,426,173.41
6,743,200.00 10,609,600.00
17,352,800.00 2,874,510.23 3,321,161.00
141,138,500.00 156,819,706.64 297,958,206.64 31,039,589.29 65,156,685.85
18,449,100.00 14,019,200.00
32,468,300.00 10,893,890.99 4,542,733.70
388,900.00 39,041,500.00
39,430,400.00
7,391,834.08
6,909,700.00 25,095,500.00
32,005,200.00 2,988,806.65 3,803,290.51
9,613,447.00
9,613,447.00
4,318,771.46
6,696,000
6,696,000.00
2,300,904.97
171,624,300.00
310,723,356 482,347,656.13 54,522,404.46 100,727,610.89
763,328,600.00 962,039,604.77 1,725,368,204.77 336,751,674.93 307,121,988.78

รวม
43,277,646.37
29,339,858.19
12,747,488.48
121,177,390.66
11,533,434.59
81,667,068.65
50,248,582.70
6,195,671.23
96,196,275.14
15,436,624.69
7,391,834.08
6,792,097.16
4,318,771.46
2,300,904.97
155,250,015.35
643,873,663.71

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เงินงบประมำณ เงินงบประมำณแผ่
เงินรำยได้ นดิน ภำพรวม
แผ่นดิน
53.53
17.01
37.97
47.27
23.70
31.03
40.31
15.70
25.11
77.09
52.80
67.53
44.58
32.00
35.40
47.80
37.05
43.39
48.95
18.46
33.97
42.63
31.30
35.70
21.99
41.55
32.29
59.05
32.40
47.54
18.93
18.75
43.26
15.16
21.22
44.92
44.92
34.36
34.36
31.77
32.42
32.19
44.12
31.92
37.32

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร และผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

14

80.00
70.00

60.00
36.59

50.00

13.79

44.92
18.75

21.22
-

-

ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

32.19

13.29

34.36

32.29
-

35.70

47.54

-

25.11

12.50

18.00

33.97
4.17

-

35.40

43.39

-

10.00

31.03

-

37.97

10.26

20.00

67.53
2.38

30.00

6.00

40.00

ร้อยละการดาเนินงานเ ลี่ยของการดาเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละของผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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คณะ/หน่วยงาน ได้สรุปผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 รายละเอียดตามตารางที่ 6
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดตัวชี้วัดสัดส่วน
ของร้อยละประสิทธิผลในการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้ ซึ่งมีคาอธิบายตัวชี้วัดดังนี้
ประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ดาเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติงานประจ าปี ที่ ส ามารถดาเนินการได้เป็นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบั ติการ
ประจาปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประสิทธิภ าพ หมายถึง ความสามารถในการทางานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่างประหยัด
ต้นทุน เสร็จทันเวลาที่กาหนด ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ในปี งบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30
กันยายน ปีปัจจุบัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาเร็ จ หรือการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือทาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
ซึ่งมีสูตรในการคานวณดังนี้
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ดังนั้น
=
11.09
= 0.30
37.32
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการดาเนิน
งานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้ เท่ากับ
0.30

ตารางที่ 6 สรุปผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2564)
ชื่อหน่วยงานหลัก คณะเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการการพัฒนา
โครงการบริหารจัดการ
ระบบกลไกการประกัน ระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายในคณะ
ระดับอุดมศึกษา

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

80

12,000.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างเตรียมการจัด
กิจกรรมหลังจากมีการผ่อน
คลายมาตรการโควิท-19

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จานวนองค์ความรู้ที่ เรื่อง/ปี
มีการนาไปใช้
ประโยชน์/ปี

2

10,000.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

กาหนดคณะฯ จัดทา แผน
แผนพัฒนาองค์กร
จากเกณฑ์ EdPEx
ไม่น้อยกว่า

3

35,000.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างจัดทาแผนปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของ อว.

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

กาหนดประเด็น KM เรื่อง
ไม่น้อยกว่า
ทุกหลักสูตรผ่าน
ร้อยละ
เกณฑ์กากับ
มาตรฐาน (เกณฑ์
IQA)

2

25,000.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

100

35,300.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
แผนงานจัดการความรู้
ทุกหลักสูตรอยู่ระหว่างทา SAR อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เพื่อตรวจประเมินในเดือน
พฤษภาคม 2564

7

42,400.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

คณะฯได้ส่งแผนปรับปรุงตาม อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
(อว.) เมื่อ 22 มีนาคม 2564
และรอผู้ทรงคุณวุฒมิ าให้
ข้อเสนอแนะ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จตาม
ปีงบประมาณ

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่าย
ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
บุคลากรภาครัฐยกระดับ ตามแผน
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

159,700.00

100

41,230,600.00

30,031,730.73

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

จานวนผู้เข้าร่วม
ร้อยละ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ทุกหลักสูตรรายงาน หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
รอบ 6 9 และ 12
เดือน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ IQA

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)

-

-

30,031,730.73 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดหาและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้
แก่นักศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
ตามแผน

100

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา ผลรวม
โครงการบริการ
วิชาการ

โครงการเกษตรอีสานใต้

โครงการเงินบริจาคจาก
แหล่งทุนภายนอก

จานวนผู้เข้าร่วม
คน
โครงการไม่น้อยกว่า

ความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
ร้อยละการสนับสนุน ร้อยละ
จากแหล่งทุนภายนอก

200,000.00

95
80

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

100.00

คณะฯได้ดาเนินเตรียมการจัด อยู่ระหว่างดาเนินงาน
งานเกษตรอีสานใต้ระหว่างวันที่
5-14 กพ.64 และด้วย
สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 จึงได้เลื่อนการจัดงานอย่าง
ไม่มีกาหนด

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

คณะฯ ได้จัด
แสดงพืชและไม้
ดอกเศรษฐกิจซึ่ง
ได้เตรียมการ
ก่อนการเปิดงาน
เกษตรอีสานใต้
จึงใช้โอกาส
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
คณะและ
มหาวิทยาลัยโดย
เปิดให้บุคคลเข้า
เยี่ยมชมโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายและมี
ป้ายแสดง
รายละเอียดการ

คณะฯ ขอทบทวนปรับแผน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ประมาณรายได้จากแหล่งอื่น
ตามหนังสืออว.
0604.6.1/1209 25 กพ.64

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

เงินรายได้

41,230,600.00

30,031,730.73

4,064,800.00

1,494,600.00

217,198.00

1,711,798.00 บรรลุค่าเป้าหมายตามตั100.00
วชี้วัด รายการครุภัณฑ์งบประมาณ
แผ่นดินกาหนดส่งของภายใน
31 มีนาคม 2564 และ
เบิกจ่ายได้ในเดือน เมษายน
2564 และครุภัณฑ์
งบประมาณรายได้ ได้
ดาเนินการจัดหาแล้วเสร็จตาม
แผนที่กาหนด

4,064,800.00

1,494,600.00

217,198.00

1,711,798.00

800,000.00

2,100,000.00

-

-

30,031,730.73

68,390.80

68,390.80 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

75

10,000.00

-

-

- บรรลุค่าเป้าหมายตามตั100.00
วชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการให้บริการ
วิเคราะห์ตัวอย่างกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งมีรายได้จานวน
ทั้งสิ้น 44,487 บาท

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
ตามแผน

80

880,000.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก

ร้อยละของรายได้ไม่ ร้อยละ
น้อยกว่า(ของแผน
ที่ตั้ง)

75

10,000.00

-

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า
จากแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ

80

3,000,000.00

-

ร้อยละการสนับสนุน ร้อยละ
จากแหล่งทุนภายนอก

80

1,092,900.00

-

โครงการผลิตบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

7,892,900.00

ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1
ปี

80

420,500.00

-

40,000.00

-

108,390.80
-

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการบริการวิเคราะห์ ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
ตัวอย่างและบริการเครื่องมือ ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาดาเนินการ
และมีรายได้ไม่น้อย
กว่า(ของแผนที่ตั้ง)

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

6,559.00

40,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

100.00 -

คณะฯ ขอทบทวนปรับแผน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ประมาณรายได้จากแหล่งอื่น
ตามหนังสืออว.
0604.6.1/1209 25 กพ.64

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1.67 คณะฯ ขอทบทวนปรับแผน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ประมาณรายได้จากแหล่งอื่น
ตามหนังสืออว.
0604.6.1/1209 25 กพ.64

-

คณะฯ ขอทบทวนปรับแผน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ประมาณรายได้จากแหล่งอื่น
ตามหนังสืออว.
0604.6.1/1209 25 กพ.64

-

อยู่ระหว่างดาเนินจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ตามปฎิทิน
การศึกษา

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19
ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

108,390.80

6,559.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร

ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1
ปี

80

79,500.00

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
ปริญญาตรีคณะ
ระดับปริญญาตรีที่ได้
เกษตรศาสตร์
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1
ปี

80

2,024,300.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
กายภาพ ระบบ
และสิ่งก่อสร้าง
ตามแผน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

100

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนา
บุคลากร

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานบุคคล

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่างดาเนินจัดการเรียน อยู่ระหว่างดาเนินงาน
การสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหารตามปฎิทินการศึกษา

1,201,051.51

29,391.00

1,230,442.51 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ตามปฎิทิน
การศึกษา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2,524,300.00

1,201,051.51

47,472.60

691,000.00

190,425.44

206,094.60

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างตามแผนที่กาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

691,000.00

190,425.44

206,094.60

1,677,646.88

3,837,900.00

ร้อยละความพึง
ร้อยละ
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

80

2,500.00

-

บุคลากรได้รับการ ร้อยละ
พัฒนา
ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
ตามแผน

80

445,500.00

-

100

15,100.00

-

80

40,000.00

-

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

11,522.60 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

80

ร้อยละ

สถานะ
(กรุณาเลือก)

11,522.60

-

ร้อยละความพึง
ร้อยละ
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

โครงการส่งเสริม
บุคลากรได้รับการ
ความก้าวหน้าในการทางาน พัฒนา

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)

-

5,000.00
-

10,000.00

1,248,524.11

396,520.04 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

396,520.04

1,677,646.88 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

5,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

10,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ

80

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

17,500.00

100

โครงการจ้างเหมาทาความ ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
สะอาดกลุ่มอาคารคณะ
ตามแผน
เกษตรศาสตร์

100

256,100.00

-

106,700.00

โครงการบริหารจัดการ
รายได้จากการให้บริการ
ของหน่วยงาน

75

687,700.00

-

55,393.00

ดาเนินการและมี
รายได้ไม่น้อยกว่า
(ของแผนที่ตั้ง)

ร้อยละ

โครงการวิจัยจากแหล่งทุน ร้อยละการสนับสนุน ร้อยละ
ภายนอก
จากแหล่งทุนภายนอก

4,063,800.00

80

100,000.00

80

18,205,900.00

100,000.00

โครงการวิจัยจากแหล่งทุน ร้อยละการสนับสนุน ร้อยละ
วิจัยภายนอก
จากแหล่งทุนภายนอก

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยรวบรวม
และเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

1,677,646.88

2,500.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
ตามแผน

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการวิจัยและ
พัฒนา

-

การพัฒนาฐานข้อมูลโดย
การสารวจและจัดการ
ตัวอย่าง ในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18,205,900.00

จานวนหมวดความรู้ หมวดความรู้
ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย

150,000.00

-

1,175,988.09

-

1,338,081.09
-

-

150,000.00

ผลการ
ดาเนินงาน

2,500.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1,695,146.88

1,175,988.09 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 40.00 ได้ดาเนินการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า
ตามแผนปฏิบัติการ ระหว่าง
เดือน ต.ค. 63- กพ. 64

อยู่ระหว่างดาเนินงาน -

-

106,700.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 40.00 ได้ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้าง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เหมาทาความสะอาดตาม
แผนปฏิบัติการ ต.ค63.-กพ.64
55,393.00 บรรลุค่าเป้าหมายตามตัว83.47
ชี้วัด ได้ดาเนินการจัดหารายได้ตาม
แผนปฏิบัติการ

100.00

1,338,081.09

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

3,120,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้

43,500.00

4,384,500.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)

-

ได้ดาเนินการจัดหารายได้ตาม
แผนปฏิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

2,679,180.00

2,679,180.00
-

2,679,180.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 15.00 คณาจารย์ได้ยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยไปยังแหล่งทุน
ภายนอกซึ่งอยู๋ระหว่างการ
พิจารณา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2,679,180.00

150,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

เดือนธันวาคม 2563 ได้
ดาเนินการร่วมจัดกิจกรรม
วิชาการในเทศกาลข้าวใหม่
ปลามันครั้งที่ 3 ที่โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ และให้บริการทาง
วิชาการกับนักวิจัยประมง
ศูนย์วิจัยประมงน้าจืด จ.
กาฬสินธุ์ นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ แห่ง
ได้รับการพัฒนาทั้ง
ในและนอก
มหาวิทยาลัย

1

120,000.00

120,000.00

-

120,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ

โครงการการอนุรักษ์ปลา
เสือตอลายเล็กในแม่น้ามูล

จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ แห่ง
ได้รับการพัฒนาทั้ง
ในและนอก
มหาวิทยาลัย

1

100,000.00

100,000.00

-

100,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ปลา
เสือตอลายเล็กในแม่น้าให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านชาด ต.
ทรายมูล และติดตั้อุปกรณ์
บางส่วนสาหรับศูนย์เรียนรู้การ
อนุรักษ์ฯ ในแม่น้ามูลที่
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อ.พิบูลมัง
สาหาร

โครงการค่ายอนุรักษ์
ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ
กล้วยไม้พื้นเมือง (แดงอุบล บุคลากรและชุมชน
และว่านเพชรหึง)
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย
โครงการ

80

83,000.00

50,000.00

-

50,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

ได้ดาเนินการผสมเกสรและนา
เมล็ดจากฝักกล้วยไม้แดงอุบล
มาเพาะในอาหารวิทยาศาสตร์
ในสภาพปลอดเชื้อ ขยายพันธุ์
ดูแลอนุบาลต้น สารวจและ
เตรียมพื้นที่ปลูกกล้วยไม้
พื้นเมือง และกาหนดค่ายอนุ
รักษ์ในปลายเดือนมิถุนายน
2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการทานุบารุง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

100

80,900.00

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

533,900.00
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี
ผลรวม

โครงการส่งเสริมและ โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละความพึง
ร้อยละ
สนับสนุนกิจกรรม
และเสริมสร้างกิจกรรม
พอใจของนายจ้างที่
เสริมหลักสูตรและ
คุณธรรมจริยธรรมของ
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
กิจกรรมนอกหลักสูตร นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

80

100,000.00

-

420,000.00
-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการกศูนย์การเรียนรู้
การเพาะพันธุ์และการ
อนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว

ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ
ตามแผน

ปัญหาอุปสรรค

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

420,000.00
-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ร้อยละความพึง
ร้อยละ
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

381,100.00

ร้อยละความพึง
ร้อยละ
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

80

1,453,600.00

-

152,002.92

ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาดาเนินการ
ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

80

113,200.00

-

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต_สานัก
เลขานุการ

ร้อยละความพึง
ร้อยละ
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

80

212,300.00

โครงการสนับสนุนจัด
การศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์

ร้อยละความพึง
ร้อยละ
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

80

ร้อยละความพึง
ร้อยละ
พอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

80

โครงการสนับสนุน
โครงการบริหารจัดการ
การผลิตบัณฑิต
และสนัสนุนการผลิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บัณฑิตคณะเกษตรศษสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
ด้านวิชาการนักศึกษาคณะ ระดับปริญญาตรีที่ได้
เกษตรศาสตร์
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑
ปี

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

คณะฯได้ดาเนินการจัดกิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ให้กับนักศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การปี 2564

152,002.92 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

8,400.00

8,400.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

21,519.80

21,519.80 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

965,500.00

-

80,852.00

80,852.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1,293,800.00

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

4,038,400.00

80

ผลการ
ดาเนินงาน

-

481,100.00

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผลรวม

สถานะ
(กรุณาเลือก)

530,000.00

75,000.00

-

75,000.00

-

-

262,774.72
-

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

80

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม

โครงการสนับสนุน
การพัฒนาวิชาการ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)

229,580.00

75,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

75,000.00

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

262,774.72

229,580.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม
โครงการสนับสนุน
โครงการเงินบริจาค
และส่งเสริมสวัสดิการ ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
และสวัสดิภาพของ
อื่น
นักศึกษา

530,000.00

ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑
ปี

80

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.)
จาก สกสว.

-

2,450,000.00

2,450,000.00

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

เงินรายได้

229,580.00
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

280,000.00

280,000.00

229,580.00

280,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

280,000.00

โครงการการประเมิน
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ
ศักยภาพและเสถียรภาพ
การให้ผลผลิตของต้นแบบ
สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอม
ปรับปรุงทนน้าท่วมฉับพลัน
ต้านโรคไหม้และโรคขอบ
ใบแห้งเพื่อการเพาะปลูกใน
พื้นที่ราบลุ่มอาศัยน้าฝน

80

488,400.00

-

293,040.00

293,040.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 60.00 อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัยและ
มีความก้าวหน้าได้ร้อยละ 60
ของแผนการวิจัย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

โครงการการปรับปรุง
คุณภาพข้าวเหนียวสุกแช่
เยือกแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่า
และพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวไทย

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ

80

717,200.00

-

430,320.00

430,320.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 30.00 อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัยและ
มีความก้าวหน้าได้ร้อยละ 30
ของแผนการวิจัย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

โครงการประเมิน
คุณลักษณะต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาล ทนน้า
ท่วมฉับพลันและคุณภาพ
การหุงต้มในข้าวเจ้าหอม
สายพันธุ์ปรับปรุงที่พัฒนา
โดยการใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลช่วยคัดเลือก

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ

80

896,700.00

-

538,020.00

538,020.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 55.00 อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัยและ
มีความก้าวหน้าได้ร้อยละ 55
ของแผนการวิจัย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

โครงการผลของไฮโดร
คอลลอยด์ต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ลอดช่องข้าวสึ่ง
สาเร็จรูป

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ

80

880,500.00

-

528,300.00

528,300.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 100.00 ดาเนินการพัฒนากาลังคน(นศ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
..ป..ตรี 2คน) ได้ 100 % และ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์(ระดับ
ห้องปฏิบัติการ) ได้ร้อยละ 50

-

-
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการผลิตเจลให้พลัง
งานจากเนื้อตาลสุก

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ

80

734,700.00

-

440,820.00

440,820.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 70.00 ดาเนินการตามแผนงานวิจัยได้
ร้อยละ 70 โดยได้คุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพของเนื้อตาล
สุก และคุณสมบัติของเจลให้พ
ลังงานและได้ผลิตภัณ์ต้นแบบ
ผงวุ้นตาลกึ่งสาเร็จรูป

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

โครงการองค์ประกอบ
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ
คุณสมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ภายหลังการจับของปลาน้า
จืดเศรษฐกิจในประเทศไทย

80

950,700.00

-

570,420.00

570,420.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน 30.00 ดาเนินการพัฒนากาลังคน(นศ. อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บัณฑิตศึกษา) ได้ 25% และ
ได้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและสมบัติทาง
เคมีกายภาพของปลาน้าจืด
เศรษฐกิจของไทย ได้ร้อยละ 30

-

-

2,800,920.00

2,800,920.00

-

-

8,262,191.81

43,277,646.37

-

-

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว. ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

4,668,200.00
113,988,600.00

35,015,454.56
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ชือ่ หน่วยงานหลัก

คณะบริหารศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตัวชี้วัด

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

จานวนคนที่เข้าร่วมอบรม

คน

3

112,700.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณแ2564)
เงินรายได้
ผ่นดิน
-

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์
EdPEx/TQA แก่บุคลากร

จานวนบุคลากรที่ได้ความรู้ คน
เกณฑ์ EdPEx/TQA

3

100,000.00

-

คะแนน

120

1,920.00

-

ร้อยละ

80

101,920.00
5,358,900.00

ร้อยละ

80

5,358,900.00
4,734,400.00

จานวนโครงการ

โครงการ

2

4,734,400.00
400,000.00

จานวนโครงการ

โครงการ

20

2,240,000.00

จานวนนักศึกษา

คน

256

2,640,000.00
413,400.00

โครงการเตรียมความพร้อมและรับ คะแนน EdPEx/TQA
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/
มหาวิทยาลัย
โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ร้อยละการเบิกจ่าย
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
การศึกษาและการเรียนรู้
เรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดหาและพัฒนา
โครงการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อ
ร้อยละความพึงพอใจ
สื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
ประสิทธิภาพระบบ
สังคมศาสตร์
สาธารณูปโภค
โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการที่ปรึกษาโครงการแก่
หน่วยงานภายนอก

โครงการประชุมสัมมนาและการ
อบรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพ
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการเงิน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และการธนาคาร

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

เบื่องต้นได้จัดให้ความรู้บุคลากร
ในโครงการสัมมนาคณะแล้ว
และสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมกับ ม. จัดโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

25,900.00
13,903,426.18 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

13,903,426.18
-

321,805.00

13,903,426.18
321,805.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

321,805.00
-

321,805.00
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

68,357.00

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง อบรมออนไลน์ทั้งใน
ไปอบรมนอกพื้นที่
และนอกหน่วยงาน
เนื่องจากป้องกันการติด
เชื้อโรคโควิด

25,900.00
-

-

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดหา
หลักสูตรในการส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม เพื่อพัฒนา

13,903,426.18

-

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

25,900.00 สูงกว่าเป้าหมาย

-

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

-

25,900.00

-

ผลการดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

68,357.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

130.00 ดาเนินการตรวจประเมิน เดือน
ตุลาคม 2563

100.00

เงินเดือนบุคลากร

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีการดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
แต่ยังไม่ครบทุกรายการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการฯ จากศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7
วงเงินงบประมาณ 350,000
บาท อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1.00 ดาเนินการโครงการแล้ว 2
โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่เหลือ

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนกาหนดจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการไปไม่มี
เนื่องจากป้องกันการติด กาหนด
เชื้อโรคโควิด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

26

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณแ2564)
เงินรายได้
ผ่นดิน
200,000.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ
จัดการการโรงแรม

จานวนนักศึกษา

คน

1956

782,900.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ
จัดการธุรกิจ

จานวนนักศึกษา

คน

848

540,300.00

-

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด จานวนนักศึกษา

คน

2073

1,047,500.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี

จานวนนักศึกษา

คน

2442

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

จานวนนักศึกษา

คน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

จานวนนักศึกษา

โครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขา
บริหารธุรกิจ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการบริหารจัดการด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย
โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นที่รอบ
นอกอาคารคณะบริหารศาสตร์

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

200,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

25,304.00

25,304.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

-

194,203.57

194,203.57 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

1,292,100.00

-

44,575.00

44,575.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

293

440,400.00

-

160,000.00

160,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

คน

23

63,300.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

จานวนนักศึกษา

คน

165

970,000.00

-

208,120.00

208,120.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

ร้อยละความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภค

ร้อยละ

80

5,549,900.00
200,000.00

-

900,559.57
-

900,559.57
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยังไม่มีโครงการออกแบบ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภค

ร้อยละ

80

450,000.00

อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
ผูกพันงบประมาณแล้ว

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณแ2564)
เงินรายได้
ผ่นดิน
-

โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะ
บริหารศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภค

ร้อยละ

80

135,000.00

โครงการปรับปรุงอาคารคณะ
บริหารศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภค

ร้อยละ

80

2,455,400.00

-

โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ ร้อยละความพึงพอใจ
เพื่อการให้บริการ
ประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภค

ร้อยละ

80

808,100.00

-

ร้อยละ

80

4,048,500.00
20,000.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ร้อยละการเบิกจ่าย

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

-

ยกเลิกโครงการ

สนง.ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผูกพันงบประมาณบางส่วน ยังไม่
เบิกจ่าย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผูกพันงบประมาณบางส่วน ยังไม่
เบิกจ่าย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

9,959,422.19

9,959,422.19 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ยกเลิกโครงการปรับปรุง
โรงอาหารคณะบริหาร
ศาสตร์ จานวนเงิน
400,000 บาท ตาม
มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ บริหารศาสตร์
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อ
วันที่ 5 พ.ย. 63
เนื่องจาก สานัก
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลังคาโรง
อาหารคณะบริหาร
ศาสตร์ ให้กับคณะฯ
ตามสัญญาเลขที่ อ.อบ.
(ทส) 10/2563 ลง
วันที่ 7 ต.ค. 63

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

171

1,750,000.00

-

176,705.58

176,705.58 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน พบปัญหาการเดินทาง อบรมออนไลน์ทั้งใน
ไปอบรมนอกพื้นที่
และนอกหน่วยงาน
เนื่องจากป้องกันการติด
เชื้อโรคโควิด

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

คน

212

560,000.00

-

329,221.70

329,221.70 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการตรวจสุขภาพจัดทา
โครงการในไตรมาส 3
* โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
(กิจกรรมปีใหม่) งดการจัด
กิจกรรมกีฬา เนื่องจากป้องกัน
การแพร่เชื้อโควิด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของ จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
บุคลากร
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณแ2564)
เงินรายได้
ผ่นดิน
-

คน

74

50,000.00

24

2,380,000.00
886,000.00

-

คน

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบกลไก โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย จานวนโครงการ
การบริหารงานวิจัย

81

886,000.00
2,119,600.00

-

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการควบคุมภายในและบริหาร
และจัดการภายใน
ความเสี่ยง

ร้อยละ

80

2,119,600.00
100,000.00

-

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

20,000.00

-

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภค

ร้อยละ

80

2,269,700.00

-

17,700.00

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ

80

3,172,000.00

-

ร้อยละ
ร้อยละ

80 3,030,000.00
80 19,083,600.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบกลไก โครงการส่งเสริมและบริหารงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ บริการวิชาการ

โครงการจัดทารายงานประจาปี

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการบริหารจัดการทั่วไป
ร้อยละการเบิกจ่าย
โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง
ร้อยละการเบิกจ่าย
บุคลากร
โครงการบริหารและจัดการการศึกษา จานวนโครงการ

โครงการ

1

3,742,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2
-

สถานะ
(กรุณาเลือก)
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

10,465,349.47
2,300.00

10,465,349.47
2,300.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

2,300.00
66,220.00

2,300.00
66,220.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

66,220.00
-

66,220.00
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

23.00 จัดอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 1 คน

*อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดย
มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
และจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
ห้องปฏิบัติการ
* มีการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ จานวน
5 โครงการ

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

31.08 ควรเพิ่มจานวนชั่วโมง
การฝึกอบรมให้เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง

อยุ่ระหว่างการจัดทาเล่มรายงาน
ที่สมบูรณ์

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

17,700.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

291,370.00

291,370.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

1,022,214.91
-

1,022,214.91 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

882,128.76

882,128.76 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ตั้งแผนงบประมาณ
เพิ่มขึ้นในปีถัดไป

* มีการสนับสนุนค่าตอบแทน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
การตีพิมพ์ ให้แก่บุคลากร จานวน
2 ผลงาน และค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างรายงาน
วิจัย จานวน 4 โครงการ
* มีการสนับสนุนทุนวิจัยให้
บุคลากร 2 โครงการ
* มีการจัดเตรียมโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย กาหนด
อบรม 1 ครั้งในเดือนเมษายน
2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยังไม่กาหนดจัดกิจกรรม
เนื่องจากป้องกันการติดเชื้อโรค
โควิด 19

-

ปัญหาอุปสรรค
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ตัวชี้วัด

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณแ2564)
เงินรายได้
ผ่นดิน
7,920.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

870,000.00

โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

80

2,400,000.00

-

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบทาง
กายภาพของมหาวิทยาลัย

คน

25

447,000.00

-

ร้อยละ

80

450,000.00

-

56,500.00

56,500.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการ

1

35,584,300.00
800,000.00

-

จานวนโครงการ

-

2,513,010.25
20,000.00

2,513,010.25
20,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการ

1

800,000.00
1,269,800.00

-

จานวน

-

20,000.00
117,384.00

20,000.00
117,384.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2

1,269,800.00
1,136,000.00

-

คน

-

117,384.00
34,000.00

117,384.00
34,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2

1,136,000.00
3,659,000.00

-

คน

-

34,000.00
933,103.72

34,000.00
933,103.72 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1

3,659,000.00
300,000.00

-

โครงการ

-

933,103.72
36,800.00

933,103.72
36,800.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตรและกิจกรรมนอก หลักสูตร
หลักสูตร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา จานวนนักศึกษาต่างชาติ
การศึกษา
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
จานวนคนลงทะเบียน
พัฒนาวิชาการ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม
โครงการหารายได้จากแหล่ง โครงการการจัดหารายได้จากการ
จานวนโครงการ
อื่น
ระดมทุนจากศิษย์เก่า

โครงการหารายได้จากแหล่งอื่น ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

300,000.00
94,557,900.00

13,903,426.18

-

36,800.00
15,436,432.01

235,176.58 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

21.00 ดาเนินโครงการไปแล้วระยะที่ 1
ระยะที่ 2 รอโรงเรียนเปิดเทอม

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

10

235,176.58

7,920.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก

จานวนหน่วยงานที่รับการ
ประชาสัมพันธ์

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างดาเนินงาน 1. การระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่
เมื่อเดือนธันวาคม
2563 - มกราคม
2564 ส่งผลให้ รร. ไม่
อนุญาตให้เข้าไปแนะ
แนวในช่วงดังกล่าว

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา
จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็น
Live Streaming
และให้ นร. เข้าชม
ผ่านเฟสบุ๊กคณะ
บริหารศาสตร์

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน

1.00 ดาเนินการไปแล้ว 1 โครงการ
อยู่ระหว่างการเสนอขอโครงการ
อื่นๆ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดตั้ง อยู่ระหว่างดาเนินงาน
สมาคมศิษย์เก่า และการหารือ
รูปแบบการจัดกิจกรรมระดมทุน
จากศิษย์เก่า เพื่อใช้ในการดาเนิน
กิจการของสมาคม

36,800.00
29,339,858.19
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ชื่อหน่วยงานหลัก

คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน ตาม
เกณฑ์ EdPEx (ตามค่า
เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้)

Band
Number
(Result)

Band 2
(126-170
คะแนน)

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

2,648,200.00

7,825,765.45

คน

40

โครงการประชุมวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์

จานวนงบประมาณจาก
การดาเนินโครงการ
ประชุมวิชาการฯ

บาท

300,000

โครงการอบรมหลักสูตรการ จานวนผู้อบรมเกินร้อยละ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขา
60 ของเป้าหมายที่
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
กาหนดไว้ในโครงการ
(เกินจุดคุ้มทุน)

คน

35

1,260,000.00

โครงการอบรมหลักสูตร
จานวนผู้อบรมเกินร้อยละ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ของเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในโครงการ
(เกินจุดคุ้มทุน)

คน

50

880,000.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลรวม

ร้อยละนักศึกษาที่จบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

ร้อยละ

-

240,000.00

-

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

เป็นผลการประเมินในปีการศึกษา บรรลุค่าเป้าหมาย
2562 ( ปีงบ 2564)
ตามตัวชี้วัด

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ดาเนินการตาม
แผนปรับปรุง
(Feedback report)

-

7,825,765.45

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนจะดาเนินการในไตรมาสที่ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
3 อยู่ระหว่างการสารวจ
ผู้เข้าร่วม และติดตามประเมิน
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
โคโรน่า 19 (COVID19)

5,065.00

5,065.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผุ้เข้า
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อบรม ซึ่งมีแผนจะเปิดการอบรม
ในเดือน ส.ค.64

78,970.00

78,970.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้า อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อบรมแล้วในวันที่ 25 มี.ค.64
และจะเปิดอบรมในวันที่ 5 พ.ค.
64

84,035.00

84,035.00
-

-

Band 2

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาการดาเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

14,730,505.96

14,730,505.96

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

-

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

7,825,765.45

-

2,380,000.00
100

7,825,765.45

จานวนผู้อบรมเกินร้อยละ
60 ของเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในโครงการ
(เกินจุดคุ้มทุน)

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

2,648,200.00

โครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
กลุ่มโรคเรื้อรัง (NCM)

โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆเพือ่ เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผลรวม

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

102,100.00

102,100.00

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการประชุมสัมมนาและ
อบรมวิชาชีพต่างๆเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ

รวมงบประมาณ

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร
ตามที่สภาการ
พยาบาลกาหนด

อยู่ระหว่างสภามหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อนุมัติจบการศึกษาของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 โดยอนุมัติ
รอบแรกในเดือน มี.ค.64 และ
รอบที่ 2 ในเดือน พ.ค.64

-
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

คน

1

135,000.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนจะส่งบุคลากรสายวิชาการ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ที่จะเปิด
อบรมในช่วงเดือน ส.ค.64
จานวน 2 ท่าน

มีจานวนผู้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก อย่าง
น้อย

คน

1

800,000.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนจะส่งบุคลากรสายวิชา
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
การศึกษาต่อในระดับป.เอก
(ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ)
จานวน 1 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เตรียมความพร้อม

มีจานวนอาจารย์ยื่น
ขอรับประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนฯ

คน

3

20,000.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยังไม่มีอาจารย์ยื่นขอรับประเมิน
เอกสารประกอบการสอนฯ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละ

80

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่ต่ากว่า

คะแนน

4

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ

ร้อยละ

100

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ

ชั่วโมง/
คน/ปี
การศึกษา

10

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิ (ใช้รายงานทาง
การเงิน)

บาท

สูงกว่า

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะสรุปผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้น อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ปีงบ 2564 ทั้งนี้คณะฯได้จัด
โครงการหารายได้ จานวน 3
โครงการ ตามแผนหารายได้ปี
2564

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์กร

คะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมองค์กร

คะแนน

3.8

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย บุคลากรสายวิชาการ
วิชาการ
ได้รับการอบรมระยะสั้น
หรือเฉพาะทางต่างๆ
ตามที่สภาการพยาบาล
กาหนด และตามความ
เชี่ยวชาญที่มีความจาเป็น
อย่างน้อย

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

955,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย บุคลากรประเภทสาย
สนับสนุน
สนับสนุวิชาการ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

-

-

5,200.00

-

56,000.00

-

61,200.00
5,636,000.00

65,800.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

-

-

-

-

2,799,383.17

สถานะ
(กรุณาเลือก)

2,799,383.17 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อสิ้นปีงบ
2564
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการสร้างสุของค์กร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
มากกว่า

คะแนน

3.51

522,000.00

-

สูงกว่าเป้าหมาย

4.44 เป็นผลประเมินความพึงพอใจ
สูงกว่าเป้าหมาย
ของผู้รับบริการทุกงาน ภายใต้
สานักงานเลขานุการคณะฯ รอก
แรกของปีงบ 2564 ( ณ 31
มี.ค.64)

ร้อยละของความ
เชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ร้อยละ

40

220,000.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

40.00 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บรรลุค่าเป้าหมาย
ที่เชื่อมโยงกันจานวน 4 ระบบ ตามตัวชี้วัด
จากทั้งหมด 10 ระบบ (ข้อมูล ณ
31 มี.ค.64)

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้าน
สารสนเทศของคณะ

คะแนน

3.6

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จานวนผู้เข้ารับรางวัล

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

1,364,000.00

-

7,296,900.00

-

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ากว่า

ร้อยละ

80

21,200.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่ต่ากว่า

คะแนน

4

262,000.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

คะแนน

3.6

50,000.00

8,085.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการพัฒนาและส่งเสริม ได้วารสารคณะพยาบาล
งานวิจัย
ศาสตร์ จานวน

ฉบับ

1

193,000.00

อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
จัดทาวารสารวิชาการและวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ได้คู่มือบริหาร
โครงการวิจัย (ฉบับปรุบ
ปรุงปี2563)

ฉบับ

1

5,700.00

15,441,500.00

-

2,820,727.57
142,400.00

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

มีแผนจะประเมินความพึงพอใจฯ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
รอบแรก ในช่วงปลายเดือน
เมษายน 2564

3,600.00

8,085.00

13,259.40 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม

13,259.40

สถานะ
(กรุณาเลือก)

คน

โครงการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ สวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้

รวมงบประมาณ

1.00 จานวนบุคลากรดีเด่น คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบ
2563 (จัดกิจกรรมในเดือน
ก.พ.64) เป็นบุคลการสาย
วิชาการ จานวน 1คน

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

2,820,727.57
142,400.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดทาคู่มือบริหาร อยู่ระหว่างดาเนินงาน
โครงการวิจัย
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

มีข้อมูลสด้านการวิจัย
ของบุคลากรในระบบ
DMS

ร้อยละ

80

ทุนวิจัยได้รับการจัดสรร

ร้อยละ

80

จานวนโครงการวิจัย
ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
สัญญาทุน

ร้อยละ

80

มีผลงานได้รับการ
เผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการ ระดับชาติ

เรื่อง

2

มีผลงานได้รับการ
เผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการ ระดับนานาชาติ

เรื่อง

2

มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ

เรื่อง

2

รวมงบประมาณ

-

807,500.00

-

244,000.00

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

-

สูงกว่าเป้าหมาย

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

100.00 ข้อมูลการตีพิมพ์ จานวน 7 เรื่อง สูงกว่าเป้าหมาย
(ข้อมูลตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 - 31
มี.ค. 64)
ข้อมูลโครงการ (ทุนภายใน 5
เรื่อง / ทุนภายนอก 1 เรื่อง)
(ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31
มี.ค.64)
26.00 1) ปี งปม. 64 จัดสรรทุนวิจัย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
จานวน 5 ทุน ๆ ละ 30,000
บาท รวม 150,000 บาท
2) ปี งปม. 2563 เบิกจ่ายทุน
วิจัย งวดที่ 2 จานวน 4 โครงการ
รวมเป็นเงิน 60,750 บาท
รวมงบประมาณที่จัดสรรทุนวิจัย
เงินรายได้คณะ 210,750
บาท จากงบที่ได้รับจัดสรรตาม
แผน 807,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 26

8.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
ทุน จานวน 1 โครงการ จาก
ทั้งหมด 12 โครงการ ปีงบ
2563-2564 (ข้อมูล ณ 31
มี.ค.64) คิดเป็นร้อยละ 8

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1.00 มีจานวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
"Voices of Thai Women Who
Received Gender sensitive
empowerment counseling"
โดย อ.เกสร สายธนู (ผู้ร่วมวิจัย)
วารสาร Journal of
International Women's
Studies
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เรื่อง

15

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ

90

ความพึงพอใจโดย
ภาพรวม

คะแนน

3.7

บาท

560,000

มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ

โครงการสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก

โครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ ผลรวม

จานวนงบประมาณทุน
วิจัยจากภายนอก เป็นไป
ตามเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

-

23,300.00

-

560,000.00

1,833,500.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

162,000.00

162,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

304,400.00

304,400.00

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

6.00 TCI 1 จานวน 5 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
1. ปัจจัยทานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่มีภาวะ
น้าหนักเกินและโรคอ้วน (ผศ.
อมรรัตน์ / ผู้ร่วม)
วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร
2. ผลการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการในการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กก่อนวัยเรียนต่อผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล (อ.
วิศนีย์ / อ.เดือนเพ็ญ) วารสาร
พยาบาลทหารบก
3. การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับพยาบาล
ปริศัลยกรรมในการดูแลผู้ป่วย
ผ่าตัดก้อนเนื้องอกสมอง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
(ดร.สมปอง/ ผู้ร่วม) วารสาร
พยาบาลทหารบก
4. ฉากชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ท่อน้าดี : กรณีศึกษาจังหวัดแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)
จะประเมินผลฯเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบ
2564)
162,000.00 จานวน 1 โครงการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยฯ มทส. เรื่อง ความ
เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินจาก
โรคเบาหวานของผู้สูงอายุฯ
สนับสนุนงบจานวน 180,000
บาท (จัดสรรมาแล้ว 2 งวด =
162,000 บาท )

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
โครงการทานุบารุง
รวบรวมและเผยแพร่องค์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า

ร้อยละ

80

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่า
กว่า

คะแนน

4

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับในการ
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ผลรวม
โครงการสนับสนุนการผลิต
โครงการสนับสนุนการ
บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร์

ร้อยละของนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด

ร้อยละ

90

จานวนงบประมาณจาก
การหารายได้จากแหล่ง
ทุนภายนอก

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

-

35,000.00

60,000

-

-

657,100.00

657,100.00
บาท

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

8,000.00

43,000.00

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม โครงการสนับสนุน
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
นักศึกษา
ภายนอก

รวมงบประมาณ

-

60,000.00

10,000.00

7,825,765.45

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

4.66 ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมในภาพรวม เฉลี่ย
4.66 คะแนน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

4.66 ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
จัดกิจกรรมต่อประโยชน์ที่ได้รับ
ในภาพรวม เฉลี่ย 4.66 คะแนน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

144.00 บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
คิดเป็น ร้อยละ 144 (จาก
จานวน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้เข้าร่วม กับเข้าร่วมแบบ
ออนไลน์)
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

60,000.00

38,912,105.96

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ของปีการศึกษา
2563

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

10,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

10,000.00

10,000.00

4,921,723.03

12,747,488.48

10,000.00 ทุนการศึกษา จาก ผศ.ดร.สุรีย์
ธรรมิกบวร จานวน 1 ทุน
(ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.
64)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อหน่วยงานหลัก

คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดั
บคุณภาพการศึ
โครงการค่
าใช้จ่ายบุกคษาและการเรี
ลากรภาครัฐ ยนรู้ มีงบประมาณรองรับการเบิก ร้อยละ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
เรียนรู้
ครบถ้วน

รวมงบประมาณ

100

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

27,878,600.00

14,079,482.00

27,878,600.00

14,079,482.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

14,079,482.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

14,079,482.00

โครงการบริการวิชาการเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่บุคลากรทาง
การแพทย์

โครงการ

5

800,000.00

-

96,000.00

96,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบ
ใหม่

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่บุคลากรทาง
การแพทย์

โครงการ

5

800,000.00

-

200,000.00

200,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

ร้อยละ
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
จานวนผู้เข้ารับบริการหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์ และ/หรือร้อย
ละการเพิ่มขึ้นของรายได้
หน่วยบริการวิชาการ ของ
แต่ละหน่วยบริการ

5

240,000.00

-

5,000.00

โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้าดื่ม
และน้าแข็ง

ร้อยละ
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
จานวนผู้เข้ารับบริการหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์ และ/หรือร้อย
ละการเพิ่มขึ้นของรายได้
หน่วยบริการวิชาการ ของ
แต่ละหน่วยบริการ

5

1,600,000.00

-

จานวนผู้ชดใช้ทุนในกรณีที่
ผิดสัญญา

1

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม

3,440,000.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
โครงการเงินกองทุนรายได้จากการ
ชดใช้ทุนของนักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร์ผู้ผิดสัญญา

โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการ จานวนเงินบริจาคเพื่อ
เรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน

คน

บาท

1,000,000

-

250,000.00

-

1,600,000.00

-

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ได้มีการแพร่ระบาดของโรค
Covid-19 ระลอกสาม
ในช่วงเดือนเมษายน 2564
อาจจะมีผลกระทบต่อแผน
ดาเนินงาน

เตรียมพิจารณาปรับการ
ดาเนินงานอีกครั้งในกรณีที่
ไวรัส Covid-19 ยังมีการ
แพร่ระบาด ต่อเนื่องไปถึง
เดือนมีนาคม

มีแผนการจัดกิจกรรมอบรม
ระยะสั้นรอบถัดไปคือในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัส
Covid-19 ระลอกสาม
อาจจะมีผลให้สามารถจัด
อบรมได้ตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด

ได้เสนอขอปรับลดเป้าหมาย
รายรับและปรับเปลี่ยน
เป้าหมายตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์

5,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัจจุบันยังดาเนินการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีกาหนด
ดาเนินการถึงเดือนกันยายน
2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

373,204.99

373,204.99 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัจจุบันยังดาเนินการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ามี
กาหนดดาเนินการถึงเดือน
กันยายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

674,204.99

674,204.99
ในการนี้ จะมีผลการดาเนินงาน
ในกรณีที่มีเภสัชกรผู้ผิดสัญญา
ในปีงบประมาณนี้ที่ต้องนามา
เงินชดใช้ทุน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ในการนี้ จะมีผลการ
ดาเนินงานในกรณีที่มีเภสัช
กรผู้ผิดสัญญาใน
ปีงบประมาณนี้ที่ต้องนามา
เงินชดใช้ทุน

ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการใน
ด้านการระดมเงินบริจาคเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะเภสัชศาสตร์

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัส
Covid-19 ทาให้สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ได้มีการขอทบทวน/
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและปรับ
ลดค่าเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์

-

137,000.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

137,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

เตรียมจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อชะลอการ
เสื่อมของไต โดยออกบริการให้
ความรู้ในชุมชน มีกาหนดจัด
ช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
2564
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

80,000

80,000.00

โครงการเงินผลประโยชน์จากการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนางานตามภารกิจ
หลัก (เงินรายได้จากผลประโยชน์ใน
การดาเนินงาน)

จานวนเงินรายได้จากเงิน
ผลประโยชน์น์จากการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จ ร้อยละ
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานดีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

80

654,100.00

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่าน ร้อยละ
ใบประกอบวิชาชีพในรอบแรก

100

84,332,200.00

ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา

บาท

รวมงบประมาณ

4

ร้อยละ

100

ร้อยละ

85

5,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละของบุคลากรที่มี
ร้อยละ
สมรรถนะและผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด

80

300,000.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม

5,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

300,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละของบุคลากรที่มี
ร้อยละ
สมรรถนะและผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด

80

80,000.00

เรื่อง

30

6,800,000.00

เรื่อง

30

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก

80,000.00
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ

-

-

60,401,099.17

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

243,210.00

243,210.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

4,822,902.03

65,224,001.20 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ในส่วนเงินผลประโยชน์จากการ
ดาเนินงานยังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงานถึงเดือนกันยายน
2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

60,401,099.17

30,279,400.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

35,482,512.03

95,883,611.20

มีการกาหนดการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากเดิมการกาหนด
เสนอขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
และรวบรวมข้อมูลรายงานผล
ตัวชี้วัดและเป้าหมายมาจาก ให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดในเดือนกันยายน 2564
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมย่อย
ซึ่งอาจจะยังไม่สะท้อนถึง
คุณภาพการดาเนินงานของ
กิจกรรมหลัก

-

มีการกาหนดการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
และรวบรวมข้อมูลรายงานผล
ตัวชี้วัดในเดือนกันยายน 2564

33,627.00

33,627.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีการกาหนดการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
และรวบรวมข้อมูลรายงานผล
ตัวชี้วัดในเดือนกันยายน 2564

33,627.00

33,627.00

-

-

-

-

-

-

-

มีการกาหนดการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
และรวบรวมข้อมูลรายงานผล
ตัวชี้วัดในเดือนกันยายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

-

30,279,400.00

-

ปัญหาอุปสรรค

มีการกาหนดการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
และรวบรวมข้อมูลรายงานผล
ตัวชี้วัดในเดือนกันยายน 2564

-

32,470,000.00

119,386,300.00
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันกับองค์กร

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

คะแนน

โครงการรองรับความจาเป็นเร่งด่วน อาคาร/สถานที่ /อุปกรณ์
ในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
พร้อมใช้งาน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

685,660.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนจัดกิจกรรมในระหว่าง
วันที่ 31 พฤษภาคม - 3
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

685,660.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินงานถึงเดือน
กันยายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

-
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการเปลี่ยนระดับฮอร์โมนที่
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่
ควบคุมความอยากอาหารและความ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
เต็มอิ่มในอาสาสมัครที่ได้รับข้าวกล้อง
งอก
โครงการการหาสภาวะเหมาะสมใน จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่
ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากน้าที่ได้ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
จากการผลพลอยได้จากการผลิตข้าว
กล้องงอกพันธุ์แสงแรกฯ

เรื่อง

30

244,200.00

-

146,520.00

146,520.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินงานถึงเดือน
กันยายน 2564

เรื่อง

30

374,400.00

-

224,640.00

224,640.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินงานถึงเดือน
กันยายน 2564

โครงการวิจัยและพัฒนา

เรื่อง

30

722,000.00

-

จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม

8,140,600.00

-

1

226,300.00

-

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม

226,300.00

-

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริ
มหลักฒสูนานั
ตรและกิ
จกรรมนอกหลักสูระดั
ตร บความพึงพอใจของ
โครงการพั
กศึกษา
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา

151,500.00

-

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่
วามรู้และภูมชิปคุัญรญาด้
ลปวัฒจนธรรมขนบธรรมเนี
โครงการก่องค์
สร้คางหอพระไภสั
ุ านศิ
จานวนกิ
กรรมที่จัดขึ้นเพื่อ ยมและประเพณี
กิจกรรม
ไพฑูรยประภาตถาคต
อนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

คะแนน

4

151,500.00
179,436,600.00

83,888,726.64

1,056,820.00
-

41,500.00

41,500.00
37,288,664.02

-

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินงานถึงเดือน
กันยายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินงานถึงเดือน
กันยายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่กาหนดยังไม่
สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรม

ขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายให้สอดคล้องกับ
โครงการ/กิจกรรมที่จัดเป็น
"จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
อนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี"
จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม

41,500.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินงานถึงเดือน
กันยายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่กาหนดยังไม่
สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรม

ขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายให้สอดคล้องกับ
โครงการ/กิจกรรมที่จัด

1,056,820.00
-

-

41,500.00
121,177,390.66

39

ชือ่ หน่วยงานหลัก

คณะรัฐศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง
ระดับอุดมศึกษา

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

35,000.00

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ

1,686,200.00

3,926,026.54

จานวนเครือข่าย

เครือข่าย

1

400,000.00

จานวนเครือข่าย

เครือข่าย

1

670,200.00

โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาปกครอง
ท้องถิ่น

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

449,000.00

โครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิต
จานวนนักศึกษาใหม่
โครงการพัฒนาบัณฑิตเพื่อการเรียนรู้ตลอ
ชีวิต

คน

430

1,348,465.00

โครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ทาง
สังคมศาสตร์

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

1,831,035.00

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการ
ปกครอง

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

575,500.00

1,070,200.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์

3,926,026.54

449,000.00

26,560.00

-

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
26560 บาท มียอดการรับ
นักศึกษาแล้ว 154 คน

26,560.00
154 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดาเนินงาน มี อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ยอดรับนักศึกษาแล้ว 154 คน

3,926,026.54

14,600.00

-

26,560.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

3,926,026.54 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
26,560.00

1,686,200.00

โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก
โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น
ทางด้านการเมืองการปกครอง

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

35,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

14,600.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

14,600.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

14,600.00

107,769.00

107,769.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

107,769.00

107,769.00

-

0 อยู่ระหว่างดาเนินการ เตรียมการ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เสนอของบประมาณ
0 อยู่ระหว่างดาเนินการ เตรียมการ อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
เสนอของบประมาณ โดยมียอด
การใช้งบประมาณในการ
เตรียมการแล้งว 14600 บาท

-

154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
26560 บาท มียอดการรับ
นักศึกษาแล้ว 154 คน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีกาจัดโครงการแบบบูรณาการ
มียอดการรับนักศึกษาแล้ว 154
คน

599,131.04

599,131.04 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
599131.04 บาท มียอดการ
รับนักศึกษาแล้ว 154 คน

439,890.81

439,890.81 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
439890.81 บาท มียอดการ
รับนักศึกษาแล้ว 154 คน

40

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร

3,755,000.00

เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน
-

575,200.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

1,039,021.85

80

49,280.00

โครงการบริหารงานวิจัย

จานวนโครงการ

โครงการ

1

53,600.00

53,600.00

โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจาตาแหน่ง

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

415,600.00

67,200.00

67,200.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

9,791,200.00

4,429,973.53

4,429,973.53 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

180,000.00

โครงการจัดจ้างพนักงานเงินรายได้

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

580,800.00

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

จานวนนักศึกษาใหม่

-

295,200.00

295,200.00

-

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

1,039,021.85

ร้อยละ

575,200.00

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพัน์กับองค์กร

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

รวมงบประมาณ

49,280.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

49,280.00

49,280.00

53,600.00

53,600.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

0 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
53600 บาท
154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
67200 บาท
154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย
มีการเบิกจ่ายเงินเดือนไปแล้ว
4429973.53 บาท

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154 อยู่ระหว่างดาเนินการรับ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
นักศึกษา โดยมียอดรับเข้า 154
คน

336,400.00

336,400.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154 อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
336400 บาท

179,800.00

168,562.00

168,562.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154 อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการ
จัดซื้อครุภัรฑ์ไปแล้ว 168562
บาท

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

430

2,401,200.00

1,224,724.47

1,224,724.47 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการ
เบิกจ่ายงบดาเนินงานไปแล้ว
1224724.47 บาท

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

คน

430

232,800.00

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

391,300.00

โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน

บุคลากรที่ได้ความรู้เกณฑ์
EdPEx/TQA

ร้อยละ

80

215,000.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

1,083,900.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

40,507.20

-

อยู่ระหว่างการดานเนินงานโดย อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
49280 บาท

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

40,507.20 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการ
เบิกจ่ายงบดาเนินงานไปแล้ว
40507.2 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ จะมีการ
ดาเนินโครงการนระหว่างวันที่
21-23 เมษายน
154 อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน โครงการปรับปรุง
ฟุตบาทหน้าคณะฯ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,471,600.00

โครงการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม

จานวนโครงการ

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

จานวนกิจกรรมที่นาความรู้
และภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้
ประโยชน์

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

รวมงบประมาณ

โครงการ

2

1

25,000.00

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

495,600.00

จานวนนักศึกษาใหม่

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

คน

430

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

6,267,367.20

495,600.00
32,578,500.00

-

-

49,210.00

3,926,026.54

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

0 อยู่ระหว่างดาเนินงาน เสนอขอ
งบประมาณจากผู้ให้ทุน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

6,267,367.20

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

25,000.00

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม
โครงการพัฒนานักศึกษา

เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน
-

1,600,000.00
1,600,000.00

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

49,210.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

49,210.00

49,210.00

7,607,408.05

11,533,434.59

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน กาหนด
วันจัดกิจกรรม
154 อยู่ระหว่างดาเนินงาน โดยมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
49210 บาท

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชือ่ หน่วยงานหลัก

คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก (เงินบริจาค)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

1,428,500.00

1,428,500.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

4,500,000.00

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

4,500,000.00
55,653,900.00

49,727,328.37

1,428,500.00
-

1,428,500.00
49,727,328.37 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละ

80

55,653,900.00
7,662,100.00

49,727,328.37
-

2,525,493.86

49,727,328.37
2,525,493.86 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดสรรทรัพยากร
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับ จานวนนักศึกษาใหม่
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อ
การรองรับการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน

โครงการจัดสรรทรัพยากร ครุภัณและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ผลรวม

7,662,100.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

2,525,493.86

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

2,525,493.86
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร จานวนนักศึกษาใหม่
Non Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่

ร้อยละ

80

8,000.00

-

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการประชุมสัมมนาและ
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ

รายได้จากการให้บริการ
วิชาการและการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

240,000.00

-

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ทา
ให้คณะฯปรับรูปแบบการ
จัดการประชุมสัมมนาและการ
อบรมเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพใน
รูปแบบออนไลน์ และแบบ
ผสมผสาน ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
รายได้ในส่วนของการบริการ
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการหารายได้จาก
รายได้จากการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการของคณะ/ศูนย์ วิชาการและการบริหาร
ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ จัดการทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

1,840,000.00

-

356,904.15 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- คณะวิทยาศาสตร์ มีหน่วย
บริการวิเคราะห์และทดสอบ
สาหรับการบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

356,904.15
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

โครงการให้บริการวิชาการตาม รายได้จากการให้บริการ
ความต้องการของหน่วยงาน
วิชาการและการบริหาร
ภายนอก
จัดการทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนากาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลรวม

จานวนนักศึกษาใหม่

จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ร้อยละ

5

24,800,000.00

ร้อยละ

80

26,888,000.00
8,250,700.00

คน

8

2,457,400.00

10,708,100.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้
-

3,218,336.29

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

8,917,181.40

8,917,181.40 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- คณะวิทยาศาสตร์ มีการ
ให้บริการตามความต้องการ
ของหน่วยงานภายนอก เช่น
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ วมว.
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน) เป็นต้น แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทาให้
คณะฯปรับรูปแบบการจัดการ
ในรูปแบบออนไลน์ และแบบ
ผสมผสาน ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
รายได้ในส่วนของการบริการ
ตามความต้องการจาก
หน่วยงานภายนอก

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

9,274,085.55
-

9,274,085.55
3,218,336.29 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

3,218,336.29

-

บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

8.00 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 8
คน แบ่งเป็น 3 ประเภททุน
ดังนี
1) ทุน ป.ตรี-โท-เอก จานวน 2
คน
2) ทุน ป.โท-เอก จานวน 5 คน
3) ทุน ป.เอก จานวน 1 คน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

100

3,218,336.29
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการค่าใช้จ่ายค่า
และจัดการภายใน
สาธารณูปโภค

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

6,106,400.00

-

2,413,354.82

2,413,354.82 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละของการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

ร้อยละ

90

1,386,500.00

-

278,370.00

278,370.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

20.08 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ทา
ให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประสบปัญหาในการส่งมอบ
และการอบรมการใช้เครื่องมือ
จากผู้ประกอบการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่สามารถเดินทางภายใน
กาหนด เวลาได้ จึงมีการขยาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน คาด
ว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3
โครงการจ้างเหมาทาความ
สะอาด

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

712,800.00

-

438,200.00

438,200.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง จานวนนักศึกษาใหม่
บุคลากร

ร้อยละ

80

12,478,700.00

-

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน

ร้อยละ

80

3,988,700.00

-

2

24,673,100.00
160,000.00

-

ไม่น้อยกว่า

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย จานวนทุนสนับสนุนเพื่อ
จานวน
5
ภายนอก
พัฒนาผลงานวิจัย

160,000.00
6,000,000.00

-

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม

6,000,000.00

-

จานวนนักศึกษาใหม่

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม โครงการรายได้จากการอนุญาต จานวนผลงาน
องค์ความรู้โครงการวิจัยที่
ใช้สิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

5,423,133.60

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

5,423,133.60 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

-

8,553,058.42
-

8,553,058.42
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุ
สิทธิบัตร จานวน 1 ผลงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

3,753,722.92

3,753,722.92 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

26

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ
สนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก
จานวน 26 ทุน

สูงกว่าเป้าหมาย

3,753,722.92

3,753,722.92
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

โครงการการศึกษาปัจจัย
กายภาพและ เคมีที่มีผลต่อการ
เพาะเลี้ยงแพลงตอนสัตว์เพื่อ
การประมง

ตัวชี้วัด

การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
ที่มีศักยภาพ

โครงการการศึกษาอิทธิพลของ ความพึงพอใจต่อโครงการ
ปัจจัย ต่างๆ ต่อการเจริญของไร ของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ
โซมจุหลัน (Cymbidium
ensifolium (L.) Sw.) ในสภาพ
ปลอดเชื้อ และการปลูกรักษา
พันธุกล้วยไม้ป่า

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

ชนิด

1

90,000.00

45,000.00

-

45,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- เริ่มดาเนินการแล้วโดยการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้
1. ทาการทดลองเลี้ยงไรน้า
นางฟ้าด้วยสาหร่าย 3 ชนิด
ได้แก่ Chlorella lสด
Chlorella ผง และ
Pediastrum spp.
2. ทาการวัดการเจริญเติบโต
วัดขนาดความยาวและอัตรา
การรอดชีวิตของไรน้านางฟ้าที่
เลี้ยงด้วยสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด
3. วันคุณค่าทางโภชนาการ
ของไรน้านางฟ้าไทยที่เลี้ยง
ด้วยอาหารทั้ง 3 ชนิด
มีการนานักศึกษาไปร่วมใน
การสารวจ/ศึกษา จานวน 5
คน ได้แก่ 1. นายกันตชาติ
สมภาร 2. นายเฉลิมชัย อาษา
นอก 3. นางสาวอารรีรัตน์
เมืองบาล 4. นางสาวสิรภัทร
ทองดวง 5. นางสาวจุฑาทิพย์
ขัณฑะมลฑล

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละ

100

120,000.00

60,000.00

-

60,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- เริ่มดาเนินการแล้วโดยการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้
1. เพาะเมล็ดกล้วยไม้จุหลัน
ได้ไรโซม และได้ทาการทดลอง
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต NAA
และ BA และน้าคาลซูโครส
ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการ
เจริญเติบโตของไรโซมจุหลัน
ในสภาพปลอดเชื้อ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2. เพาะเมล็ดกล้วยไม้ป่า และ
ได้ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่า 6 ชนิด
(สาหรับการอนุบาลและออก
ปลูกในธรรมชาติ) ได้แก่ ช้าง
กระ กุหลาบกระเป๋าเปิด เอื้อง
โมก เอื้องช้างน้าว และ แดง
อุบล
มีการนานักศึกษาไปร่วมใน
การสารวจ/ศึกษา จานวน 6
คน ได้แก่
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

1. Keolamphanh
Sidavong
2. นางสาวนันท์ธิดา เสนาเนียร
3. นางสาวชลิตรา สายสุข
4. นายอดิศักดิ์ หาวัน
5. นายภาณุพงศ์ กาสา
6. นายกฤษฎา บุราไกร
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม210,000.00
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการสนับสนุนการจัด
จานวนนักศึกษาใหม่
ร้อยละ
80
1,304,700.00
การศึกษา
การศึกษา

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการผลิต
โครงการเงินกองทุนส่งเสริม
จานวนนักศึกษาใหม่
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลรวม
โครงการหารายได้จากแหล่ง โครงการการจัดหารายได้
รายได้จากการให้บริการ
อื่น
รูปแบบอื่นๆ
วิชาการและการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

105,000.00
-

80

1,304,700.00
2,455,300.00

-

ร้อยละ

5

2,455,300.00
1,208,000.00

-

ร้อยละ

1,200,616.02

105,000.00
1,200,616.02 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

1,200,616.02
494,867.22

1,200,616.02
494,867.22 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

494,867.22
-

494,867.22
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

47.30 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับเข้าศึกษา โดยได้
จานวนรับเข้าศึกษาแล้ว 1
รอบ และยังเหลือยอดรับเข้า
ศึกษาอีกจานวน 3 รอบ ได้แก่
รอบโควต้า (TCAS2) รอบ
แอดมิดชั่น (TCAS3) และรอบ
รับตรง (TCAS4) ซึ่งจะทราบ
ผลการดาเนินงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- มีรายได้จากการบริการ
วิชาการและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยการจัด
กิจกรรมหารายได้หลากหลาย
ช่องทาง อาทิเช่น จัดให้มี
บริการห้องเรียนพิเศษ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย เข้าศึกษาเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์และ
ทดสอบต่างๆ
เช่น การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์
คุณภาพน้า วิเคราะห์
โครโมโซม ฯลฯ และยังมี
บริการห้องเรียน
ห้องปฎิบัติการ ห้องประชุม
และห้องพักสาหรับนักเรียน
ที่มาเข้าค่ายต่างๆ
โครงการหารายได้จากการ
บริหารทรัพยากรและการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

รายได้จากการให้บริการ
วิชาการและการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

40,000.00

-

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- มีรายได้จากการบริการ
วิชาการและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยการจัด
กิจกรรมหารายได้หลากหลาย
ช่องทาง อาทิเช่น จัดให้มี
บริการห้องเรียนพิเศษ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย เข้าศึกษาเรียนรู้

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ห้องปฏิบัติการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์และ
ทดสอบต่างๆ เช่น การ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์คุณภาพน้า
วิเคราะห์โครโมโซม ฯลฯ และ
ยังมีบริการห้องเรียน
ห้องปฎิบัติการ ห้องประชุม
และห้องพักสาหรับนักเรียน
ที่มาเข้าค่ายต่างๆ
โครงการหารายได้จากแหล่งอื่น ผลรวม

1,248,000.00

-

-

-
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิทย
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(ววน.) จาก สกสว.

โครงการการจัดการด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
และวัฒนาะรรมความปลอดภัย
ในการทางานฯ

ตัวชี้วัด

องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการและผล
การดาเนินงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง : จังหวัด
อุบลราชธานี

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

องค์ความรู้

1

รวมงบประมาณ

569,100.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 นมีดินนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่
เงินรายได้
-

341,460.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

341,460.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- การดาเนินงานมี
ความก้าวหน้าประมาณ 55%
ดังนี้
1.ดาเนินการขอการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยแล้ว และอยู่
ในระหว่างการพิจารณาให้การ
รับรอง
2.ติดต่อสานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานในพื้นที่
เพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูลสถาน
ประกอบกิจการ

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

3.ดาเนินการส่งเครื่องมือการ
วิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญ ผู้
เชียวชาญให้ข้อคิดเห็นและ
ดาเนินการปรับแก้ไขตาม
คาแนะนาผู้เชี่ยวชาญแล้ว
4.นาแบบสอบถามที่ปรับแก้
ไขและไปทาการทดลองใช้ (Try
out)
5.ดาเนินการปรับแก้ไข
เครื่องมือการวิจัยให้มีความ
เหมาะสมในการนาไปใช้งาน
โครงการการใช้สมุนไพรไทย
ควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้อ
อาหารเป็นพิษ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ที่อยู่ในฐาน TCI

โครงการการเพิ่มปริมาณสาร
จานวนผลงานตีพิมพ์
แกมมา อะมิโนบิวทิเรต และ
ระดับชาติ
สารประกอบฟินอลิกในข้าวพันธุ์
ทับทิมชุมแพ และพันธุส์ ินเหล็ก
ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ

เรื่อง

1

1,448,000.00

-

868,800.00

868,800.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- การตีพิมพ์ผลงานอยู่หว่างการ
ดาเนินงานมีความก้าวหน้า
50%

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

เรื่อง

1

293,000.00

-

175,800.00

175,800.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับนาไป
จัดทาผลงานตีพิมพ์ ระดับชาติ
ในปี 2565 มีความก้าวหน้า
ในการดาเนินงาน 20%

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว. ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

2,310,100.00
188,231,700.00

53,050,664.66

1,386,060.00
28,616,403.99

1,386,060.00
81,667,068.65
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ชือ่ หน่วยงานหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

โครงกการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม

การพัฒนาระบบติดตามและรายงาน
ผลข้อมูลงานบารุงรักษาสายส่งผ่าน
ระบบมือถือ

จานวนโครงการ
สนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

โครงการ

1

4

เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และ
อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัย

2,013,400.00

634,502.50

634,502.50

โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่บนฮาดูปคลัสเตอร์

18,000.00

-

-

เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และ
อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัย

โครงการวิจัยหัวข้อ
GECKO:Improving Engineers's
Employability with Multicompentencies, Knowledge and
Opportunities

572,500.00

-

-

อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัย
-รอเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

คะแนน EdPEx/TQA

2,889,900.00
ระดับ

100

180,000.00

โครงการ “การผลิตแคโรทีนอยด์ในจุล
สาหร่ายสีเขียวChmicola humicola
ในการเลี้ยงแบบระบบปิด”

จานวนโครงการ
สนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

โครงการ

1

550,000.00

180,000.00

550,000.00

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้
โครงการการให้บริการทางวิชาการ
เกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ
โครงการการให้บริการทางวิชาการ
เกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า

ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก
ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

-

890,502.50
33,538.00

-

33,538.00
256,000.00

-

38,863,800.00

34,004,662.55

38,863,800.00

34,004,662.55

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

การศึกษาชลศาสตร์การไหลในแม่น้า
มูลโดยใช้แบบจาลองทางกายภาพและ
แบบจาลองคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษา
แม่น้ามูล จาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ถึง จุดบรรจบแม่น้าโขง

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

256,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

ผลการ
ดาเนินงาน

256,000.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สถานะ
(กรุณาเลือก)

286,000.00

โครงกการวิจัยและนวัตกรรมโครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผลรวม
โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

256,000.00

เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และ
อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัย

890,502.50
33,538.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1.ดาเนินการปรับปรุงผลลัพธ์
ร่วมกับที่ปรึกษา และจัดทา
แผนพัฒนาองค์กร

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

33,538.00
256,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4

อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัย

100.00

256,000.00
34,004,662.55 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

100.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

34,004,662.55

80

900,000.00

65,125.00

65,125.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

900,000.00

87,500.00

87,500.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ทาให้จานวน
ผู้รับบริการลดลง
และส่งผล โควิด
สถานการณ์
ทาให้จานวน
ผู้รับบริการลดลง
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

80

90,000.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

รอการประสานงานจากศูนย์
Nectec

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการบริการวิชาการด้านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

80

5,000,000.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

รอเบิกจ่ายงวดสุดท้ายจากปี
2563

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการบริการวิชาการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า

ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

80

500,000.00

ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
โปรแกรม Image Processing
ณ ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ เมื่อวันที่ 2-3
พ.ย. 63

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

80

300,000.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

รอดาเนินการ มิ.ย.-ส.ค.2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสังคม

ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

80

200,000.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME
4.0

ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

80

1,025,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

ผู้ให้ทุนยกเลิกดาเนินการในปี
2564

โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาและกิจกรรมเพื่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

550,000.00

70,000.00

70,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

2,616,600.00

687,367.00

687,367.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

897,600.00

27,850.00

27,850.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

8,915,000.00

10,560.00

-

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ร้อยละความพึงพอใจใน ร้อยละ
(E-Camp)
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

163,185.00

10,560.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

163,185.00
รน

จานวนทุนที่รับบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอก 23 ทุน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

69.23 จัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
จานวน 9 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

30.56 จัดกิจกรรมจานวน 11 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

53

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

100.00 วันที่ 23 พ.ย.63-31 ม.ค.64
จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้าน
วิศวกรรมโครงสร้างและเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน
เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้าน
โครงสร้างฯ

100.00

ปัญหาอุปสรรค

เงินรายได้

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

27,800.00

8,700.00

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

430,900.00

58,000.00

58,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

34.78 จัดกิจกรรมจานวน 8 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ทางปัญญา

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

182,400.00

10,000.00

10,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

41.67 จัดกิจกรรมจานวน 5 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการวัสดุฝึกเพื่อการเรียนการสอน ร้อยละของการดาเนิน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

549,350.00

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

655,300.00

150,904.00

150,904.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

41.67 จัดกิจกรรมจานวน 10 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน ร้อยละของการดาเนิน
วิชาชีพจากการได้เรียนรู้จริงจากสถาน โครงการที่บรรลุตาม
ประกอบการ(สหกิจศึกษา)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

296,600.00

15,148.00

15,148.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

25.00 จัดกิจกรรมจานวน 2 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

409,110.00

24,610.00

15,420.00

40,030.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

46.15 จัดกิจกรรมจานวน 6 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

โครงการสนับสนุนการจัดทาโครงงาน
นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

50

71,000.00

30,000.00

373,700.00

259,182.78

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม

ร้อยละของการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

ร้อยละ

80

490,958.10

430,400.00
7,490,760.00

8,700.00 สูงกว่าเป้าหมาย

490,958.10 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

30,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

100

-ดาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ครบทุกรายวิชา
ทุกสาขา
-อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเอกสาร
บางส่วน

-ดาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ครบทุกรายวิชา
ทุกสาขา จานวน 215 โครงงาน
-อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเอกสาร
บางส่วน

100.00

100.00

259,182.78
6,391.09

804,750.88

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

1,049,780.09

6,391.09 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

34.78 จัดกิจกรรมจานวน 8 กิจกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,854,530.97
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการบริหารและจัดการภายใน

จานวนครั้งประชุม

ครั้ง

10

โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ ร้อยละผู้เข้าร่วม
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละ

80

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ร้อยละ

80

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

39,000.00

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
งานวิจัย

-

232,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

739,000.00

200,000.00

48,250.00

248,250.00

-

-

56,000.00

43,788.76

119,000.00

87,577.52

จานวนโครงการที่
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
การบริหารงานวิจัย

โครงการ

2

15,000.00

โครงการ

1

1,099,790.00

ร้อยละ

80

1,560,390.00

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

43,788.76

โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ร้อยละของการจัดหา
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บสัมภาระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละ

80

700,000.00

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

41.67 จัดประชุม 5 ครั้ง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

53.16 มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาจานวน 42 จาก
จานวน 79 คน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

41.77 มีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาจานวน 33 จาก
จานวน 79 คน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

43,788.76
-

87,577.52

404,916.00

-

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

-

-

-

ปัญหาอุปสรรค

43,788.76

41,000.00

1,690,000.00

1,690,000.00
ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

-

52,000.00

445,600.00

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

-

32,000.00

5

ผลการ
ดาเนินงาน

-

200,000.00

จานวนโครงการที่
โครงการ
พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

16,250.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

550,000.00

โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย

โครงการ “การประยุกต์ใช้เกลือใน
จานวนโครงการ
ประเทศใช้ร่วมกับดินขาวเผาภาค
สนับสนุนงานวิจัยจาก
ตะวันออกเฉียงเหนือใช้เป็นวัสดุประสาน แหล่งทุนภายนอก
ในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว สาหรับ
เครื่องสีขนาดเล็กในชุมชน”

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

16,250.00

11,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

41,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

404,916.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

445,916.00

445,916.00

129,000.00

129,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

129,000.00

129,000.00

-

-

5

จัดโครงการ 5 โครงการจาก 9
โครงการ
อยู่ระหว่างการประสานงานกับ
ชุมชน

1

อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย

100.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
100.00

#DIV/0!
อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจ
รับในเดือนพฤษภาคม 2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
#DIV/0!

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดทาแบบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

3,260,000.00

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับการ
บริหารและการเรียนการสอน

ร้อยละของการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

ร้อยละ

80

1,800,000.00
2,792,400.00
157,500.00

โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดกลุ่ม ร้อยละของการดาเนิน
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

1,581,500.00

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

72,000.00

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

9,212,500.00

โครงการบริหารและจัดการภายใน

ร้อยละ

80

10,000.00

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (ดาเนินการ
โดยกองคลัง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจ
รับ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,312,110.33

-

1,312,110.33 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

658,920.00

-

4,164,568.74

-

10,800.00

3,000.00

386,000.00

108,631.00

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

658,920.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

41.67 ดาเนินการแล้ว 5 เดือน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

41.67 ดาเนินการแล้ว 5 เดือน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4,164,568.74 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

41.67 ดาเนินการแล้ว 5 เดือน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1

จัดประชุม 1 ครั้ง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,000.00
108,631.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

41.67 ดาเนินการแล้ว 5 เดือน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

89,100.00

-

-

ร้อยละ

80

6,800,000.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดทาแบบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละ

80

120,000.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด
ที่ 2

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,000,000.00

-

-

2,766,400.00

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดทาแบบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการปรับปรุงห้องเรียน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคาร ร้อยละของการดาเนิน
ปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ปัญหาอุปสรรค
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

โครงการสร้างสุของค์กร

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

195,000.00

โครงการปรับปรุงห้องน้านักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

2,769,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทโนโลยี

โครงการพัฒนาหัวเตาในกระบวนการ
กลั่นสาหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ามันไม้
กฤษณา

35,722,200.00
จานวนโครงการ

โครงการ

1

โครงการ

1

18,000.00

ร้อยละ

80

136,000.00

ร้อยละ

80

โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทโนโลยี ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม โครงการสนับสนุนการศึกษาของ
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร นักศึกษาภูฏาน

18,000.00
ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

136,000.00

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ร้อยละ

80

-

6,418,376.82

1,366,000.00

1,366,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1,366,000.00

1,366,000.00

-

-

-

-

-

136,000.00

136,000.00

1,756,785.00

1,756,785.00

1,764,285.00

1,764,285.00

7,500.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

245,300.00
3,193,500.00

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

1.บุคลากรมีความรักสามัคคี
เกิดจิตสานึกการร่วมแรงร่วมใจ
กัน
2. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมที่ระดับ 4.3
จาก 5.00

-

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

100

1

อยู่ระหว่างการจัดทาแบบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดทาแบบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินกรวิจัย
และรอเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

100.00

136,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

4,177,200.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

136,000.00

7,500.00

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

6,418,376.82

18,000.00

4,195,200.00
ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

-

ผลการ
ดาเนินงาน

171,146.75 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

171,146.75

1,698,400.00

1,698,400.00

โครงการวิจัยการย่อยสลายพาราเซตา จานวนโครงการ
มอลในน้าด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง สนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีนักศึกษาภูฏานที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 2 ราย คือ 1)
Miss Jamyang setden และ
2) Mr.Singye Wangchuk

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการขึ้นชั้นหนังสือแล้ว 5
เดือน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,725,418.34

1,725,418.34
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

โครงการส่งเสิรมและสนับสนุนการ
โครงการ “การออกแบบหัวเตาแก๊ส
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ"

จานวนโครงการ

โครงการส่งเสิรมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

โครงการ

1

1,208,900.00

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

1,725,418.34

1,208,900.00

147,939,895.00

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

-

185,600.00
5,766,040.00

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้

2,141,640.00

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม

สถานะ
(กรุณาเลือก)

725,340.00

36,822,409.29

1,725,418.34
725,340.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

725,340.00

725,340.00

13,426,173.41

50,248,582.70

อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
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ชื่อหน่วยงานหลัก คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับเงินเดือน
ตรงทุกเดือน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

90

ร้อยละ
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โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ

โครงการให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
ภายนอก

เงินรายได้จากการดาเนิน
โครงการ ของประมาณ
การทั้งหมด

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

1,470,700.00

แผ่นดิน
2,874,510.23

1,470,700.00

2,874,510.23

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

2,874,510.23 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ดาเนินการเบิกจ่ายเป็น
ปัจจุบันทุกเดือน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1.โครงการอบรมการสร้าง
ความรู้ทาง สถาปัตยกรรม
และการ ตกแต่งภายใน
เบื้องต้น
2.โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน : ไหว้
พระนาฮอย มูนมังศิลปะพื้น
ถิ่นอีสาน
การดาเนินงานโครงการ
:
(1.)จัดทาข้อเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติแล้ว
(2.)วางแผนกาหนดการ
เดินทางแล้ว

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ด้วยเงื่อนไขของ
ความปลอดภัย ทาให้
คณะทางานต้องทาการ
ทบทวนแผนการจัดโคร
การให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อ
ความปลอดภัยและลด
การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด - 19

ทบทวนรูปแบบการ
จัดโครงการ และ
เลื่อนระยะเวลาการ
ดาเนินงานโครงการ
ออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะ
ปลอดภัย

2,874,510.23

750,000.00

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

(3.)ทาการประชาสัมพันธ์
โครงการแล้ว
(4.)1-30 เมษายน
2564 ประชาสัมพันธ์และ
เปิดรับการลงทะเบียน
(5.)1-5 พฤษภาคม
2564 สรุปจานวนผู้
ลงทะเบียนและดาเนิน
โครงการ
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภูมิปัญญางานช่างอีสานสู่
การออกแบบกราฟิก ( I
sann wisdom for graphic
design)
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สิ่งทอสร้างสรรค์ ( Creative
Textile )
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะอีสานสร้างสรรค์
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม

750,000.00

-

-

-
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)
โครงการบริหารและพัฒนา โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

แผ่นดิน
รายงานตามเกณฑ์การประ
เงินคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ

80

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ

รวมงบประมาณ

3,740.00

1,200,000.00

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1.ร้อยละของผู้สาเร็จ
ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญา
หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรีที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา

2.ร้อยละความพึงใจ ของ
ผู้ใช้บัณฑิตตาม ทักษะ 5
ด้าน

838,424.00

-

3,740.00
40,210.00

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
หลักสูตร
2. กิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. โครงการการจัดการ
ความรู้สาหรับบุคลากร คณะ
ศิลปประยุกต์ฯ

40,210.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รายชื่อกิจกรรมที่ดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
แล้วและอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
1.กิจกรรมบรรยายพิเศษ
ส่งเสริมความรู้เฉพาะทาง
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจาปี 2564
ชั้นปีที่ 1 เดือนเมษายน
4.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน อยู่ระหว่างดาเนินงาน
สถาปัตยกรรมและบริหาร
จัดการความรู้นอกสถานที่
(KM) ชั้นปีที่ 2 ไปเชียงใหม่
เดือนธันวาคม
5.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
สถาปัตยกรรมและบริหาร
จัดการความรู้นอกสถานที่
(KM) ชั้นปีที่ 3 เดือน
พฤศจิกายน
6.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
สถาปัตยกรรมและบริหาร
จัดการความรู้นอกสถานที่
(KM) ชั้นปีที่ 4 เดือนมกราคม

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

3,740.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

แผ่นดิน

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

7.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
8.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
10.กิจกรรมบริหารจัดการ
ภายในหลักสูตร
และกิจกรรมที่ยังไม่
ดาเนินการ
3.กิจกรรมโครงการ
สนับสนุนการนาเสนอผลงาน
การประกวดแบบ
9.กิจกรรมและดูงาน
รายวิชา ในพื้นที่
11.กิจกรรมแสดงผลงาน
เพื่อรับรองปริญญาบัตร
(รับรองปริญญาด้าน
สถาปัตยกรรม)
12.กิจกรรมให้ความรู้บัณฑิต
เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ
(รวม 2 รุ่น)
13.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน การผลิตผลงาน
วิชาการ
14.กิจกรรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ เฉพาะด้าน
สถาปัตยกรรม
15.กิจกรรมตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม

1.ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

85

636,624.00

164,750.00

164,750.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รายชื่อกิจกรรมที่ดาเนินการ
แล้วและอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
1.โครงการอาจารย์พิเศษ
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ภาคอีสาน
สาหรับ นศ ปี 1 ภาคเรียน
2/2563 วิชาการวาด
3.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
เครื่องปั้นดินเผาปากห้วยวัง
นอง นศ.ปี 2 เทอม 1

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

61

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

แผ่นดิน

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

5.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ภาคกลาง ปี 2
ทั้งหมด
9.ค่าวิทยากรพิเศษเฉพาะ
ด้าน (สอบศิลปนิพนธ์)
เดินทางราชการ
และกิจกรรมที่ยังไม่
ดาเนินการ
4.กิจกรรมดูงานสิ่งทออีสาน
6. กิจกรรมศึกษาดูงานน
นอกสถานที่ ชั้นปีที่ 2 สาขา
ออกแบบนิเทศศิลป์

2.ร้อยละความพึงใจ ของ
ผู้ใช้บัณฑิตตาม ทักษะ 5
ด้าน

ร้อยละ

85

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

7. กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ นศ ปี 3
ทั้งหมด (เดินทาง ตปท
ร่วมกับ สถ)
8. กิจกรรมตรวจประเมิน
หลักสูตรออกแบบ
10. ค่าวิทยากรบรรยาย
พิเศษ
11.เงินบริจาคจากภายนอก
เพื
่อ ่อโครงการเปิ
บ้านฯ
รายชื
กิจกรรมที่ดดาเนิ
นการ** อยู่ระหว่างดาเนินงาน
แล้วและอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
1.โครงการอาจารย์พิเศษ
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ภาคอีสาน
สาหรับ นศ ปี 1 ภาคเรียน
2/2563 วิชาการวาด
3.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
เครื่องปั้นดินเผาปากห้วยวัง
นอง นศ.ปี 2 เทอม 1
5.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ภาคกลาง ปี 2
ทั้งหมด
9.ค่าวิทยากรพิเศษเฉพาะ
ด้าน (สอบศิลปนิพนธ์)
เดินทางราชการ
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

แผ่นดิน

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

และกิจกรรมที่ยังไม่
ดาเนินการ
4.กิจกรรมดูงานสิ่งทออีสาน
6. กิจกรรมศึกษาดูงานน
นอกสถานที่ ชั้นปีที่ 2 สาขา
ออกแบบนิเทศศิลป์
7. กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ นศ ปี 3
ทั้งหมด (เดินทาง ตปท
ร่วมกับ สถ)
8. กิจกรรมตรวจประเมิน
หลักสูตรออกแบบ
10. ค่าวิทยากรบรรยาย
พิเศษ
11.เงินบริจาคจากภายนอก
เพื่อ โครงการเปิดบ้านฯ **
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

1,475,048.00

โครงการสนัสนุนและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากร

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

204,960.00

80

บุคลากรสายวิชาได้รับการ
พัฒนาตนเอง

ร้อยละ

80

48,000.00

งบประมาณเพียงพอ

เดือน

12

450,000.00

273,213.00

273,213.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการชาระแล้วจานวน อยู่ระหว่างดาเนินงาน
6 เดือน จากเดือย ตุลาคม
2563 - มีนาคม 2564
และยังเหลือเบิกจ่ายอีก 6
เดือน จากเดือน พฤษภาคม กันยายน 2564

ร้อยละ

80

597,650.00

120,050.00

120,050.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1.ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อ
จัดการสอน จัดซื้อแล้ว
2.ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อ
แล้ว
3.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ส่งเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์ไปยัง
กองกายภาพแล้ว และรอ
การตอบกลับเพื่อดาเนินการ
ต่อ

28,000.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

28,000.00

204,960.00

ร้อยละ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

-

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้รับการพัฒนา
ตนเอง

48,000.00

โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ ความพึงพอใจของ
สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียนการ นักศึกษาและบุคลากรต่อ
สอนและปรับปรุงอาคาร
การพัฒนาระบบทาง
กายภาพของคณะฯ
(Architecture)

-

10,460.00

10,460.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

10,460.00

10,460.00

3,000.00

-

3,000.00

3,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

10,460.00 บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้า
ร่วมพัฒนาตนจานวน 3 คน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

3,000.00 อาจารย์เข้าร่วมการอบรม
ออนไลน์ จานวน 1 คน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

3,000.00

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)
โครงการบริหารจัดการทั่วไป
คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

แผ่นดิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อ
การบริหารจัดการคณะฯ

ร้อยละ

80

660,552.00

-

154,104.00

154,104.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ดาเนินงาน
1.โครงการจ้างเหมาทาความ
สะอาด
1.กิจกรรมชาระหนี้ค่า
ห้องพักรับรอง
2.กิจกรรม KM
3.กิจกรรมตรวจสอบทาง
บัญชี
4.กิจกรรมให้ความรู้ใน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
5.กิจกรรมสมทบกิจกรรม
มหาวิทยาลัยในเทศกาล
ประจาปี
7.กิจกรรมทบทวน
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ประจาปี
6.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุทั่วไป
8.กิจกรรมค่าใช้สอยทั่วไป
(เพื่อสมทบกิจกรรม หรือ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่จาเป็น หรือ เพื่อ
ซ่อมแซมฉุกเฉินๆต่างๆ หรือ
ปรับปรุง)
9.เงินบริจาคจากภายนอก
เพื่อซ่อมแซมอาคาร **

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง ความพึงพอใจของ
บุคลากร
บุคลากรที่ได้รับเงินเดือน
ตรงทุกเดือน

ร้อยละ

90

ร้อยละ

80

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
ของบุคลากรเพื่อรองรับการ นักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับ ตนเอง
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระดับสากล

5,792,612.00

7,500,814.00

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล ผลรวม

-

-

2,551,634.00

2,551,634.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,099,001.00

3,099,001.00

40,000.00

40,000.00

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

1.เงินรายได้ (ค่าตอบแทน)
2.เงินรายได้ (ค่าใช้สอย)
3.เงินรายได้ (เงินเดือน)
โครงการจัดจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ส่งผลให้หลาย
หน่วยงานเลื่อนการจัดอบรม
ออกไปอย่างไม่มีกาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

แผ่นดิน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

85

131,500.00

-

53,014.00

53,014.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
1.กิจกรรมประกวดดาว
เดือน ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
2.กิจกรรมไหว้ครู และแต้ม
ศิลป์ 2563
3.กิจกรรมค่ายอาสา
ประจาปีการศึกษา 2563
4.กิจกรรมทางานระหว่าง
เรียน 2564

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

กิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการ
และอาจจะปรับรูปแบบ
กิจกรรม
1.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาตร์ ประจาปีการศึกษา
2564
2.กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้อง-พี่ ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร์
ประจาปีการศึกษา 2564
5.กิจกรรมกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา 2563
6.โครงการแสดงความยินดี
ต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
ให้ความรู้ศิษย์เก่า
7.กิจกรรมเทศกาลแสดงผล
งานผลิตภัณฑ์ของขวัญและ
ของฝาก ประจาปี 2564
8.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563
9.กิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายประกันคุณภาพกับ
กิจกรรมนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผล
การดาเนินงาน

แผ่นดิน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

10.กิจกรรมครอบครู ปี
การศึกษา 2564
110โครงการเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา 2564
12.กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทาสัญญากู้ยืม
2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของนักศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน

131,500.00
คน

4

-

53,014.00

53,014.00

20,000.00

- บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4

1. นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษามีผลการเรียน
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จานวน 1 ราย
1.1 นายณภัทร แสงย้อย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาทุนกิจกรรมดี
มีจิตอาสา จานวน 1 ราย
2.1 นางสาวมัณฑนา จูมลี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

100.00

เบิกจ่ายแล้ว

3. นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาที่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะ
และมหาวิทยาลัย จานวน 1
ราย
3.1 นายมัณฑนากร ศิริ
ไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4. นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาทุนศิลปนิพนธ์
จานวน 1 ราย
4.1 นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม

20,000.00

-

-

-
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
จากภายนอก

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผล
การดาเนินงาน

แผ่นดิน

โครงการบริหารจัดการทั่วไปคณะ ความพึงพอใจของ
ศิลปปรยุกต์และสถาปัตยกรรม
นักศึกษาและบุคลากรต่อ
ศาสตร์
การบริหารจัดการคณะฯ

ร้อยละ

80

42,000.00

คน

5

21,500.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการของ
นักศึกษา

รวมงบประมาณ

42,000.00
จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
โครงการ และทาแบบรูปเพื่อ
ซ่อมแซมอาคาร

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

1.ปรึกษากับงานพัสดุ
ส่วนกลางเบื้องต้นแล้ว
2.ให้คณะฯ จัดจัดทาเป้น
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคณะฯ เป็นงบ
ลงทุน ไม่ให้เป็นค่าจ้าง
เหมา
3.ฝ่ายสถาปัตย์ อยู่
ระหว่างร่างแบบปรับปรุง

13

1. นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษามีผลการเรียน
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จานวน 13 ราย
1.1 นายพิชิต อินทร์อ่อน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1.2 นายสิริภัทร ใหม่คานิ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1.3 นายวิทยา โคตะนัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
1.4 นางสาวอรยา พวงขจร
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1.5 นายปัณณทัต ภักดิ์วาปี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

100.00

1.6 นางสาวจันทร์จิรา โคม
ขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1.7 นายชลวิทย์ แสงเดือน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1.8 นายนันทสิทธิ์ สรรพศรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1.9 นายภราดร เหลาทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1.10 นางสาวพริสา นภากร
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ (โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
เงินงบประมาณ 2564) เงินรายได้

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

แผ่นดิน

ผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

1.11 นายมนัสนันท์ ดาสะ
เมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1.12 นางสาวสุภาพรณ์ ปิด
ศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
1.13 นางสาวชนนิกานต์
เหลืองชวลิตกุล นักศึกษาชั้น
ปีที่ 5

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

17,352,800.00

2,874,510.23

3,321,161.00

6,195,671.23

-
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ชื่อหน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ร้อยละการเบิกจ่าย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เป็นไปตามแผนที่
เรียนรู้
กาหนด

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการรายรับจากการให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
วิชาการ
ของการให้บริการ
วิชาการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
แพทยศาสตร์

รวมงบประมาณ

2,822,900.00

28,639,589.29

2,822,900.00
320,000.00

28,639,589.29

80

2,400,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

28,639,589.29 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
ผลการดาเนินงานตามค่า
การดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

37% เบิกจ่ายตามแผนที่กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

20% เนื่องจากเริ่มดาเนินการ
จานวน 2 โครงการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

26,600.00

28,639,589.29
26,600.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

26,600.00

26,600.00
2,400,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

50% ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน เทอม 2/63 แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

230

320,000.00
4,800,000.00

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (เงินรับ
ฝาก)

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

230

4,800,000.00

1,023,737.73

1,023,737.73 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

21% ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน เทอม 2/63 แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

230

66,078,400.00

13,408,884.52

13,408,884.52 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

20% ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน เทอม 2/63 แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

ร้อยละบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด

ร้อยละ

80

953,600.00

192,078.92

192,078.92 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

20% บุคลากร ทั้งสายวิชาการและ อยู่ระหว่าง
สายสนับสนุน ไปพัฒนาตนเอง ดาเนินงาน
ร้อยละ 20 ของบุคลาการ
ทั้งหมด

-

-

80

76,632,000.00
5,000,000.00

14,624,701.17
-

17,024,701.17
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

1,000,000.00

641,500.00

74

64,000.00

15,780.00

10

855,800.00

189,047.92

515

2,458,700.00

646,186.00

3

454,800.00

3,600.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
โครงการชาระหนี้เงินยืมทุนสารอง ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
จัดการภายใน
มหาวิทยาลัย
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
โครงการบริหารและจัดการเงิน
ร้อยละเงินคงเหลือสุทธิ ร้อยละ
บริจาค
โครงการบริหารและจัดการภายใน ร้อยละความผูกพัน ร้อยละ
ของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย
จานวนโครงการวิจัยที่ โครงการ
นาไปใช้ประโยชน์
จานวนนักศึกษาคงอยู่ คน
จานวนนักศึกษา
ต่างชาติ

คน

2,400,000.00

0 ยังไม่ดาเนการจะดาเนินการ
ช่วง เดือน กค.64

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

641,500.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
15,780.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

64% เนื่องจากมีผู้บริจาคมาเรื่อยๆ
ตามวัตถุประสงค์
25% ดาเนินการตามแผนที่กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-

189,047.92 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
646,186.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
3,600.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

22% ได้ดาเนินการจัดสรรทุนวิจัย
ตามแผนที่กาหนด
26% ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน เทอม 2/63 แล้ว
1% อยู่ระหว่างเริ่มดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนนักศึกษาใหม่

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผล
ผลการดาเนินงานตามค่า
การดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

12,704,100.00

2,139,238.00

2,139,238.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

17% ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้โรงพยาบาล
ร่วมผลิต จะดาเนินการใน
เดือน ก.ค.64

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

80

10,948,400.00

1,427,222.79

1,427,222.79 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

13% ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
ของการให้บริการ
วิชาการวิชาการ

80

150,000.00

103,225.00

103,225.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

69% อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
อยู่ระหว่าง
กิจกรรม จานวน 2 โครงการ ดาเนินงาน

-

-

ร้อยละเงินคงเหลือสุทธิ ร้อยละ

80

681,600.00

241,840.00

35% ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน เทอม 2/63 แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

34,315,400.00
2,000,000.00

-

5

241,840.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
5,407,639.71
1,912,569.50 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

96% ได้รับงบประมาณ
อยู่ระหว่าง
โครงการวิจัยภายนอก จานวน ดาเนินงาน
7 โครงการ

-

-

80

2,000,000.00
254,700.00

-

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
ของผู้รับบริการศูนย์
พัฒนาเด็ก

40% ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน เทอม 2/63 แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

80

254,700.00
1,500,000.00

-

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
ของผู้รับบริการทาง
การแพทย์

3% ไม่ได้ดาเนินโครงการเนื่องจาก อยู่ระหว่าง
โควิด 19
ดาเนินงาน

-

-

โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
ของผู้รับบริการทาง
การแพทย์

80

2% อยู่ระหว่างดาเนินการรับ
นักศึกษาใน เทอม 1/64

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

ร้อยละเงินคงเหลือสุทธิ ร้อยละ

24% เนื่องจากนักศึกษายังไม่เข้าพัก อยู่ระหว่าง
ในหอ จะดาเนินการใน เทอม ดาเนินงาน
1/64

-

-

โครงการเรียนฟรี 15 ปี

โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลรวม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา
สวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา

จานวนโครงการวิจัย
ภายนอก

คน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

230

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มี
หลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและ
โครงการการให้บริการทาง
ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
บริการสุขภาพแก่ชุมชน
การแพทย์ (โรงพยาบาล)
ของผู้รับบริการทาง
การแพทย์
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการแก่ชุมชน(PCU)
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน ผลรวม

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
ของผู้รับบริการทาง
การแพทย์

5,407,639.71
1,912,569.50

1,912,569.50
100,772.00

1,912,569.50
100,772.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100,772.00
38,004.50

100,772.00
38,004.50 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,243,300.00

37,834.00

37,834.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

580,800.00

138,100.00

138,100.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

4,324,100.00
9,082,900.00

213,938.50
3,209,294.85

213,938.50
3,209,294.85 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

35% อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ขยายผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

80

104,755,500.00

39,661,170.12

39,661,170.12 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

38% อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ขยายผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

42,870,464.97

42,870,464.97

113,838,400.00

-

-
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาวิทยศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

โครงการตรวจหาสายบ่งชี้ทาง
ร้อยละงานวิจัยที่
ชีวภาพและการแสดงออกของ
นาไปใช้ประโยชน์
โปรตีนในซีรัมผู้ติดเชื้อปรสิตลิ้นเนื้อ
มะเร็งท่อน้าดี

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว. ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

1

-

31,039,589.29

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

1,208,100.00

1,208,100.00
297,958,206.64

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

65,156,685.85

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
ผลการดาเนินงานตามค่า
การดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

0% อยู่ระหว่างดาเนินการ

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

-

96,196,275.14
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ชื่อหน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สานักวิทยบริการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริหารจัดการด้าน .ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพ บริหาร ตามเกณฑ์ TQA (ระดับคะแนน)
ความเสี่ยง และการจัดการ
ความรู้

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ปฏิบัติงาน
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ โครงการจัดซื้อทรัพยากร จานวนการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น
การเรียนรู้แก่นักศึกษา
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ จากปีที่ผ่านมา
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลที่ให้บริการ

โครงการจัดซื้อทรัพยากร จานวนการใช้ทรัพยากรเทียบกับ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฐานข้อมูลที่ให้บริการ
โครงการจัดซื้อทรัพยากร
สัดส่วนของทรัพยากรที่จัดหาใน
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ รูปแบบดิจิทัลต่อทรัพยากรแบบ
เรียนการสอนด้าน
รูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณใน
สังคมศาสตร์
การจัดซื้อ/จัดหา)

คะแนน

ร้อยละ

112,700.00

112,700.00
80 10,671,900.00

7,525,869.83

เงินรายได้
28,255.00

28,255.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

28,255.00

28,255.00
7,525,869.83 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละ

5

10,671,900.00
573,200.00

7,525,869.83
337,077.60

ฐาน

1

2,190,000.00

2,027,040.05

2,027,040.05 บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ร้อยละ

5

288,350.00

105,985.20

105,985.20 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ฐาน

1

610,750.00

589,964.36

55.45

560,000.00

589,964.36 สูงกว่า
เป้าหมาย
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1

478,900.00

55.45

50,000.00

20

1,481,900.00

ร้อยละ

ฐานข้อมูลที่ให้บริการ

ฐาน

สัดส่วนของทรัพยากรที่จัดหาใน
รูปแบบดิจิทัลต่อทรัพยากรแบบ
รูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณใน
การจัดซื้อ/จัดหา)

ร้อยละ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ จานวนการผลิตสื่อ หรือพัฒนา
พัฒนาการให้บริการ
นวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบ
UBU LMS

100

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ผลการ
ณ สิ้นไตรมาส 2 (กรุณาเลือก) ดาเนินงาน

เรื่อง

307,953.95

-

7,525,869.83
337,077.60 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

171,000.00

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

0 จัดทาแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

อยู่ระหว่างจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างดาเนินงาน การตรวจประเมิน
คณะกรรมการไม่ได้
แจ้งคะแนน แจ้งเฉพาะ
จุดแข็งลุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
ให้ตรงกับวิธีการ
ประเมินของ
คณะกรรมการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-14.62 อยู่ระหว่างการจัดหาและอบรม อยู่ระหว่างดาเนินงาน
การใช้งาน

1

100.00

-14.62 อยู่ระหว่างการจัดหาและอบรม อยู่ระหว่างดาเนินงาน
การใช้งาน

4

100.00

-14.62 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บริการ และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย

307,953.95 สูงกว่า
เป้าหมาย
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4

100.00

82.18 อยู่ระหว่างการจัดหาและอบรม อยู่ระหว่างดาเนินงาน
การใช้งาน

171,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

10 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บริการ และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ผลการ
ณ สิ้นไตรมาส 2 (กรุณาเลือก) ดาเนินงาน

เงินรายได้

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

โครงการผลิตสื่อและบริการ จานวนการผลิตสื่อ หรือพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
นวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบ
UBU LMS (รายวิชา/ปี)

จานวน

25

175,400.00

1,500.00

1,500.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ ระดับความพึงพอใจของ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
การให้บริการ

ระดับ

4.4

1,383,400.00

704,800.00

704,800.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

5

10,000.00

10,000.00

10,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3

7,801,900.00
80,000.00

887,300.00
13,647.00

ระดับ

4.4

13,000.00

4,255,321.16
13,647.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4.88 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บริการ และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

85

93,000.00
339,000.00

13,647.00
134,264.00

13,647.00
134,264.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

0 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บริการ และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ

ระดับ

4

2,060,400.00

715,799.86

715,799.86 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4.52 อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่
การบริการ และจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการปรับปรุง ซ่อมบารุง .ระดับความพึงพอใจของ
อาคารและสถานที่
ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ

ระดับ

4.4

298,000.00

117,775.00

117,775.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4.52 อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่
การบริการ และจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการปรับปรุงอาคาร
ร้อยละของระดับความสาเร็จใน
และสถานที่เพื่อการให้บริการ การจัดตั้งแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญา

ร้อยละ

40

1,500,000.00

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

0 อยู่ระหว่างการจัดทาแบบรูป
หอประวัติ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
ร้อยละ
อบรมหลักสูตร/หลักสูตรออนไลน์
ในการผลิตสื่อดิจิทัลและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เฉลี่ยไม่ต่า
กว่าระดับ 3.50

75

400,000.00

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

0 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บริการ และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ

4.4

480,000.00

282,255.30 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4.52 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บริการ และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย

โครงการทุนการศึกษา

จานวนผลงานที่ชนะการประกวด ผลงาน

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
จานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการผลิตสื่อและบริการ ระดับความพึงพอใจของ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการการเป็นองค์กรสี
ระบบสาธารณูปโภคและ
เขียว
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย
โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการ

3,368,021.16

-

-

282,255.30

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

10 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
บริการ และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย
4.52 อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่
การบริการ และจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้
5

2 อยู่ระหวางการดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

100.00

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน การจัดทาแบบรูปยังไม่ เร่งดาเนินการจัดทา
แล้วเสร็จ
แบบรูปให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรมีสมรรถนะตรงตาม
ร้อยละ
ตาแหน่ง

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

100

5,077,400.00
607,500.00

ร้อยละ

85

607,500.00
675,900.00

โครงการบริหารจัดการเพื่อ ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการ
จ้างบุคลากร
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ
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โครงการบริหารจัดการ
ภายในสานักวิทยบริการ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์ TQA (ระดับคะแนน)

คะแนน

จานวนโครงการ

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ผลการ
ณ สิ้นไตรมาส 2 (กรุณาเลือก) ดาเนินงาน

เงินรายได้
1,250,094.16
39,850.00

1,250,094.16
39,850.00 บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

39,850.00
284,363.00

39,850.00
284,363.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,431,000.00

1,429,443.07

1,429,443.07 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100

1,137,500.00

586,961.47

586,961.47 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4,244,400.00
10,000.00

-

3

2,300,767.54
-

10,000.00
165,000.00

-

1

2,300,767.54
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
21,320.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม
165,000.00
โครงการส่งเสริม
โครงการส่งเสริม
จานวนกิจกรรมส่งเสริม
เรื่อง
1
20,000.00
จรรยาบรรณบุคลากรทั้งใน จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการรณรงค์
ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร
การออกกฎระเบียบต่างๆ

-

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรการออกกฎระเบี
20,000.00
ยบต่างๆ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการเงินรับฝาก
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ
4.5
28,500.00
จัดการภายใน

-

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ผลรวม

-

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการจ้างเหมาทาความ
และจัดการภายใน
สะอาด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
โครงการทานุบารุง
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ศิลปวัฒนธรรม
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม

จานวนฐานข้อมดูลด้าน
จานวน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

28,500.00

-

21,320.00

21,320.00
-

21,320.00
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,500.00

1,500.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,500.00

1,500.00

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

100

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

100.00

0 อยู่ระหว่างการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

0 อยู่ระหว่างจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร และดาเนินการตาม
แผน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

0 จัดทาแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน การตรวจประเมิน
คณะกรรมการไม่ได้
แจ้งคะแนน แจ้งเฉพาะ
จุดแข็งลุดที่ควรพัฒนา

0 อยู่ระหว่างการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1 อยู่ระหว่างการจัดทา
สารสนเทศด้านข้อมูลท้องถิ่น

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1 อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

4.52 อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่
การบริการ และจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
ให้ตรงกับวิธีการ
ประเมินของ
คณะกรรมการ
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

32,468,300.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
10,893,890.99

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ผลการ
ณ สิ้นไตรมาส 2 (กรุณาเลือก) ดาเนินงาน

เงินรายได้
4,542,733.70

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

15,436,624.69
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ชื่อหน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ โครงการบริหารและจัดการการ คะแนน EdPEx/TQA
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา

คะแนน

100

64,700.00

7

64,700.00
6,395,900.00

7

1,409,000.00

7,804,900.00
656,400.00

-

100

5

656,400.00
30,000.00

-

ระดับ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ระดับของบุคลากรที่มี
ระดับ
ทรัพยากรมนุษย์
และสวัสดิภาพของบุคลากร
ความสุขในการปฏิบัติงาน

30,000.00
67,000.00

-

4

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
จัดการภายใน
หน่วยงาน

67,000.00
2,922,820.00

-

5

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ รายได้ของสานักเพิ่มขึ้น ร้อยละ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงาน
จากปีฐาน (ปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561)
โครงการปรับปรุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

รายได้ของสานักเพิ่มขึ้น ร้อยละ
จากปีฐาน (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ
ศักยภาพและสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

การสื่อสารกับนักศึกษา
อย่างทั่วถึง

หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

ระดับ

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
3,425.00

3,425.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,425.00
-

3,425.00
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

276,822.00

276,822.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

276,822.00
10,458.42

276,822.00
10,458.42 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

10,458.42
-

10,458.42
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

21,000.00

21,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

21,000.00
851,660.00

21,000.00
851,660.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

ในปีการศึกษา 2563
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
สานักงานได้รับผการประเมิ
นประกันคุณภาพภายในระดับ
คณะ/สานัก แต่ผลการ
ประเมินดังกล่าวมิได้ให้คะแนน
จึงไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้

อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ
ดาเนินการลงนามในสัญญาได้
ภายในกลางไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนการ
ดาเนินงานตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินการตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ เช่นงบ
ดาเนินงานที่จาเป็นในดาร
พัฒนาบุคลากร

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีแผนการดาเนินการตลอดทั้ง อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ปีงบประมาณ เช่นการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และงบ
ดาเนินงานที่จาเป็น
มีแผนการดาเนินการตลอดทั้ง อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ปีงบประมาณ เช่นการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และงบ
ดาเนินงานที่จาเป็น
อยู่ในระหว่างการดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะเสร็จใน
ไตรมาสที่3
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับของบุคลากรที่มี
ระดับ
ความสุขในการปฏิบัติงาน

4

โครงการชาระเงินคืนแก่
มหาวิทยาลัย
โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

การสื่อสารกับนักศึกษา ระดับ
อย่างทั่วถึง
รายได้ของสานักเพิ่มขึ้น ร้อยละ
จากปีฐาน (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

5 12,500,000.00

การสื่อสารกับนักศึกษา
อย่างทั่วถึง

5

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการพัฒนาระบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม สารสนเทศเพื่อการบริหาร
นอกหลักสูตร

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ระดับ

125,980.00

6,143,637.08

30,555,300.00
50,600.00

-

50,600.00
39,430,400.00

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
95,290.00

7 15,006,500.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

7,090,587.08

7,402,292.50

95,290.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
6,143,637.08 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

7,090,587.08
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ตัวชี้วัด
พัฒนา

อยู่ในระหว่างการดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะเสร็จใน
ไตรมาสที่6
ยังไม่ถึงระยะเวลาในการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ดาเนินโครงการ
มีแผนการดาเนินการตลอดทั้ง อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
ปีงบประมาณ เช่นการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และงบ
ดาเนินงานที่จาเป็น
ยังไม่ถึงระยะเวาดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

7,402,292.50

77

ชื่อหน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)
โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาระบบการ
ผลประเมินคุณภาพการ คะแนน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บริหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TQA
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

150

82,500.00

70

82,500.00
4,009,400.00

คะแนน

3.75

4,009,400.00
2,382,300.00

โครงการปรับปรุงอาคารและ ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
สถานที่เพื่อการให้บริการ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา ร้อยละของบุคลากรที่
ร้อยละ
ศักยภาพของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเอง

3.75

640,600.00

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ร้อยละ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ความสุขในการปฏิบัติงาน
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการบริหารจัดการด้าน
ระดับความพึงพอใจ/ไม่
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปโภค
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ มหาวิทยาลัยดิจิทัล
บริหารจัดการ

80

3,022,900.00
178,700.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)เงินรายได้
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

12,660.00

12,660.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,706,209.65

12,660.00

12,660.00
2,706,209.65 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,706,209.65

964,073.99

2,706,209.65
964,073.99 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

46,000.00

46,000.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

80

100.00

-

1,010,073.99
10,710.00

1,010,073.99
10,710.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

- ผลตรวจประเมินคุณภาพ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ประจาปี คณะกรรมการไม่
แสดงผลประเมินในเชิงตัวเลข
คะแนน นาเสนอเฉพาะข้อเสนอแนะ
- อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
โครงการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ร้อยละ
ความสุขในการปฏิบัติงาน

70

-

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร

ร้อยละ

70

-

ยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละของความเชื่อมโยง ร้อยละ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการ

80

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
10,710.00
- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

178,700.00
3,500,000.00

-

10,710.00
-

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

60

ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
บุคลากร, ฐานข้อมูลงานวิจัย และ
ระบบ Portal

75.00

78

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เสถียรภาพและความปลอดภัย
ของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ความเร็วอินเตอร์เน็ตใน
พื้นที่การศึกษา

Mbps

80

ระดับความสาเร็จของ
การรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (Security)

ข้อ

5

จานวนครั้งที่ระบบ
เครือข่ายหลักไม่สามารถ
ใช้งานได้เกิน 15 นาที

ครั้ง

2

รวมงบประมาณ

9,450,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)เงินรายได้
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

89

การทดสอบความเร็ว ณ วันที่ 24
มีนาคม 2564 ได้ความเร็ว เท่ากับ
89 Mbps *เครื่องมือทดสอบ
ความเร็ว www.fast.com

100.00

-

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

4

1. มีแผนปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2. มีอุปกรณ์ Firewall สาหรับ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่าย
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบ
เครือข่ายโดยใช้ระบบ Cacti
Monitoring
4. มีการปรับปรุง/กาหนดค่าความ
ปลอดภัยระบบเครือข่าย
5. อยู่ระหว่างจัดทารายงานเสนอ
ต่อผู้บริหารและนาผลการ
ดาเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานปีถัดไป

80.00

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2

ในช่วงเดือน ต.ค.63 - มี.ค. 64
ระบบเครือข่ายหลักสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

100.00

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

79

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ร้อยละความเชื่อมั่นของ ร้อยละ
ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้ต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย

โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย

80

รวมงบประมาณ

2,261,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)เงินรายได้
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน
390,184.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

390,184.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

80

1. ดาเนินการทดสอบความเร็ว ได้
ความเร็ว เท่ากับ 89 Mbps
2. ดาเนินงานตามเกณฑ์การวัด
ระดับความสาเร็จของการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (Security) อยู่ที่
ระดับ 4 ข้อ
3. ปีงบประมาณ 2564 มีแผนจะ
ติดตั้งเพิ่มเติมจานวน 200 จุด คิด
เป็นร้อยละ 23.78 (เดิม 841 จุด)
4. มีอัตราปริมาณการใช้เครือข่าย
สูงสุด เกินกว่า 1.8 Gbps ในช่วง
เดือน ก.ย.-ธ.ค. 63

100.00

ร้อยละการเพิ่มและ
ทดแทนจุดกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายที่กาหนด

ร้อยละ

80

-

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

23.78 ปีงบประมาณ 2564 มีแผนจะ
ติดตั้งเพิ่มเติมจานวน 200 จุด คิด
เป็นร้อยละ 23.78 (เดิม 841 จุด)

29.73

ร้อยละบุคลากรและ
นักศึกษาใช้บัญชีเมล์
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

95

-

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

89.68 ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้
บัญชีเมล์มหาวิทยาลัย(@UBU) ณ
สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ
89.68 ซึ่งจานวนผู้ใช้เมล์ @UBU
กลุ่มบุคลากร เท่ากับ 1,760 และ
จานวนผู้ใช้เมล์ @UBU กลุ่ม
นักศึกษา เท่ากับ 19,514

94.40

ร้อยละของความเชื่อมโยง ร้อยละ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการ

80

60

75.00

133,500.00

110,517.52

110,517.52 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
บุคลากร, ฐานข้อมูลงานวิจัย และ
ระบบ Portal

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

80

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละของจานวน
นักศึกษาและบุคลากรใน
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจของ นักศึกษาและ
บุคลากร ในการใช้งาน
UBU LMS

ร้อยละ

70

ร้อยละ

75

ร้อยละ

10

คะแนน

3.75

15,439,500.00
183,800.00

คะแนน

3.75

ข้อ

4

โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทัน ร้อยละความพึงพอใจ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึง ของผู้เข้าร่วมโครงการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ถ่ายทอดความรู้
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ปีที่ผ่านมา
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
ระดับความพึงพอใจ/ไม่
และจัดการภายใน
หน่วยงาน
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
ระดับความพึงพอใจ/ไม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการติดตามประเมินผล
ระดับความสาเร็จการนา
การปฏิบัติงานตามแผน
ระบบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานมาใช้

ร้อยละของตัวชี้วัดใน
ร้อยละ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ที่บรรลุเป้าหมายตามแผน

60

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)เงินรายได้
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

-

95,000.00

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

87.4

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่างการประเมินผลการ
ดาเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา
และการกาหนดวิธีการสร้างความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษา และ
บุคลากรในการใช้งานระบบ UBU
LMS

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกครั้งหลังจบ
การอบรม

100.00

500,701.52
37,550.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

450,000.00

429,000.00

429,000.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

30,100.00

1,000.00

1,000.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

ปีงบประมาณ 2564(ต.ค.63 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
มี.ค. 64)ดาเนินการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ นักศึกษา
อาจารย์และบุคลากร จานวน 745
คน

500,701.52
37,550.00

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

2

1. ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลการดาเนินงาน
2. ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ตามรูปแบบ
และกระบวนที่ได้รับการปรับปรุง
กระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

41.46 อยู่ระหว่างการประเมินผลร้อยละ
ของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กาหนดตัวชี้วัดทั้งหมดจานวน 41
ตัว ผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาส
2 ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมาย
จานวน 17 ตัว

50.00

69.10
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ ร้อยละ
เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์

70

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง ร้อยละของบุคลากรที่มี
ร้อยละ
บุคลากร
ความสุขในการปฏิบัติงาน

70

รวมงบประมาณ

-

2,529,700.00

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร
ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินงานด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย

ร้อยละ

70

ข้อ

5

28,500.00

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

จานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม

2

3,600.00

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

ผลประเมินคุณภาพการ คะแนน
บริหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TQA
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป

โครงการป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกซ้อมดับเพลิง

150

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)เงินรายได้
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

-

965,460.00

-

1,315,400.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

33.3 อยู่ระหว่างการประเมินผลร้อยละ
ของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดจานวน 77 ตัว
ผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาส 2
ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายจานวน
25 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.33

47.57

965,460.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

15,000.00

-

543,390.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
15,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

5

ยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการ
1. มีแผนการดาเนินงานและแจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบ
2. มีการดาเนินงานตามแผน
3. มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ทุกเดือน
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อที่
ประชุมกก.บริหาร ทุกเดือน
5. มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

100.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

543,390.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

- ผลตรวจประเมินคุณภาพ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ประจาปี คณะกรรมการไม่
แสดงผลประเมินในเชิงตัวเลข
คะแนน นาเสนอเฉพาะข้อเสนอแนะ
- อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
โครงการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการสร้างสุของค์กร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จการนา
ระบบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานมาใช้

ข้อ

4

-

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

3.75

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ร้อยละ
ความสุขในการปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับความสาเร็จการนา
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ระบบติดตามประเมินผล
ประจาปี
การปฏิบัติงานมาใช้

ร้อยละ

70

ข้อ

4

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
เพื่อการให้บริการ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
โครงการวิจัยสถาบัน
จานวนงานวิเคราะห์/วิจัย เรื่อง
ความรู้

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
โครงการทานุบารุง
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ศิลปวัฒนธรรม
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดาเนินงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

70

กิจกรรม

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)เงินรายได้
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

59,700.00

31,435.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

2 1. ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลการดาเนินงาน
2. ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ตามรูปแบบ
และกระบวนที่ได้รับการปรับปรุง
กระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.06

31,435.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

63,010.00

3.75

1,000,000.00

-

5,772,600.00
17,400.00

-

1

17,400.00
54,900.00

-

4

2,085,845.00
2,700.00

2,700.00
-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

2,085,845.00
2,700.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,700.00
- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

2

4.06

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

50.00

100.00
ยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
ตัวชี้วัดโครงการ

-

171,800.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
63,010.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ
50.00
ติดตามผลการดาเนินงาน
2. ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ตามรูปแบบ
และกระบวนที่ได้รับการปรับปรุง
กระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
100.00

1

อยู่ระหว่างการจัดทาผลงานเชิง
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
วิเคราะห์ - วิจัย โดยได้มีการ
กาหนดหัวข้อ/ประเด็นในการจัดทา
เรียบร้อยแล้ว

1

25.00

83

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ โครงการการพัฒนาระบบและ ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน 3.75
ดีขององค์กร
กลไกการสื่อสารองค์กร
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการสนับสนุนการจัด
ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน 3.75
การศึกษา
การศึกษา
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการบริหาร โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน 3.75
ทั่วไป
ประสิทธิภาพการให้บริการ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของผู้ใช้บริการ
ร้อยละ
30
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
โครงการสนับสนุนการบริการ โครงการการบริการสนามสอบ จานวนผู้สมัครสอบวัด
งานทั่วไป
วัดความรู้ทั่วไปด้วยระบบ
ความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ e-Exam
สานักงาน กพ. ประจาปี 2564
โครงการสนับสนุนการบริการงานทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

จานวน

2,400

ผลรวม
54,900.00
17,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31
มีนาคม 2564)เงินรายได้
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน
-

ผลการ
ดาเนินงาน

100.00

7,800.00
282,597.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

282,597.00
172,800.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

404,700.00
762,000.00

282,597.00

172,800.00

-

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,988,806.65

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

4.06

7,800.00

-

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาดาเนินงาน

7,800.00 สูงกว่าเป้าหมาย

282,597.00

648,000.00
32,005,200.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

7,800.00

17,000.00
404,700.00

762,000.00
648,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

172,800.00
-

3,803,290.51

172,800.00
- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
จานวนผู้ใช้บริการ

1,877

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

78.21

6,792,097.16
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ชื่อหน่วยงานหลัก

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ
โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
ของมหาวิทยาลัย

อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

100 1,244,800.00

1,244,800.00
-

-

100

47,800.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
ผล
ผลการดาเนินงานตามค่า
(กรุณาเลือก) การดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด /
ระยะเวลาในการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

425,445.19

425,445.19 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

425,445.19
-

425,445.19
-

-

34.18 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31
มีนาคม 2564

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ

100

โครงการบริหารงานภายใน

อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ

100 5,290,500.00

2,294,774.74

2,294,774.74 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

43.38 การเบิกจ่าย บริหารงานภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31
มีนาคม 2564

โครงการบริหารจัดการห้องพักและ
ประชุมสัมมนา

อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ

100 2,998,900.00

1,591,020.53

1,591,020.53 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

53.05 การเบิกจ่าย บริหารจัดการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ห้องพักและประชุมสัมมนา วันที่
1 ตุลาคม 2563 - 31
มีนาคม 2564

อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ

100

3,885,795.27
7,531.00

3,885,795.27
7,531.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

7,531.00
4,318,771.46

7,531.00
4,318,771.46

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

-

8,337,200.00
18,000.00

-

18,000.00
9,600,000.00

-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป โครงการดาเนินแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

ปัญหาอุปสรรค

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

0.00 ชะลอการจัดซื้อจัดหา และยัง
ไม่มีการเบิกจ่าย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน สถานการณ์โควิด-19
รอบ 2 ส่งผลให้เกิด
การชะลอการดาเนิน
โครงการฯ

ฝ่ายขายวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อ
ประเมินความ
คุ้มค่าของการ
ดาเนินโครงการฯ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

41.84 การเบิกจ่าย ดาเนินแผนการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ตลาดและประชาสัมพันธ์ วันที่
1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม
2564
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ชื่อหน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงพิมพ์ฯ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงพิมพ์ฯ

โครงการประกันคุณภาพภายในโรงพิมพ์ฯ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารและจัดการ
และจัดการภายใน
ภายใน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ร้อยละความสาเร็จของโรง ร้อยละ
พิมพ์ฯ ที่ได้รับการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน

ร้อยละความสาเร็จของ
การบริหารจัดการภายใน
ของโรงพิมพ์ฯ

ร้อยละ

50

5,000.00

5,000.00
90 5,513,000.00

เงินรายได้
-

1,887,010.17

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

ยกเลิกโครงการ

1,887,010.17 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด/ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

สานักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งว่ายัง ยกเลิกโครงการ
ไม่มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
โรงพิมพ์ฯ ไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานวิสาหกิจเสร็จ
เรียบร้อย ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ซึ่งจะครบ อยู่ระหว่างดาเนินงาน ไม่พบปัญหา/
กาหนด ณ 30 ก.ย. 2564
อุปสรรค ณ ไตร
มาส 2

ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในของโรงพิมพ์ฯ

50

70,000.00

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ซึ่งกาหนด อยู่ระหว่างดาเนินงาน ไม่พบปัญหา/
เดิมสิ้นสุด ณ 31 พ.ค. 2564
อุปสรรค ณ ไตร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
มาส 2
ของโรคติดเชื้อโควิด ฉะนั้น อาจมีการ
เลื่อนระยะเวลาดาเนินโครงการ
ออกไปก่อนสถานการณ์จะดีขึ้น

ไม่มี

โครงการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน

ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
การรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของโรงพิมพ์ฯ

50

50,000.00

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ซึ่งจะครบ อยู่ระหว่างดาเนินงาน ไม่พบปัญหา/
กาหนด ณ 30 ก.ย. 2564
อุปสรรค ณ ไตร
มาส 2

ไม่มี

86

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการตรวจสุภาพประจาปี ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปี

90

10,000.00

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ร้อยละความสาเร็จของ
จัดหาครุภัณฑ์ของโรง
พิมพ์ฯ

ร้อยละ

50

10,000.00

โครงการจัดซื้อวัสดุ

ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดซื้อวัสดุของโรง
พิมพ์ฯ

ร้อยละ

50

898,600.00

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการอานวยการ
โรงพิมพฯ ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
การบริหารและพัฒนา
บุคลากรของโรงพิมพ์ฯ

50

59,400.00

50

80,000.00

โครงการการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

6,691,000.00
6,696,000.00

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

เงินรายได้
5,300.00

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

5,300.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด/ระยะเวลา
ดาเนินงาน

85.71 ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

95.23 ปีงบ 2564
บุคลากรเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีเพียง 6
คนจากบุคลากร
ทั้งหมด 7 คน และ
ไม่รับการตรวจ
ครบทุกรายการตาม
โปรแกรมการตรวจ
ดังนั้น จึงทาให้การ
ใช้จ่ายงบใน
โครงการไม่เป็นไป
ตามวงเงินรายจ่ายที่
ได้รับอนุมัติ ผลการ
ดาเนินงานจึงไม่
บรรลุตามค่า
เป้าหมาย

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

โรงพิมพ์ฯ จะ
พิจารณาปรับลด
วงเงินในการ
จัดทาแผน
งบประมาณการ
รายจ่าย
โครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี
ในปีงบ 2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ซึ่งจะครบ อยู่ระหว่างดาเนินงาน ไม่พบปัญหา/
กาหนด ณ 31 ก.ค. 2564
อุปสรรค ณ ไตร
มาส 2

ไม่มี

405,044.80

405,044.80 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ซึ่งจะครบ อยู่ระหว่างดาเนินงาน ไม่พบปัญหา/
กาหนด ณ 30 ก.ย. 2564
อุปสรรค ณ ไตร
มาส 2

ไม่มี

3,550.00

3,550.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ซึ่งจะครบ อยู่ระหว่างดาเนินงาน ไม่พบปัญหา/
กาหนด ณ 30 ก.ย. 2564
อุปสรรค ณ ไตร
มาส 2

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ซึ่งจะครบ อยู่ระหว่างดาเนินงาน ไม่พบปัญหา/
กาหนด ณ 30 ก.ย. 2564
อุปสรรค ณ ไตร
มาส 2

ไม่มี

-

2,300,904.97
2,300,904.97

-

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,300,904.97
2,300,904.97
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สำนักงำนอธิกำรบดี
ชื่อหน่วยงำนย่อย

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการบริหารจัดการทั่วไป โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร

ตัวชี้วัด

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

การจ้างเหมาบริการผลิต
เอกสาร

ครั้ง

12

7,200.00

2,147.20

2,147.20 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

6 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแล้ว อยู่ระหว่าง
จานวน 6 ครั้ง คือ ตุลาคม
ดาเนินงาน
2563 - มีนาคม 2564 ซึ่ง
เหลือการจ้างเหมาบริการอีก 6
เดือน คือ เมษายน - กันยายน
2564 ซึ่งจะดาเนินการให้
ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน
2564 ต่อไป

จานวนครั้งในการจัด
โครงการ

ครั้ง

2

7,700.00

2,445.00

2,445.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1 ได้จัดโครงการให้บริการ
อยู่ระหว่าง
คาปรึกษาฯ แล้วในวันที่ 28
ดาเนินงาน
ธันวาคม 2563 และปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินโครงการ
ประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีกาหนด
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564

จานวนรายงานผลการ
ตรวจสอบที่รายงานถึง
หน่วยรับตรวจ

หน่วยงาน

15

26,600.00

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4 มีการออกรายงานถึงหน่วยรับ
อยู่ระหว่าง
ตรวจแล้ว 4 หน่วยงาน อยู่
ดาเนินงาน
ระหว่างการจัดทารายงาน 3
หน่วยงาน อยู่ระหว่างการเข้า
ตรวจสอบ 2 หน่วยงาน และยัง
ไม่ถึงกาหนดการเข้าตรวจสอบ 6
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะสามารถออก
รายงานได้ครบถ้วนทั้ง 15
หน่วยงาน ภายในเดือนกันยายน
2564

ครั้ง

6

172,400.00

114,368.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3 จัดประชุมแล้ว 3 ครั้ง และมี
อยู่ระหว่าง
กาหนดการจัดประชุมใน
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีก 3
ครั้ง คือ เดือนพฤษภาคม
กรกฎาคม และกันยายน 2564

โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการประชุม จานวนครั้งในการจัด
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ คณะกรรมการต่างๆ ของ
ประชุมคณะกรรมการฯ
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

หน่วยนับ

213,900.00
213,900.00

-

114,368.00

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

-
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ชื่อหน่วยงำนย่อย

สำนักงำนกฏหมำยและนิติกำร

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมการสอบสวนข้อเท็จจริง ร้อยละของโครงการ
ระดับ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ความรับผิดทางละเมิดของ
สนับสนุนการบริหารงานที่
ของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินคดีต่างๆ และการ
บังคับคดี
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด/
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำอุปสรรค

แนว
ทำงแก้ไข/
พัฒนำ

55,100.00

2,640.00

2,640.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการทุกเดือน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

ประชุมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้น
ประชุมการสอบสวนวินัย

36,800.00

10,340.00

ดาเนินการทุกเดือน

-

-

-

-

ประชุมการสอบสวนวินัย

45,000.00

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

10,100.00

10,340.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
63,219.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
43,737.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์
การดาเนินคดีต่างๆ และการ
บังคับคดี

ร้อยละของโครงการ
ระดับ
สนับสนุนการบริหารงานที่
ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

4

รวมงบประมำณ

4

159,600.00

63,219.00

115,000.00

43,737.00

421,600.00
421,600.00

119,936.00

รอกระบวนสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น
รอกระบวนสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น
ดาเนินการทุกเดือน
ดาเนินการทุกเดือน

119,936.00
-
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ชื่อหน่วยงำนย่อย

สำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพบุคลำกร

ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรมย่อย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ร้อยละความพึงพอใจ

ร้อยละ

85

803,400.00

ร้อยละการเกิดเหตุลด
น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา

ร้อยละ

90

-

ร้อยละการเกิดอัคคีภัย
ร้อยละ
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา

90

-

803,400.00
803,400.00

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน
459,006.70

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

459,006.70 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด/
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

บางโครงการต้องทางานร่วมกับ อยู่ระหว่าง
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งอยู่ ดาเนินงาน
ระหว่างการประสานงานและห่วง
เวลาที่เหมาะสมและอยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน

ขาดความ
ร่วมมือและ
การสื่อสารกับ
นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษา
ตระหนักถึง
โทษและภัย ที่
เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่
ระหว่างห่วงกลางปีงบประมาณ
ยังไม่สามารถสรุปสถิติการเกิด
อุบัติเหตุได้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เจ้าหน้าที่ขาด
ทักษะในการ
ให้สัญญาณ
จราจร และ
นักศึกษาไม่
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย

อบรม
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เฉพาะด้าน
และ
ประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษา
ทราบถึงภัย
อัตรายต่อการ
ขับขี่
ยานพาหนะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละการเกิดอัคคีภัยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่
ระหว่างห่วงกลางปีงบประมาณ
ยังไม่สามารถสรุปสถิติการเกิด
อัคคีภัยได้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีบุคคล
ภายนอกที่เข้า
มาหาของป่า
แล้วจุดไฟเพื่อ
หาของป่า ทา
ให้เกิดอัคคีภัย

จัดกาลัง
เจ้าหน้าที่
เพิ่มความถี่
ดูแลจุดเสี่ยง
ให้บ่อยครั้ง

-
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ชื่อหน่วยงำนย่อย
ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

กองแผนงำน
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการบริหารจัดการทั่วไป ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
บุคลากรกองแผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

80

339,480.00

1,868.00

1,868.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

80

41,300.00

40,170.00

40,170.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด/
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำ
อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง
เกิดการระบาดของโควิด 19 ซึ่ง ดาเนินงาน
หน่วยงานที่จัดประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้จ่ายเงิน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการ ขับเคลื่อนเพื่อพลิก
โฉมการดาเนินงานของคณะ/
สานัก ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าถ่ายเอกสาร
โครงการสนับสนุนการ
การจัดทาคาของบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2564

ดาเนินการทุกเดือน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การจัดทาแผนความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในสานักงาน
อธิการบดี
ประชุมการจัดทาข้อมูล
EMENSCR ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมคณะกรรมการด้าน
นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต
ประชุมคณะทางานภาวะการหา
งานทาของบัณฑิต
ประชุมจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปี 2563
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
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ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ประชุมแผนกลยุทธ์การเงิน
ระดับมหาวิทยาลัย
ประชุมแผนกลยุทธ์การเงิน
ระดับสานักงาน
โครงการสนับสนุนการผลิต โครงการจัดทาสารสนเทศและ
สื่อประชาสัมพันธ์
ติดตามผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

จานวนสารสนเทศ

หน่วยนับ

รายการ

ค่ำ
เป้ำหมำย

4

รวมงบประมำณ

35,000.00

โครงการจัดทาเอกสารรายงาน
ประจาปีสานักงานอธิการบดี
โครงการประชุมทบทวน
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ.
2565 - 2569

โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และการบริหาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ได้ฐานข้อมูลที่มีการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศของกอง เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
แผนงานให้มีความถูกต้อง

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด/
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำ
อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

อยู่ระหว่างดาเนินงานจัดเก็บ
อยู่ระหว่าง
ข้อมูล เพื่อสรุปและวิเคราะห์
ดาเนินงาน
ประกอบการจัดทารายงานผล
และสรุปรูปเล่ม ดังนี้
1. รายงานประจาปี 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. รายงานภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตประจาปีการศึกษา
2562
3.รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562
4. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต
ปีการศึกษา 2562
และแผนการดาเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม
2564 เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และ
ใช้ประกอบการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

-

ฉบับ

1

25,900.00

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

กาหนดจัดทบทวนแผน
อยู่ระหว่าง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2566 ดาเนินงาน
- 2569 ช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย.
64

ระบบ

2

21,600.00

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

กาหนดจัดประชุมการจัดทา
อยู่ระหว่าง
ข้อมูลสารสนเทศของกอง
ดาเนินงาน
แผนงาน ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.
64
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ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด/
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำ
อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดทางบประมาณรายจ่าย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

463,280.00
463,280.00

-
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ชื่อหน่วยงำนย่อย

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงการประชุมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพต่างๆเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ชื่อกิจกรรมย่อย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การกาหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา

โครงกำรประชุมสัมมนำและอบรมวิชำชีพต่ำงๆเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการทั่วไป
จานวนผู้เข้าร่วม
บริหารและจัดการภายใน
โครงการสนับสนุนการ
การประชุมคณะกรรมการต่างๆ จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการสภา
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยนับ

ร้อยละ

คน
ร้อยละ

ค่ำ
เป้ำหมำย

โครงการสนับสนุนค่าบารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการผลิต โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ
สื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

จานวนการ
ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์

บาท

สื่อ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

90

120,000.00

1

120,000.00
10,100.00

90

130,800.00

56,901.00

174,000.00

1,453,900.00

การประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บารุงสมาชิกสมัชชาสภา
ค่าใช้จ่ายในการบารุง
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศ สมาชิกสมัชชา
ไทย

รวมงบประมำณ

-

-

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด/
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

โครงการเริ่มระหว่าง มิ.ย. - ก.ย. อยู่ระหว่าง
64
ดาเนินงาน

-

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
56,901.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการเริ่มระหว่าง มิ.ย. - ก.ย.
64
โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
และสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 64

11,905.00

11,905.00

โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
และสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 64

379,385.00

379,385.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
#DIV/0!

10000

10,000.00

-

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
#DIV/0!
และสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 64
โครงการเริ่มระหว่าง มิ.ย. - ก.ย. อยู่ระหว่าง
64
ดาเนินงาน

1

3,000.00

-

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการเริ่มระหว่าง มิ.ย. - ก.ย. อยู่ระหว่าง
64
ดาเนินงาน

1,781,800.00
1,901,800.00

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

448,191.00

448,191.00
-
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ชื่อหน่วยงำนย่อย

กองกลำง

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ชื่อกิจกรรมย่อย

ค่าใช้จ่ายด้านการบริการ
เอกสาร และค่าสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

เบิกจ่ายทันตามระยะเวลา ครั้ง
ที่กาหนด

12

2,070,000.00

767,931.11

767,931.11 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่ง อยู่ระหว่าง
เอกสาร และค่าสาธารณูปโภค ดาเนินงาน
ได้ทันเวลา และมีแผนในการ
ดาเนินงานทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563-30 ก.ย.
2564

จานวนครั้งในการเข้าร่วม ครั้ง
ประชุมสัมมนา

2

20,000.00

3,850.00

3,850.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วม
อยู่ระหว่าง
ประชุม ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง ดาเนินงาน
และมีแผนในการดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563-30
ก.ย. 2564

จานวนคณะกรรมการเข้า คน
ร่วมประชุม

30

303,750.00

110,625.00

110,625.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการประชุมคณะกรรมการ
อยู่ระหว่าง
บริหารมหาวิทยาลัย
ดาเนินงาน
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
มีแผนการประชุมทุกเดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 2563-30 ก.ย.
2564

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริการเอกสาร
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
โครงการบริหารจัดการทั่วไป การเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยไป
ร่วมประชุมสัมมนา

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้
การสนับสนุนการจัดประชุม
คณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

ดาเนินการประชุมไปแล้ว 6 ครั้ง
ดาเนินการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง
ดาเนินการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง
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ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

โครงการบริหารและจัดการ การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ
ส่วนกลาง (เงินรายได้)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เงิน
บริจาคสาธารณะประโยชน์/
จัดทาของที่ระลึกแก่บุคคล
สาคัญและแขก/ผู้มาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์ของ
คะแนน
มหาวิทยาลัยในทัศนะของ
กลุ่มเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย

3.5

251,680.00

80,000.00

80,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เพื่อสนับสนุนเงินบริจาคสาหรับ อยู่ระหว่าง
ส่วนราชการ/เอกชน ที่ขอรับ
ดาเนินงาน
บริจาค และเพื่อรองรับผู้มา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในระหว่าง
วันที่ 1 ต.ค. 2563-30 ก.ย.
2564

โครงการบริหารจัดการงาน การบริหารจัดการทั่วไป
ประสานงาน

เบิกจ่ายทันตามระยะเวลา ครั้ง
ที่กาหนด

12

210,200.00

59,332.89

59,332.89 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ อยู่ระหว่าง
สานักงานประสานงาน
ดาเนินงาน
กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

โครงการสนับสนุนค่าบารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เบิกจ่ายทันตามระยะเวลา ครั้ง
ที่กาหนด

2

60,000.00

60,000.00

60,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

50

458,700.00

127,980.00

สมาชิก ทปอ. และ สออ.

โครงการความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานและชุมชน

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม

คน

127,980.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2 เพื่อสนับสนุนค่าบารุงสมาชิก
หรือค่าวารสารของ ทปอ. และ
สออ.

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

100.00

มีโครงการย่อยที่ดาเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
4 โครงการ ที่เหลืออยู่ระหว่าง ดาเนินงาน
ดาเนินงานตามห้วงเวลาของแต่
ละกิจกรรม ซึ่งการดาเนินงานใน
ระหว่าง 1 ต.ค. 2563-30 ก.ย.
2564

การร่วมงานราลึกหม่อมเจียงคา
ชุมพล ณ อยุธยา
ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดี
พระประทุมวรราชสุริยวงศ์(ท้าว
คาผง)
ร่วมงานวันราลึกแห่งความดี
บาเพ็ญบุญกุศลวันสงกรานต์
บาเพ็ญบุญกุศลวันสถาปนา
มอบ.เทิดไท้องค์ราชา
บาเพ็ญบุญกุศลวันสาคัญ มอบ.
ผู้บริหารพบปะประชาคมเพื่อ
ถ่ายทอดนโยบาย
ร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานและชุมชน
ร่วมงานวันสาคัญของชาติและ
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของ
หน่วยงานและชุมชน
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ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

ร่วมงานวันสาคัญของชาติและ
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของ
หน่วยงานและชุมชน
โครงการค่าใช้จ่ายด้าน
ยานพาหนะส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

การบริการยานพาหนะ

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

คะแนน

โครงการสนับสนุนการผลิต ผลิตสื่อปรชาสัมพันธ์/สร้าง
ระดับการรับรู้ข่าวสารของ ระดับ
สื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทางทางการสื่อสาร เพื่อ
มหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดส่งต่อนโยบาย/สื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย
ภายนอก/สื่อสารระดับชาติ/
อธิการบดีพบปะประชาคม (ปี
ใหม่)

โครงการจัดหาและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

โครงการจัดหาและบารุงรักษา จานวนครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ชุด

2.5

1,281,000.00

417,896.15

417,896.15 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เพื่อรองรับการให้บริการ
อยู่ระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ใน ดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563-30
ก.ย. 2564

3.5

718,300.00

119,010.00

119,010.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลิตสื่อปรชาสัมพันธ์/สร้าง
ช่องทางทางการสื่อสาร เพื่อ
ถ่ายทอดส่งต่อนโยบาย/สื่อสาร
ภายนอก/สื่อสารระดับชาติ/
อธิการบดีพบปะประชาคม (ปี
ใหม่) ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค.
2563-30 ก.ย. 2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4

53,850.00

35,400.00

35,400.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ 2
รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดซื้ออีก 2 รายการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

5,535,800.00
5,535,800.00

1,782,025.15
1,782,025.15

1,782,025.15
1,782,025.15
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ชื่อหน่วยงำนย่อย

ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการบริหารจัดการศูนย์ การบริหารจัดการศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผน

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ

>80

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

2,080,540.00

-

1,753,115.50

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

1,753,115.50 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

60 ดาเนินการสาเร็จตามแผนแล้ว
ร้อยละ 60 และมีแผนการ
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.
2563-30 ก.ย. 2564

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ร้อยละ
ปีที่ผ่านมา

10

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

50 มีรายได้จากการให้บริการ ณ สิ้น อยู่ระหว่าง
ไตรมาส 2 จานวน 1,105,249 ดาเนินงาน
บาท และมีแผนการ
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.
2563-30 ก.ย. 2564

ผลการประเมินความพึง ร้อยละ
พอใจอยู่ในระดับดีมากขึ้น
ไป

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80 ผลการประเมินความพึงพอใจ ณ อยู่ระหว่าง
สิ้นไตรมาส 2 และมีแผนการ ดาเนินงาน
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.
2563-30 ก.ย. 2564

2,080,540.00

-

1,753,115.50

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

1,753,115.50
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ชื่อหน่วยงำนย่อย
ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)
โครงการบริการวิชาการ

อุทยำนวิทยำศำสตร์
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม
โครงการพัฒนาส่งเสริม
โครงการพัฒนาส่งเสริม
อุตสหกรรมขนาดย่อมเพื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
การส่งออกสู่ประเทศพื่อน การส่งออกสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน
บ้าน

ตัวชี้วัด

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ร้อยละ

90

58,941,000.00

โครงการพัฒนาส่งเสริม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการ
ส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

80

58,941,000.00
22,355,500.00

22,355,500.00
81,296,500.00

โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสหกรรมขนำดย่อมเพื่อกำรส่งออกสู่ประเทศพื่อนบ้ำน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

13,673,348.74

13,673,348.74 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

393,850.00

13,673,348.74

13,673,348.74
393,850.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

393,850.00
393,850.00

13,673,348.74

393,850.00
14,067,198.74

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด/
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

60 เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ของโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้
ดาเนินงาน
ดาเนินการด้านการบ่มเพาะธุกิจ
การวิจัยร่วมเอกชน การพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและผลงานวิจัย รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆตามวัตถุประสงค์
ของผู้สนับสนุนงบประมาณ และ
มีแผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

-

ปัจจุบันได้ดาเนินการจัดซื้อ
อยู่ระหว่าง
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 18 รายการ ซึ่ง ดาเนินงาน
อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
จัดส่งของผู้ขาย ตามระยะเวลาที่
กาหนดในสัญญาซื้อขาย/ข้อตกลง
และ อีก 1 รายการอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วง
เว้นระยะเวลาให้
อุธรณ์ผลการพิจารณา คาดว่าจะ
ลงนามได้ในวันที่ 23 เมษายน
2564 โดยรวมร้อยละของการ
ดาเนินเป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด

เนื่องจาก
โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงงาน
ต้นแบบ Pilot
plant อยู่ใน
ระหว่างการ
ดาเนินงาน
และได้มีการ
ขยายระเวลา
การ
ดาเนินงาน
และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จใน
เดือน
พฤษภาคม
2564 ส่งผล
ให้การ
ดาเนินการ
ติดตั้งครุภัณฑ์
บางรายการ
ล่าช้าไปด้วย
อีกทั้งเกิดการ
ระบาดของ
ไวรัส โควิด-
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ชื่อหน่วยงำนย่อย

สำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
ด้านการพัฒนานักศึกษา

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน
บุคลากรเครือข่ายด้านการ
พัฒนานักศึกษา

ค่ำ
เป้ำหมำย

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3.5

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

80

50,000.00
317,620.00

โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการประชุม การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ คณะกรรมการต่างๆ ของ
แผน
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

80

100,000.00

30

โครงการจัดหาและบารุงรักษา
ครุภัณฑ์

จานวนการประชุมระบบ ครั้ง
e-meeting
การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

80

30,000.00

โครงการจัดหาและบารุงรักษา
ครุภัณฑ์

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

100

12,380.00

50

460,000.00
6,386,100.00

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการบริหารจัดการทั่วไป โครงการบริหารจัดการทั่วไป
บริหารและจัดการภายใน

โครงการจัดหาและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการกองทุนบารุงกีฬา
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
และกิจกรรมนักศึกษา
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

โครงการกองทุนบารุงกีฬาและ จานวนโครงการกิจกรรม
กิจกรรมนักศึกษา
พัฒนานักศึกษา

โครงการ

-

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

ระดับ

50,000.00

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

25

รวมงบประมำณ

-

112,508.15

112,508.15 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

28,900.00

28,900.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

12,200.00

-

153,608.15
1,399,177.96

บริหารจัดการทั่วไปตามพันธกิจ อยู่ระหว่าง
หน่วยงาน มีแผนการดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563-30
ก.ย. 2564
บริหารการประชุมตลอด
ปีงบประมาณ มีแผนการ
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.
2563-30 ก.ย. 2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12,200.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
153,608.15
1,399,177.96 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

บริหารการประชุมตลอด
อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ
ดาเนินงาน
เสนอขออนนุมัติการซ่อมบารุง
อยูร่ ะหว่าง
อะไหล่รถตัดหญ้านั่งขับ มี
ดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564
100

100.00

ดาเนินการตามแผนงานกองทุน อยู่ระหว่าง
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ดาเนินงาน
นักศึกษา งวดที่ 1 และ 2
ปีงบประมาณ 2564 มี
แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

100

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

หน่วย
นับ

ระดับ

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

โครงการกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน

ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

ระดับ

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน
โครงการ UBU JOB AND
EDUCATION FAIR

UBU JOB AND EDUCATION จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน
FAIR 2021

ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

ระดับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

3.5

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการตามแผนงานกองทุน อยู่ระหว่าง
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ดาเนินงาน
นักศึกษา งวดที่ 1 และ 2
ปีงบประมาณ 2565 มี
แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการตามแผนงานกองทุน อยู่ระหว่าง
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ดาเนินงาน
นักศึกษา งวดที่ 1 และ 2
ปีงบประมาณ 2566 มี
แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

3000

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3.5

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

27,100.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

700

3.5

200,000.00

50,000.00

-

27,100.00

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

ปรับแผน
จัดทา
โครงการสร้าง
แรงบันดาลใจ
เพื่อการเลือ
เส้นทางใน
อนาคต (แบบ
ออนไลน์)

101

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน
โครงการค่าย ม.อุบลฯ
วิชาการ

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ค่ำ
เป้ำหมำย

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน

200

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ความพึงพอใจต่อการเข้า ระดับ
ร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน

ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

ระดับ

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะจิต จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน
จิตนักศึกษา
นักศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

ระดับ

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

80

โครงการค่ายม.อุบลฯ วิชาการ

ความพึงพอใจต่อการเข้า ระดับ
ร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน
โครงการเตรียมความพร้อม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน
เพื่อการทางาน
การทางาน

รวมงบประมำณ

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน
อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

3.5

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

80

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

250,000.00

-

28,300.00

-

3.5
80
80

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินงานกิจกรรมโครงการช่วง
เดือนกรกฎาคม 2564
ดาเนินงานกิจกรรมโครงการช่วง
เดือนกรกฎาคม 2565
ดาเนินงานกิจกรรมโครงการช่วง
เดือนกรกฎาคม 2566
อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3.5

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3.5

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และมีแผนจะ
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3-4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

35

50,000.00

-

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

- ยกเลิกโครงการ

1000

94,000.00

ผล
กำรดำเนินงำน

102

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

โครงการประกวดสุนทร
โครงการประกวดสุนทรพจน์
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน
พจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระ
เกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ บรมราชจักรีวงศ์
ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

ระดับ

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน
โครงการสร้างแรงบันดาลใจ โครงการสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อการเลือกเส้นทางใน
เพื่อการเลือเส้นทางในอนาคต
อนาคต (แบบออนไลน์)
(แบบออนไลน์)

ค่ำ
เป้ำหมำย

350

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนและ
โครงการสนับสนุน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ทุนการศึกษา
แผน
ภาพของนักศึกษา

-

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

เลื่อนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

เนื่องจาก
สถานการณ์โค
วิด 20199

3.5

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เลื่อนการดาเนินงานโครงการ

เลื่อนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

เนื่องจาก
สถานการณ์โค
วิด 20199

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เลื่อนการดาเนินงานโครงการ

เลื่อนการ
ดาเนินงาน
โครงการ

เนื่องจาก
สถานการณ์โค
วิด 20199

ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ

66,800.00

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

เลื่อนการดาเนินงานโครงการ

100

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน

ระดับ

รวมงบประมำณ

21,700.00

13,400.00 สูงกว่าเป้าหมาย

140 มีการดาเนินงานแล้ว และมี
ผู้เข้าร่วม 140 คน ในช่วงไตร
มาสที่ 2

3.5

สูงกว่าเป้าหมาย

46.6 มีการดาเนินงานแล้ว และมี
ผู้เข้าร่วม 140 คน ในช่วงไตร
มาสที่ 2

46.60

80

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

61.75 มีการดาเนินงานแล้ว และมี
ผู้เข้าร่วม 140 คน ในช่วงไตร
มาสที่ 2

61.75

80

7,146,900.00
2,500,000.00

13,400.00

-

1,439,677.96
1,020,950.00

1,439,677.96
1,020,950.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอประกาศทุนการศึกษา/ขอ
อนุมัติและเบิกจ่ายตามปี
การศึกษา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
จากแหล่งทุนภายนอก
แผน

80

6,249,000.00

1,395,800.00

1,395,800.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ขออนุมัติและเบิกจ่าย และมี
อยู่ระหว่าง
แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ดาเนินงาน
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

โครงการบริหารจัดการ
สถานกีฬา

โครงการบริหารจัดการสถาน
กีฬา

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

80

554,400.00

163,680.00

163,680.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

บริหารจัดการสถานกีฬาตาม
อยู่ระหว่าง
แผนงานหน่วยงาน และมี
ดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

โครงการปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน

โครงการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

80

436,000.00

188,100.00

188,100.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ อยู่ระหว่าง
ตามแผนปฏิบัติงาน
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

ผล
กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด /
ระยะเวลำดำเนินงำน

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิ
ภาพนักศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
นักศึกษา

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

80

100,000.00

20,000.00

20,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

บริหารจัดการด้านสวัสดิภาพ
นักศึกษาตลอดปีงบประมาณ
และมีแผนการดาเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 2563-30 ก.ย.
2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวนรายงานอุบัติเหต์ ร้อยละ
ลดลงเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา

1

2,775,600.00

1,067,600.00

1,067,600.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอการเบิกจ่ายประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษาใหม่

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
แผน

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอการเบิกจ่ายประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษาใหม่

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของนักศึกษำ ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการปรับปรุงอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคาร
การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
ระบบสาธารณูปโภคและ
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย แผน
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการ
การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
บริหารทั่วไป
จัดบริการการแพทย์ฉุเฉิน จัดบริการการแพทย์ฉุเฉินทาง แผน
ทางบก (สพฉ.)
บก (สพฉ.)
โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

12,615,000.00
27,000.00

-

80

27,000.00
142,630.00

-

80

142,630.00
20,441,530.00

-

3,856,130.00
27,000.00

27,000.00
142,630.00

142,630.00
5,619,046.11

3,856,130.00
27,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
27,000.00
142,630.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100 ดาเนินงานแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 1

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

100.00

บริหารจัดการงานกู้ชีพฉุกเฉิน
อยู่ระหว่าง
ตลอดปีงบประมาณ และมี
ดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564

142,630.00
5,619,046.11
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ชื่อหน่วยงำนย่อย

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงกำรย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

(โครงกำร 6 หลัก จำกระบบ
ubufmis)

(โครงกำร 12 หลัก จำกระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงอาคาร
กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

โครงการปรับปรุงอาคาร
การดาเนินงานเป็นไปตาม ร้อยละ
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย แผน
อุบลราชธานี

โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

80

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2 (ณ
เงิน31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณแ
ผ่นดิน

343,000.00

343,000
343,000

240,000.00

-

240,000
240,000

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

240,000.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
ดำเนินงำน
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด
(ให้เติมข้อมูล (ให้อธิบำยผลกำรดำเนินงำน
เฉพำะตัวเลข
เพิ่มเติม)
เท่ำนัน้ )
69.97

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำอุปสรรค

แนว
ทำงแก้ไข/
พัฒนำ

69.97

240,000
240,000
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ชื่อหน่วยงำนย่อย
ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

สำนักงำนสภำอำจำรย์
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ โครงการจัดหาครุภัณฑ์
หน่วยงาน
ประกอบการปฏิบัติงานของ
สานักงาน

ตัวชี้วัด

ร้อยละของการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป โครงการค่าเบี้ยประชุม
จานวนครั้งประชุม
กรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์

โครงการสนับสนุน ปอมท.
และ ปขมท.

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

ร้อยละ

100

14,690.00

14,690.00

14,690.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ครั้ง

12

144,000.00

38,700.00

38,700.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการจัดทาจุลสาร/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/สภาอาจารย์
และรายงานประจาปี

จานวนจุลสาร/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/รายงาน
ประจาปี

เล่ม

1

30,000.00

โครงการเจ้าภาพจัดประชุมที่
ประชุมประธานสภา ปอมท.
แห่งประเทศไทย

จานวนครั้งในการจัด
ประชุม

ครั้ง

1

81,800.00

โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการสภาอาจารย์พบ
ประชาคม
โครงการสวัสดิการค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มสาหรับการ
ประชุม

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม
จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม
จานวนครั้งประชุม

ครั้ง

1

5,000.00

-

ครั้ง

1

12,500.00

-

ครั้ง

12

16,800.00

โครงการสัมมนาสภาอาจารย์
ประจาปี 2564
โครงการเงินสนับสนุน ปขมท.

จานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม
จานวนครั้งของการ
ดาเนินการ

ครั้ง

1

81,800.00

ครั้ง

1

10,000.00

โครงการเงินสนับสนุน ปอมท.

จานวนครั้งของการ
ดาเนินการ
จานวนครั้งของการเข้า
ร่วมประชุม

ครั้ง

1

25,000.00

ครั้ง

6

91,200.00

35,690.04

จานวนครั้งของการเข้า
ร่วมประชุม

ครั้ง

6

91,200.00

16,104.00

โครงการสนับสนุนการ
โครงการเข้าร่วมการประชุม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประธานสภาอาจารย์(ปอมท.)
โครงการเข้าร่วมการประชุม
ประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย์ประจาปี (ปขมท.)

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

-

70,599.91

5,635.00

10,000.00

-

ผลกำร
ดำเนินงำน

100

6

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด
(ให้อธิบำยผลกำรดำเนินงำน
เพิ่มเติม)
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ 1 รายการ

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
5,635.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
10,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
35,690.04 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
16,104.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหำ
อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

100.00

ประชุมจานวน 6 ครั้ง (ต.ค.63- อยู่ระหว่าง
มี.ค.64)
ดาเนินงาน

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
70,599.91 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
1

-จัดประชุมวันที่ 20-22 พ.ย.63
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
-มีผู้เข้าร่วมจานวน 50 คน

100.00

รอจัดวันเข้าพรรษา

6

1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยุ่ระหว่างการกาหนดรุปแบบ
อยู่ระหว่าง
และประเด็น
ดาเนินงาน
ประชุมจานวน 6 ครั้ง (ต.ค.63- อยู่ระหว่าง
มี.ค.64)
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการจัดทาข้อเสนอ
อยู่ระหว่าง
โครงการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการจ่ายเงินสนับสนุน ปข
100.00
มท.ประจาปี 2564
รอหน่วยงานจัดแจ้งกาหนดการ

6

-ดาเนินการตามระยะเวลา
หน่วยงานจัด
-ดาเนินการ 6 ครั้ง

2

-ดาเนินการตามระยะเวลา
หน่วยงานจัด
-ดาเนินการ 2 ครั้ง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
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ชื่อโครงกำรย่อย
(โครงกำร 6 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
(โครงกำร 12 หลัก
จำกระบบ ubufmis)

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

รวมงบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
เงิ(ณ
น 31 มีนำคม 2564)
เงินรำยได้
งบประมำณ
แผ่นดิน

ผลรวมกำรเบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

โครงการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการประจาปี (ปขมท.)

จานวนครั้งของการเข้า
ร่วมประชุม

ครั้ง

1

69,400.00

โครงการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการประจาปี (ปอมท.)
โครงการประชุมวิชาการ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์

จานวนครั้งของการเข้า
ร่วมประชุม
จานวนครั้งของการเข้า
ร่วมประชุม

ครั้ง

1

69,400.00

43,570.00

ครั้ง

1

3,800.00

5,962.90

746,590.00
746,590.00

-

-

240,951.85
240,951.85

สถำนะ
(กรุณำเลือก)

- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
43,570.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
5,962.90 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลกำร
ดำเนินงำน

1

ผลกำรดำเนินงำนตำมค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด
(ให้อธิบำยผลกำรดำเนินงำน
เพิ่มเติม)
ดาเนินการเข้าร่วมประชุมแล้ว
เมื่อวันที่ 1-6 ธ.ค.63
รอหน่วยงานจัดแจ้งกาหนดการ

1

ดาเนินการเข้าร่วมประชุมแล้ว
เมื่อวันที่ 1-6 ธ.ค.63

สรุปผล
กำรประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหำ
อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

100.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
100.00

240,951.85
240,951.85
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ชื่อหน่วยงานย่อย

หน้าห้องอธิการบดี

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ร้อยละการเบิกจ่าย
เป็นไปตาม

ร้อยละ

100

82,300.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
31,337.00

31,337.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผล
ผลการดาเนินงานตามค่า
การดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
/ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

38.08 ในปีงบประมาณ 2564
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานซ่อมครุภัณฑ์
ดาเนินงาน
และจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้าน
งานครัว และวัสดุสานักงาน
เพื่อให้สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามภาระกิจหน้า
ห้องอธิการบดี

บริหารจัดการค่าจ้างเหมา
บริการซ่อมแซ่มครุภัณฑ์
บริหารจัดการค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม
บริหารจัดการค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว
บริหารจัดการค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์
บริหารจัดการค่าวัสดุสานักงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด
ผลรวมทั้งหมดของสานักงานอธิการบดี

82,300.00
82,300.00
482,347,656.13

54,522,404.46

31,337.00
31,337.00
100,727,610.89

31,337.00
31,337.00
155,250,015.35
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