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รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ลำดับ

1.

2.

3.

ชื่อโครงการ

โครงการประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี

โครงการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน
ตอองคกร

โครงการนำเสนอนวัตกรรมของบุคลากร
สายสนับสนุน

จำนวนเงิน

35,000

300,000

50,000

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

15,000 เชิงปริมาณ
1. จำนวนการเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.คะแนนการประกันคุณภาพ ไมต่ำกวา 4.50
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำาหนด
270,000 เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งของบุคลากรที่ เขารวมการแขงขันกีฬา
เชิงคุณภาพ
1. เกิดกระบวนการทำงานเปนทีมที มีคุณภาพและทำใหงานนั้นเกิด
ความสำเร็จลุลวงไปไดดวยดีและเกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562
7,672 เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลงานวัตกรรมของสายสนับสนุน
เชิงคุณภาพ
1.นวัตกรรมที่นำเสนอสามารถเปนแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอหนวยงานอื่น ๆ ได
เชิงเวลา
1. ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปการศึกษา/
ปงบประมาณ

เปาหมาย

บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
ไม่ บรรลุ
อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ

1 (ครั้ง)



ไมต่ำกวา 4.50
1 (ปงบประมาณ)



3 (ครั้ง)





80 (รอยละ)
1 (ป)



15 (ชิ้น)



5 (ผลงาน)



1 (ปงบประมาณ)
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ลำดับ

ชื่อ
โครงการ

4.

โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง

5.

6.

7.

โครงการตรวจสุขภาพประจ าป 2561

โครงการบริหารจัดการงานกองกลาง

โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรมจริยธรรม

จำนวนเงิน คงเหลือ

5,000

10,000

70,000

12,000

0

760

10,170

80

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. จำนวนแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง
เชิงคุณภาพ
1. มีแหลงเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562

เปาหมาย

บรรลุ

10 (แปลง)



1 (แหลง)



1 (โครงการ)



เชิงปริมาณ
1.จำนวนคณาจารย ขาราชการ และบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพ
30 (คน)
เชิงคุณภาพ
1.ระบบสวัสดิการที่ เสริมสรางสุขภาพที่ดี
1 (ระบบ)
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562
1 (ปงบประมาณ)
เชิงปริมาณ
1.จำนวนการเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ตอการปฏิบัติงาน
8 (ครั้ง)
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรมความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ไมต่ำกวารอยละ 80%
80 (รอยละ)
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำหนด
4 (ไตรมาส)
เชิงปริมาณ
1.จำนวนบุคลากรที่ เขารวมกิจกรรม
20 (คน)
เชิงคุณภาพ 1.ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เชิงเวลา
4 (คาเฉลี่ย)
1. จัดโครงการศึกษาดูงานไดตามเวลาที่กำหนด
1 (ปงบประมาณ)

ผลการดำเนินงาน
อยูระหวาง
ไมบรรลุ
การ
ดำเนินการ
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ลำดับ

8.

9.

10

ชื่อโครงการ

โครงการ Green Ofﬁce

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนุน

โครงการปองกันอัคคีภยั และบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

จำนวนเงิน

คงเหลือ

100,000

88,985 เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาคารผูเขารวมโครงการสำนักงานสีเขียว
เชิงคุณภาพ
1. ระดับคุณภาพของรางวัลการจดอันดับสำนักงาน
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562

150,000

35,000

ตัวชี้วัด

150,000 เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูบริหารที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ศักยภาพทีผ่ ูบริหารไดรับ
เชิงเวลา
1. จัดโครงการไดตามเวลาทีกำหนด
35,000 เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาคารที่ เขารวมการจัดทำแผนปองกันอัคคีภัย
2. จำนวนผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ปฏิบัติตนตอการเกิดเหตุ
ไดรอยละ 70
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ อยูระหวาง
การ
ดำเนินการ

2 (อาคาร)



79 (เปอรเซ็น)



1 (ป)



150 (คน)



1 (ศักยภาพ)



1 (ป)



5 (อาคาร)
200 (คน)



70 (เปอรเซ็น)



1 (ปงบประมาณ)
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ลำดับ

11.

12.

13.

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการบริหารจัดการกลุมงานเลขานุการ

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง มร.กพ.

จำนวนเงิน

คงเหลือ

188,714

40,892 เชิงปริมาณ

97,000

200,000

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

11 (ครั้ง)
1. จำนวนครั้งของบุคลากรที่ เขารับการอบรม ประชุม สมมนา ศึกษา
ดูงาน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรเขาอบรมตามสมรรถนะที่ ปฏิบัติหนาที และไดรับการ พัฒนา 5 (สมรรถนะ)
ตนเอง
เชิงเวลา
1. รอยละ 80 ของบุคลากรที่ ไดรบั การพัฒนาไดตามเวลาที่กำหนด 80 (เปอรเซนต)
48,980 เชิงปริมาณ
100 เปอรเซ็นต
1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณที่ ไดรับการจัดสรร
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานของงานเลขานุการตามหนาที่ และงานที่
100 เปอรเซ็นต
ไดรับ มอบหมายเปนไปดวยความเรียบและมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการเสร็จสิ้นในปงบประมาณ
1 ปงบประมาณ
51,520 เชิงปริมาณ
1. มีบุคลากรดูแลการผลิตรายการและบริหารจัดการสถานี
80 (รอยละ)
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลยราชภัฏกำแพงเพชร
เชิงคุณภาพ
80 (รอยละ)
1. มีการกระจายเสียงเพื่อใหบริการขอมูล ขาวสาร สาระความรู
ความบันเทิงที่ เปนประโยชนแกประชาชนในเขตจังหวัดกำาแพงเพชร
เชิงเวลา
80 (รอยละ)
1.วันที่ 1/10/2561 ถึงวันที่ 30/09/2562

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ อยูระหวาง
การ
ดำเนินการ
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ลำดับ

14.

15.

16.

17.

ชื่อโครงการ

บริหารจัดการงานการเจาหนาที และนิติการ

โครงการสงเสริมการจัดท าต าแหนงทางวิชาการ

โครงการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานราชการ

โครงการพัฒนาจรรยาบรรณขาราชการและ
บุคลากร

จำนวนเงิน

70,000

100,000

150,000

80,000

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

13,821 เชิงปริมาณ

1. มีวัสดุ อุปกรณ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ

0

เชิงปริมาณ
1. อาจารยเสนอผลงานเพื่อขอตำแหนงรองศาสตราจารยอยางนอย
เชิงคุณภาพ
1. อาจารยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารยอยางนอย
เชิงเวลา
1. รายงานความกาวหนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ อยางนอย
65,200 เชิงปริมาณ
1. รับสมัครพนักงาน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผูมาสมัครงาน)
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ

2,320

เชิงปริมาณ
1. คณาจารยและบุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณ
2. คณาจารยและบุคลากรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามจรรยาบรรณ

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ อยูระหวาง
การ
ดำเนินการ

8 (ครั้ง)



80 (รอยละ)



1 (โครงการ)



6 (คน)



1 (คน)



4 (คน)



4 (ครั้ง)



80 (เปอรเซ็น)



1 (ป)



80 (รอยละ)



10 (คน)
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ลำดับ

18.

19.

20.

ชื่อโครงการ

โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่

โครงการแหเทียนจ าน าพรรษา

โครงการอาสารวมใจมหาวิทยาลัยนาอยู

จำนวนเงิน

20,000

5,000

8,000

คงเหลือ

4916

0

8,000

ตัวชี้วัด

3. คณาจารยและบุคลากรเขารวมอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนและบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. คณาจารยและบุคลากรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรือนและบุคลากร
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
เชิงปริมาณ
1. จำนวนการเบิกจายวัสดุ-อุปกรณ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจตอการดำเนินงานอาคารสถานที่
เชิงเวลา
1.ดำเนินงานแลวเสร็จปงบประมาณ 2562
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรเขารวมกิจกรรมแหเทียนจำนำพรรษา
เชิงคุณภาพ
1.รอยละบุคลากรที่ เขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1.ดำเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
เชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่ ในการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จ ปงบประมาณ 2562

เปาหมาย

1 (ครั้ง)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ อยูระหวาง
การ
ดำเนินการ


3 (ระดับ)



1 (โครงการ)



1(ครั้ง)



4 (เกณฑเฉลีย่ )



2(ไตรมาส)



20(คน)



70 (รอยละ)



3 (ไตรมาส)



5 (แหลง)
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ลำดับ

21.

22.

ชื่อโครงการ

โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ

โครงการสรางภาพลักษณองคกร

จำนวนเงิน

78,286

167,800

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

55,513 เชิงปริมาณ

1.วัสดุ อุปกรณ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1.ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562

65,210 เชิงปริมาณ

1.จำนวนสือ่ ประชาสัมพันธ
เชิงคุณภาพ
1.การดำเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กำหนด โดยขาวและภาพขาว
ไดรับการเผยแพร
2. ความพึงพอใจของผูรับขาวสาร
เชิงเวลา
1.จำนวนกิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไม่ บรรลุ อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ

4(ครั้ง)



80 (รอยละ)



1 (โครงการ)



4 (ชนิด)



80 (รอยละ)



80 (รอยละ)
1 (โครงการ)
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

23.

การพัฒนานักสื่อสารองคกรและการสรางแบรนด

18,200

24.

25.

วารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS

โครงการบริหารจัดการงานการเงิน

64,000

99,000

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

18,200 เชิงปริมาณ
1.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จำนวน 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของบุคลากรภายในหนวยงาน
2.ความรูด านงานประชาสมพันธของบุคลากรภายในหนวยงาน
เชิงเวลา
1.จำนวนกิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
64,000 เชิงปริมาณ
1.จำนวนวารสารประชาสัมพันธ
เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผูร ับวารสารประชาสัมพันธ
เชิงเวลา
1.ผลิตและเผยแพรในระยะเวลาที่กำหนด

5,476

เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1.ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไม่ บรรลุ อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ

15(คน)



80(รอยละ)
80(รอยละ)



100(รอยละ)



4,800(ฉบับ)



75(รอยละ)



4(ไตรมาส)




12 (ครั้ง)
80 %
1
(โครงการ)
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ลำดับ

26.

27.

28.

29.

ชื่อโครงการ

โครงการบริหารงานธุรการ

โครงการการจัดการความรู

โครงการบริหารจัดการสำนักงานกลุมงานไฟฟา
และอนุรักษพลังงาน

โครงการบำรุงและพัฒนาระบบงบประมาณและ
ระบบอื่น ๆ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

100,000

85,753 เชิงปริมาณ

14,000

20,000

55,000

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

4 (ครั้ง)
1.มีวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
100 (เปอรเซนต)
1.การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1(โครงการ)
1.ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562
14,000 เชิงปริมาณ
1.จำนวนกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางบุคลากรใน
1(กิจกรรม)
สำนักงานอธิการบดี
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรไดรบความรู ความเขาใจในกิจกรรมการแลกเปลีย่ น
80(รอยละ)
เรียนรู
เชิงเวลา
1(ปงบประมาณ)
1.ดำเนินใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562
10,000 เชิงปริมาณ
1.เพื่อจัดซื้อวัสดุใชในการพัฒนาบริการกลุมงานไฟฟาและอนุรักษ
10(รายการ)
พลังงาน
เชิงคุณภาพ
2(ครั้ง)
1.จำนวนครั้งที่ จัดทำการซื้อวัสดุ
เชิงเวลา
1.การดำเนินการเปนไปดวยความราบรื่น
90(รอยละ)
55,000 เชิงปริมาณ
1.มีการสำรองขอมูลในระบบ 3D-GF,ระบบ E-Personal และระบบ
1(ระบบ)
สำนักงานอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไม่ บรรลุ อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ


+
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ลำดับ

30.

31.

32.

ชื่อโครงการ

โครงการบริหารจัดการดำเนินงานพัสดุ

โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงาน
อธิการบดี

จำนวนเงิน

140,000

10,000

20,000

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
1.ระบบมีความปลอดภัยและสามารถรองรับการปฏิบัติงานระบบ
3D-GF,ระบบ E-Personalและระบบสำนักงานอัตโนมัติ
เชิงเวลา
1.มีการดำเนินงานของงานพัสดุเปนไปตามกำหนดเวลา
16,950 เชิงปริมาณ
1.มีการลงทะเบียนครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ 2562
2.มีแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ 2562
เชิงคุณภาพ
1.มีการรายงานการติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผน
เชิงเวลา
1.ดำเนินการไดทันกำหนดเวลาภายในปงบประมาณ 2562
8,800 เชิงปริมาณ
1.จำนวนการเบิก-จายวัสดุ อุปกรณตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรมความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ไมต่ำกวารอยละ 80
เชิงเวลา
1.สามารถดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำหนด
7,680 เชิงปริมาณ
1.มีคณาจารย นักเรียน นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปเขา
รวมกิจกรรมและประชาสัมพันธหนวยงาน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาการมากขึ้น
เชิงเวลา
1.ดำเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไม่ บรรลุ อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ

1(ระบบ)



1(ป)



100(รอยละ)
1(แผน)



4(ไตรมาส)



1(ป)



2(ครั้ง)



80(รอยละ)



2(ไตรมาส)



50(คน)



10(คน)



1(ป)
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