1

รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (งบ บกศ.)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ลำดับ

1.

2

ชื่อโครงการ

โครงการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน
ตอองคกร

โครงการนำเสนอนวัตกรรมของบุคลากร
สายสนับสนุน

จำนวนเงิน

คงเหลือ

300,000

0

50,000

0

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งของบุคลากรที่ เขารวมการแขงขันกีฬา
เชิงคุณภาพ
1. เกิดกระบวนการทำงานเปนทีมที่มีคุณภาพและทำใหงานนั้นเกิด
ความสำเร็จลุลวงไปไดดวยดีและเกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลงานวัตกรรมของสายสนับสนุน
เชิงคุณภาพ
1.นวัตกรรมที่นำเสนอสามารถเปนแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอหนวยงานอื่น ๆ ได
เชิงเวลา
1. ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปการศึกษา/
ปงบประมาณ

เปาหมาย

3 (ครั้ง)

80 (รอยละ)
1 (ป)
15 (ชิ้น)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไม่ บรรลุ อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ







5 (ผลงาน)
1 (ปงบประมาณ)



2

ลำดับ

3.

4.

5.

ชื่อโครงการ

โครงการ Green Ofﬁce

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนุน

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง มร.กพ.

จำนวนเงิน

คงเหลือ

100,000

0

150,000

200,000

0

0

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาคารผูเขารวมโครงการสำนักงานสีเขียว
เชิงคุณภาพ
1. ระดับคุณภาพของรางวัลการจัดอันดับสำนักงาน
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูบริหารที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ศักยภาพทีผ่ ูบริหารไดรับ
เชิงเวลา
1. จัดโครงการไดตามเวลาที่กำหนด
เชิงปริมาณ
1. มีบุคลากรดูแลการผลิตรายการและบริหารจัดการสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เชิงคุณภาพ
1. มีการกระจายเสียงเพื่อใหบริการขอมูล ขาวสาร สาระความรู
ความบันเทิงที่ เปนประโยชนแกประชาชนในเขตจังหวัดกำาแพงเพชร
เชิงเวลา
1.วันที่ 1/10/2562 ถึงวันที่ 30/09/2563

เปาหมาย

2 (อาคาร)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ อยูระหวาง
การ
ดำเนินการ



79 (เปอรเซ็น)
1 (ป)



150 (คน)



1 (ศักยภาพ)



1 (ป)



80 (รอยละ)



80 (รอยละ)



80 (รอยละ)



3

ลำดับ

6.

7.

ชื่อ
โครงการ
โครงการสรางภาพลักษณองคกร

โครงการบำรุงและพัฒนาระบบงบประมาณและ
ระบบอื่น ๆ

จำนวนเงิน

200,000

55,000

คงเหลือ

0

0

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1.จำนวนสื่อประชาสัมพันธ
เชิงคุณภาพ
1.การดำเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กำหนด โดยขาวและภาพขาว
ไดรับการเผยแพร
2. ความพึงพอใจของผูรับขาวสาร
เชิงเวลา
1.จำนวนกิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงปริมาณ
1.มีการสำรองขอมูลในระบบ 3D-GF,ระบบ E-Personal และระบบ
สำนักงานอัตโนมัติ

เปาหมาย

4 (ชนิด)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ อยูระหวาง
การ
ดำเนินการ



80 (รอยละ)
80 (รอยละ)



1 (โครงการ)

1(ระบบ)

4

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

8.

โครงการสงเสริมการจัดทำตำแหนงทางวิชาการ

50,000

0

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

9.

10.

โครงการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานราชการ

โครงการพัฒนาจรรยาบรรณขาราชการและ
บุคลากร

50,000

80,000

0

0

เชิงปริมาณ
1. คณาจารยและบุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบตั ิตน
ตามจรรยาบรรณ
2. คณาจารยและบุคลากรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามจรรยาบรรณ
3. คณาจารยและบุคลากรเขารวมอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนและบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. คณาจารยและบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการพล
เรือนและบุคลากร
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ

เปาหมาย

6 (คน)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ อยูระหวาง
การ
ดำเนินการ



1 (คน)
4 (คน)
4 (ครั้ง)





80 (เปอรเซ็น)
1 (ป)



80 (รอยละ)



10 (คน)



1(ป)



5

รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (งบแผนดิน)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ลำดับ

1.

2

3.

ชื่อโครงการ

โครงการประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี

โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง

โครงการตรวจสุขภาพประจำป 2563

จำนวนเงิน

30,000

5,000

15,000

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

0 เชิงปริมาณ
1. จำนวนการเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ตอการปฏิบัติงาน
2. จำนวนการเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.คะแนนการประกันคุณภาพ ไมต่ำกวา 4.50
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำาหนด
0
1. จำนวนแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง
เชิงคุณภาพ
1. มีแหลงเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563
0

เชิงปริมาณ
1.จำนวนคณาจารย ขาราชการ และบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพ
เชิงคุณภาพ
1.ระบบสวัสดิการที่ เสริมสรางสุขภาพที่ดี
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563

เปาหมาย

1 (ครั้ง)
1 (ครั้ง)

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไม่ บรรลุ อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ




ไมต่ำกวา 4.50
1 (ปงบประมาณ)



10 (แปลง)



1 (แหลง)



1 (โครงการ)



30 (คน)




1 (ระบบ)
1 (ปงบประมาณ)



6

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ

4.

5.

6.

โครงการบริหารจัดการงานกองกลาง

โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร

70,000

12,000

188,714

487

80

66,130

เชิงปริมาณ
1.จำนวนการเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรมความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ไมต่ำกวารอยละ 80%
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงปริมาณ
1.จำนวนบุคลากรที่ เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1.ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เชิงเวลา
1. จัดโครงการศึกษาดูงานไดตามเวลาที่กำหนด

8 (ครั้ง)



80 (รอยละ)



4 (ไตรมาส)



20 (คน)



4 (คาเฉลี ย)



1 (ปงบประมาณ)



เชิงปริมาณ
11 (ครั้ง)
1. จำนวนครั้งของบุคลากรที่ เขารับการอบรม ประชุม สมมนา ศึกษา
ดูงาน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรเขาอบรมตามสมรรถนะที่ ปฏิบัติหนาที และไดรับการ พัฒนา 5 (สมรรถนะ)
ตนเอง
เชิงเวลา
1. รอยละ 80 ของบุคลากรที่ ไดรับการพัฒนาไดตามเวลาที่กำหนด 80 (เปอรเซนต)







ไม่ บรรลุ

อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ

7

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ

7.

8.

9.

โครงการแหเทียนจำนำพรรษา

โครงการบริหารจัดการกลุมงานเลขานุการ

บริหารจัดการงานการเจาหนาที่และนิติการ

5,000

0

97,000

70,000

0

0

เชิงปริมาณ
1.บุคลากรเขารวมกิจกรรมแหเทียนจำนำพรรษา
เชิงคุณภาพ
1.รอยละบุคลากรที่ เขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1.ดำเนินโครงการตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณที ไดรับการจัดสรร
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานของงานเลขานุการตามหนาที่ และงานที
ไดรับ มอบหมายเปนไปดวยความเรียบและมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการเสร็จสิ้นในปงบประมาณ
เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เชิงเวลา
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ

20(คน)



70 (รอยละ)



3 (ไตรมาส)



100 เปอรเซ็นต



100 เปอรเซ็นต



1 ปงบประมาณ



8 (ครั้ง)



80 (รอยละ)



1 (โครงการ)



ไม่ บรรลุ

อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ

8

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ

10.

11.

12.

โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่

โครงการอาสารวมใจมหาวิทยาลัยนาอยู

โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ

20,000

5,000

78,286

0

0

0

เชิงปริมาณ
1. จำนวนการเบิกจายวัสดุ-อุปกรณ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจตอการดำเนินงานอาคารสถานที่
เชิงเวลา
1.ดำเนินงานแลวเสร็จปงบประมาณ 2563
เชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่ ในการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จ ปงบประมาณ 2563
เชิงปริมาณ
1.วัสดุ อุปกรณ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1.ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563

1(ครั้ง)



4 (เกณฑเฉลย)



2(ไตรมาส)



5 (แหลง)






4(ครั้ง)
80 (รอยละ)
1(โครงการ)




ไม่ บรรลุ

อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ

9

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ

13.

โครงการบริหารจัดการงานการเงิน

99,000

0

เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1.ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563

14.

15.

โครงการบริหารงานธุรการ

โครงการบริหารจัดการสำนักงานกลุมงานไฟฟา
และอนุรักษพลังงาน

100,000

20,000

0

0

เชิงปริมาณ
1.มีวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1.ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563
เชิงปริมาณ
1.เพื่อจัดซื้อวัสดุใชในการพัฒนาบริการกลุมงานไฟฟาและอนุรักษ
พลังงาน
เชิงคุณภาพ
1.จำนวนครั้งที่ จัดทำการซื้อวัสดุ
เชิงเวลา
1.การดำเนินการเปนไปดวยความราบรื่น

12 (ครั้ง)
80 %




1
(โครงการ)



4 (ครั้ง)



100 (เปอรเซนต)



1(โครงการ)



10(รายการ)



2(ครั้ง)



90(รอยละ)



ไม่ บรรลุ

อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ

10

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ

16.

17.

18.

โครงการบริหารจัดการดำเนินงานพัสดุ

โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ

โครงการการจัดการความรู

140,000

10,000

14,000

120

0

0

เชิงปริมาณ
1.มีการลงทะเบียนครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ 2563
2.มีแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ 2563
เชิงคุณภาพ
1.มีการรายงานการติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผน
เชิงเวลา
1.ดำเนินการไดทันกำหนดเวลาภายในปงบประมาณ 2563
เชิงปริมาณ
1.จำนวนการเบิก-จายวัสดุ อุปกรณตอการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรมความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ไมต่ำกวารอยละ 80
เชิงเวลา
1.สามารถดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงปริมาณ
1.จำนวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรใน
สำนักงานอธิการบดี
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรไดรบั ความรู ความเขาใจในกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
เชิงเวลา
1.ดำเนินใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563

100(รอยละ)
1(แผน)
4(ไตรมาส)
1(ป)
2(ครั้ง)







10110028014

80(รอยละ)



2(ไตรมาส)



1(กิจกรรม)



80(รอยละ)



1(ปงบประมาณ)



ไม่ บรรลุ

อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ

