แผนการกากับและติดตาม

การดาเนินงานโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีงบประมาณ

๒
๕
๖
๒

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สังกัดสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page |ก

คำนำ
งำนทำนุบำรุงิิลปัันนรรรม มหำัิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้จัดทำ
แผนกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงิิลปัันนรรรมและอนุรักษ์สิ่งแัดล้อม
ที่สะท้อนคัำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนอันเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำน
ทำนุบำรุงิิลปัันนรรรมและอนุรักษ์สิ่งแัดล้อม
มหำัิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ หัังเป็นอย่ำงยิ่งั่ำ แผนกำรกำกับและ
ติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรด้ำนทำนุบำรุงิิลปัันนรรรมและอนุรักษ์สิ่งแัดล้อม ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ของมหำัิ ทยำลั ย เทคโนโลยี รำชมงคลล้ ำนนำ ฉบั บ นี้ จะเป็ น เครื่อ งมื อ
กำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนที่สำคัญให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน ที่รับผิดชอบใช้เป็นแนัทำง
ในกำรกำกับและติดตำม สำมำรถติดตำมผลกำรดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไั้ต่อไป

ิูนย์ัันนรรรมิึกษำ
มหำัิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงิิลปัันนรรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ก
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สำรบัญ
คำนำ

หน้ำ
ก

ส่ันที่ ๑

บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ััตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ขอบเขต
ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยักับิูนย์ัันนรรรมิึกษำ

๑
๑
๒
๒
๒

ส่ันที่ ๒

แนัทำงกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำน
ัิรีดำเนินกำร
หน่ัยงำน/ผู้รับผิดชอบกำรติดตำมและประเมินผล
ระยะเัลำดำเนินกำร
ระยะเัลำกำรติดตำมประเมินผล
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ผลที่คำดั่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผล

๕
๕
๖
๖
๗
๗

ส่ันที่ ๓

กรอบกำรกำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กรอบกำรกำกับและติดตำมผล
กรอบกำรประเมินผล

๘
๙

ส่ันที่ ๔

ปฏิทินกำรกำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ปฏิทินกำรกำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำรำงกำหนดัันส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ภำคผนัก

๑๐
๑๒

- แผนกำรติดตำมและประเมินผล มหำัิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
พ.ิ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ฉบับ ปรับปรุง ปี พ.ิ.๒๕๖๒
- ตำรำงกำรเบิกจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ิ.๒๕๖๒
- แบบฟอร์มเสนอแผนงำน (ง.๘)
- แบบฟอร์มเสนอโครงกำร-กิจกรรม (ง.๙)
- แบบรำยงำนแผนงำน (ง.๘)
- แบบรำยงำนโครงกำร-กิจกรรม (ง.๙)

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงิิลปัันนรรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ข

ส่วนที่ ๑
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจ
หลั ก ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ของมหำวิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
เนื่ อ งจำกแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๖๑ ของศู น ย์ วั ฒ นธรรมศึ ก ษำ
มหำวิทยำลั ย เทคโนโลยี รำชมงคลล้ ำนนำ จั ดทำขึ้น เพื่อให้ ห น่ ว ยงำน สถำนศึกษำ และบุ คลำกรที่ มี ส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือ ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๑ และกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยฯ บรรลุผลสำเร็จ จึงจัดทำแผนกำรกำกับและติดตำม
กำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรหน่ ว ยงำนศู น ย์ วั ฒ นธรรมศึ ก ษำ และ ๕ พื้ น ที่ ในสั ง กั ด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบและปฏิบัติตำมแผนที่กำหนดไว้
อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมถึ ง ประเมิ น ผลควำมก้ ำ วหน้ ำ และผลส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ปัญหำ อุปสรรค ในกำรดำเนินงำนให้สำมำรถสะท้อนถึงผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยในภำพรวมของมหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญ
ต่อผู้บริหำรเพื่อประโยชน์ในกระบวนกำรบริหำร และกำรตัดสินใจในกำรทบทวนปรับปรุงและพัฒนำทำงเลือก
เชิงยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยฯ ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกำกับ ติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำ และเป้ำหมำยที่
กำหนด
๒. เพื่อทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค หรือเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวของกำร
ดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำทำงเลือก
เชิงยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
๔. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล และ
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของศูนย์วัฒนธรรมศึกษำส่วนกลำง และ ๕ พื้นที่
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เป้ำหมำย
๑. ดำเนินกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ครั้ง ในรำยไตรมำสที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๒. ดำเนินกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ครั้ง ในรำยไตรมำสที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๓. ดำเนินกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม/งำน/โครงกำร ตำมรอบ
ระยะเวลำที่กำหนด ในรำยไตรมำสที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๔. ดำเนินกำรสรุปรำยงำนผลตำมกิจกรรม/งำน/โครงกำร หลังสิ้นสุดปีงบประมำณ ๒๕๖๒
ขอบเขต
กำรก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ใช้ ก ลไกกำรบริ ห ำรงำนซึ่ ง มี
ผู้อำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ เป็นผู้มีอำนำจและบทบำทอย่ำงเต็มที่ในกำรบริหำรจัดกำร กำกับ ติดตำม
และประเมินผลกำรดำเนิ นงำนด้ำนทำนุ บำรุ งศิล ปวัฒนธรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่รั บผิดชอบ โดยที่
บุ คลำกรส ำนั กงำนศูน ย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ ำนนำ และบุ คลำกรศูน ย์ วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้น ที่ เป็ น ผู้
ประสำนงำน รวบรวม วิเครำะห์ สรุปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของพื้นที่ หน่วยงำนศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
และมหำวิทยำลัยฯ แล้วนำเสนอต่อผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำต่อไป
ข้อมูลพื้นฐำนเกีย่ วกับศูนย์วฒ
ั นธรรมศึกษำ
๑.๒.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ด้วยสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในครำวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗(๖) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ มีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เป็นหน่วยงำนในระดับกอง ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์รวม
ของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภำค เป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติกำรศิลปะ ประชุมสัมมนำ ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย
และพัฒนำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม (อ้ำงถึง : เอกสำรกำรจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พื้นที่เชียงรำย
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พื้นที่ลำปำง
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พื้นที่พิษณุโลก
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พื้นที่ตำก
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ พื้นที่น่ำน

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
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ศู น ย์ วั ฒ นธรรมศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลล้ ำ นนำ ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม งำนออกเป็ น ๔
กลุ่มงำน ดังนี้
๑. กลุ่มงำนบริหำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ (สำนักงำนศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ)
๒. กลุม่ งำนวิชำกำรวัฒนธรรม
๓. กลุม่ งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๔. กลุ่มงำนหอศิลปวัฒนธรรม

๑.๒.๒ ปรัชญำ
สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๑.๒.๓ วิสยั ทัศน์
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำเป็นแหล่งควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำย อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำสังคมไทยสู่สำกล
๑.๒.๔ พันธกิจ
๑) เป็นแหล่งควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
๒) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓) ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒.๕ อัตลักษณ์
สืบ ค้นคว้ำวิจัยข้อมูลด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่กำรปฏิบัติ
สำน ต่อยอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำไทยสู่สังคม
สร้ำง ควำมเข้มแข็ง สร้ำงเครือข่ำย ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เสริม คุณค่ำเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยสู่สำกล
๑.๒.๖ เป้ำหมำย
๑) สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยด้ ำ นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม รวมถึ ง กำรทะนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒) รักษำสิ่งแวดล้อม และลดมลภำวะและภำวะโลกร้อนโดยมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว
(Green University)
๓) ส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรพระรำชดำริของทุกพระองค์
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๑.๒.๗ นโยบำย
๑) สร้ำงเครือข่ำยประสำนงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
๒) อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
๓) ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒.๘ กลยุทธ์
๑) พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสำมำรถด้ำนทักษะเพื่อสร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำแก่องค์กร
๒) กำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรให้มีค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value)
ของ มทร.ล้ำนนำ
๑.๒.๙ มำตรกำร
๑) ส่งเสริมหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำร ควำมรู้เชิงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับ
ทักษะทำงสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์รวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตร
๒) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์และกำรจัดบริกำรชุมชนที่สร้ำงจิตสำนึก
ฟื้นฟู สงวนรักษำ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติเพิ่มขึ้น
๑.๒.๑๐ วัตถุประสงค์
๑) เป็นศูนย์รวมองค์ควำมรู้ เครือข่ำย ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภำค
๒) เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
๓) ปลูกฝังจิตสำนักและควำมหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

๔) บูรณำกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรสืบค้น รักษำ บูรณะและถ่ำยทอด ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์
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ส่วนที่ ๒

แนวทางการกากับและติดตามการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
๑. ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอีย ดกรอบแนวทาง จุ ดเน้ น มาตรการตามนโยบายของมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. พิจารณารายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
๓. วางแผน กาหนดกรอบแนวทางการกากับและติดตาม กาหนดแบบติดตาม
๔. จัดทาปฏิทินกาหนดภารกิจกากับ ติดตาม และรายงาน
๕. จัดทาแผนการกากับและติดตามการดาเนินงานโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนการกากับและติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ
๗. นาแผนการกากับและติดตามฯ เสนอผู้บริหารสานักงานอธิการบดี รับทราบ เพื่อกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนการติดตามฯ
๘. ประชุมกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินการตามแผนการกากับและติดตามฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการติดตามฯ
๙. คณะกรรมการติดตามดาเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กาหนด
๑๐. กลุ่มงานติดตามสรุปผลการจัดทารายงานการติดตามประเมินผล
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล
๑. ระดับหน่วยงาน : บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา โดยมีผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นประธานกากับดูแล มีบทบาทอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
๑.๑ จัดทาแผนกากับ ติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน การติดตามความคืบหน้า และการใช้จ่ายงบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ ประสาน เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ รวมถึง
โครงการ/กิจกรรม ที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑.๓ รายงานผลการด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ รวมถึ ง ปั ญ หา อุ ป สรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์
ในการเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒
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๑.๔ รายงานการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนนา สานักงานอธิการบดี และกองนโยบายและแผน
ทราบ
๑.๕ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร
๒. ระดับพื้นที่ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทุกพื้นที่ ประกอบด้วย พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย ลาปาง
และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการดาเนินงานและติดตามประเมินผลงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
๒.๑ ประสาน เร่งรัด ติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในพื้นที่ ตามระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานและ
การติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๒ รายงานผลการดาเนิ นงานและผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒.๓ รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของศูนย์ วัฒนธรรมศึกษา ทุกพื้น ที่ ต่อศูน ย์วัฒ นธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เพื่อใช้เป็ นข้อมูล ประกอบการ
รายงานผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่อไป
๒.๔ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร
๓. ระดับคณะ : คณะ ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิ ท ยาการ เป็ น หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งานและติ ด ตามประเมิ น ผลงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
๒.๑ ประสาน เร่งรัด ติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในคณะ และวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนิ น งานและการติ ด ตามความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
๒.๒ รายงานผลการดาเนิ นงานและผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประจาอย่า งต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒.๓ รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของทุกคณะ และวิทยาลัยฯ ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่อไป
แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒
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๒.๔ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ๕ พื้นที่ ได้กาหนดแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนฯ
และนอกแผนฯ เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษาดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอต่อกองนโยบายและแผนรับทราบ โดยขอความอนุเคราะห์ให้
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย และเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ด้านทานาบารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นรายไตรมาส
ไตรมาสละ ๑ ครั้ ง ผ่ า นระบบสารบั ญ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-office) หรื อ อี เ มล์ rmutlculture@rmutl.ac.th
เพื่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จะได้รวบรวมรายงานข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
การรายงานผลการดาเนินการติดตามและประเมินผล
๑. หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
รายงานผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Project Manager)
๒. หน่ ว ยงานศู น ย์ วั ฒ นธรรมศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อกองนโยบายและ
แผนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
๒. หน่วยงาน กองนโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลที่คาดว่าได้รับจากการติดตามประเมินผล
๑) ทาให้ รั บ ทราบผลการดาเนิ นงานด้านทานุบ ารุงศิล ปวัฒนธรรม เพื่อประเมิน ความส าเร็จตาม
เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒) มีแนวทาง/มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒

๗

Page |๘

ส่วนที่ ๓

กรอบกำรกำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

กิจกรรมดำเนินกำร
ติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ระยะเวลำ
ทุกวันที่ ๑๐
ของเดือน ม.ค. ,
เม.ย. , ก.ค. ,
ต.ค.
(ปีงบประมำณ
ถัดไป
กำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรตำม
ไตรมำส ๑, ๒, ๓,
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ๔ (ภำยใน ๑๐
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
วันทำกำร หลัง
- แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
สิ้นสุดแต่ละไตร
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
มำส)
- ส่งแบบรำยงำน
สรุปภำพรวม/รำยงำนผล
ทุกสิ้นเดือนของ
- รำยงำนสรุปกิจกรรมของโครงกำร/งำน/
ไตรมำสที่ ๑, ๒,
กิจกรรม
๓, ๔ (ภำยใน ๑๕
- รำยงำนผลต่อกองนโยบำยและแผน
วันทำกำรหลัง
- รำยงำนผลต่อสำนักงำนอธิกำรบดี
สิ้นสุดแต่ละ
ไตรมำส)
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร/งำน/กิจกรรม ภำยในเดือน
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ตุลำคม ๒๕๖๒
สิ่งแวดล้อม/ผลลัพธ์ ประโยชน์ของแผนที่ได้รับ
กำรสรุปประเด็นปัญหำ/แนวทำงแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ
นำเสนอสรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุง
ภำยในเดือน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อ
ตุลำคม ๒๕๖๒
ผู้บริหำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
ตุลำคม –
งบประมำณ ๒๕๖๒
ธันวำคม ๒๕๖๒
- เสนอต่อ สำนักงำนอธิกำรบดี
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ผูใ้ ห้ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และ
๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ
สวก.

หมำยเหตุ
แบบสรุปผล
กำรดำเนินงำน
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/งำน/
กิจกรรม และ
๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ
สวก.
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ

แบบรำยงำน
ผลกำรดำเนิน
โครงกำร ง.๙

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ และคณะ
ดำเนินงำนจัดทำ
รำยงำนประจำปี

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

รำยงำน
ประจำปี
งบประมำณ
๒๕๖๒

๘
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กรอบกำรประเมินผล ประกอบด้วยผลสำเร็จ ๒ ระดับ ได้แก่
ระดับผลผลิต (Output) : ประเมินผลสำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย งำนประจำ งำน
โครงกำร และกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่เป็นเงื่อนไขควำมสำเร็จของเป้ำหมำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่
สะท้อนถึงผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในภำพรวม
ระดับผลลัพธ์ (Outcome) : ประเมินผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยฯ

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๙

ส่วนที่ ๔

ปฏิทนิ กำรกำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ระยะเวลำ
ไตรมำส
เดือน
๑
มกรำคม
๒๕๖๒

๓

๔

รำยละเอียดกำรติดตำมฯ

ผูร้ บั ผิดชอบ

๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
ด ำ เ นิ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม ต ำ ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
นอกแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๕ มกรำคม
๒๕๖๒
๑. รำยงำนกำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง
กองนโยบำยและแผน แล ะส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือน
เมษำยน
๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
๒๕๖๒ ด ำ เ นิ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม ต ำ ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
นอกแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๕ เมษำยน
๒๕๖๒
๒. รำยงำนกำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง
กองนโยบำยและแผน และส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือน
กรกฎำคม
๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
๒๕๖๒ ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรด้ำนทำนุ บ ำรุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมและ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และนอกแผนปฏิ บั ติ
รำชกำร ประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๖๒
ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวั น ที่ ๕ กรกฎำคม
๒๕๖๒
๒. รำยงำนกำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

หมำยเหตุ
ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ
สวก.

ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ
สวก.

ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ
สวก.

๑๐
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ระยะเวลำ
ไตรมำส
เดือน

๑
(งปม.
๒๕๖๓)

ตุลำคม
๒๕๖๒

รำยละเอียดกำรติดตำมฯ

ผูร้ บั ผิดชอบ

กองนโยบำยและแผน แล ะส ำนั ก งำน
อธิ ก ำรบดี ภำยในวั น ที่ ๑๐ กรกฎำคม
๒๕๖๒
๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
ด ำ เ นิ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม ต ำ ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
นอกแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๕ ตุลำคม
๒๕๖๒
๒. รำยงำนกำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณ
ตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง
กองนโยบำยและแผน และส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี ภำยในวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๒

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

ติดตำมข้อมูล จำก
๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ
สวก.

๑๑

ตำรำงกำหนดวันส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
ระยะเวลำดำเนินงำน (วันที)่

รำยกำร

ปี ๒๕๖๑
ตค.

๑

พย.

ผูร้ บั ผิดชอบ

ปี ๒๕๖๒
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ไตรมำส ๑

๑.๑ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๑

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ สวก.

๑.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๑

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ สวก.
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ

ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
๑.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๑ ต่อ
สำนักงำนอธิกำรบดี และกองนโยบำยและแผน

๒ ไตรมำส ๒
๒.๑ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๒

๒.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๒
ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ สวก.
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ๕ พื้นที่ ๔ คณะ
๑ วิทยำลัย และ สวก.

๑๐

P a g e | ๑๑

รำยกำร

ระยะเวลำดำเนินงำน (วันที)่
ปี ๒๕๖๑
ตค. พย. ธค.

มค.

กพ.

มีค.

ปี ๒๕๖๒
เมย. พค. มิย.

๒.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๒ ต่อ
๓

ผูร้ บั ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ

สำนักงำนอธิกำรบดี และกองนโยบำยและแผน
ไตรมำส ๓

๓.๑ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๓

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ และทุกพื้นที่

๓.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๓ ต่อ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
๓.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๓ ต่อ
สำนักงำนอธิกำรบดี และกองนโยบำยและแผน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ทุกพื้นที่

๔

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ

ไตรมำส ๔

๔.๑ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส ๔
๕

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรวมประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ และทุกพื้นที่
ภำยในวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๒

แผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มทร.ล้ำนนำ

๑๑

ภาคผนวก

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

ตารางการเบิกจ่ายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
15
45
35
5
ร้อยละเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
370,380 1,111,140
864,220
123,460
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณมหาวิทยาลัยที่ต้องเบิกจ่าย
370,380 1,111,140
864,220
123,460
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
219,480
658,440
512,120
73,160
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
219,480
658,440
512,120
73,160

งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
และศิลปศาสตร์
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
คณะศิลปกรรม
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
คณะวิทยาศาสตร์
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
วิทยาลัยเทคโนโลยี
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
และสหวิทยาการ
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
พื้นที่เชียงราย
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
พื้นที่ตาก
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
พื้นที่น่าน
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ตอ้ งเบิกจ่าย
พื้นที่พิษณุโลก
งบประมาณรายได้ที่ตอ้ งเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ตอ้ งเบิกจ่าย
พื้นที่ลาปาง
งบประมาณรายได้ที่ตอ้ งเบิกจ่าย
ภาพรวมงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย
สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร

12,600
12,600
16,800
16,800
150
150
7,500
7,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500

37,800
37,800
50,400
50,400
450
450
22,500
22,500
67,500
67,500
67,500
67,500
67,500
67,500
67,500
67,500
67,500
67,500

29,400
29,400
39,200
39,200
350
350
17,500
17,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500

4,200
4,200
5,600
5,600
50
50
2,500
2,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

รวม
100
2,469,200
2,469,200
1,463,200
0
1,463,200
0
0
0
84,000
0
84,000
112,000
0
112,000
1,000
0
1,000
0
0
0
50,000
0
50,000
150,000
0
150,000
150,000
0
150,000
150,000
0
150,000
150,000
0
150,000
150,000
0
150,000

หน่วยงาน
สานักงบประมาณ
มหาวิทยาลัย

ตารางการเบิกจ่ายตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
30.29
22
22
ร้อยละเป้าหมายตามสานักงบประมาณ
15
45
35
ร้อยละเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเบิกจ่าย
370,380
1,111,140
864,220
งบประมาณรายได้ที่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณมหาวิทยาลัยที่ต้องเบิกจ่าย
370,380
1,111,140
864,220

ไตรมาส 4
21.71
5
123,460
123,460

รวม
100
100
2,469,200
2,469,200

180,000

1,463,200

การเบิกจ่ายตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ
พื้นที่เชียงราย
พื้นที่ตาก
พื้นที่น่าน
พื้นที่พิษณุโลก
พื้นที่ลาปาง

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

237,500

214,955

830,745

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

-

-

-

-

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

-

8,000

76,000

84,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

30,000

55,000

27,000

112,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

-

-

10,000

10,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

-

-

-

-

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

50,000

-

-

-

50,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

15,000

50,000

85,000

150,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

-

150,000

-

150,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

-

70,000

80,000

150,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

20,000

100,000

30,000

150,000

งบประมาณแผ่นดิน (ตามแผน)ที่ต้องเบิกจ่าย

-

90,000

50,000

10,000

150,000

369,955

1,313,745

498,000

2,469,200

รวม

287,500

แบบเสนอแผนงาน (ง.8)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน …………………………….............
 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….
รหัสแผนงาน _-_ _ _-_ _
1.
2.
3.
4.

ชื่อแผนงาน ........................................................................................................................................................................
ผูร้ บั ผิดชอบ .....................................................................................................................................................................
ประเภทแผนงาน (…….) แผนงานใหม่ (…….) แผนงานต่อเนือ่ ง
หลักการและเหตุผล
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

5. วัตถุประสงค์
5.1 ...............................................................................................................................................................................
5.2 ...............................................................................................................................................................................
5.3 ...............................................................................................................................................................................
6. ความคาดหวังของสานักงบประมาณทีจ่ ะได้จากแผนงาน (เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั สานักงบประมาณ)
6.1 ................................................................................................................................................................................
6.2 ................................................................................................................................................................................
6.3 ................................................................................................................................................................................
7. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ .....................................................................................................................................................................
7.2 กลยุทธ์ที่ ...........................................................................................................................................................................
7.3 ตัวชี้วัดที่ ...........................................................................................................................................................................
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับภาพรวม (ถ้ามี)
8.1 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ (Output)……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.2. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. โครงการ/กิจกรรม (ง.9) ภายใต้แผนงาน (จานวนโครงการ/กิจกรรม (ง.9) ขึน้ อยูก่ บั ตามความเหมาะสม)
9.1 รหัส _-_ _ _-_ _ - 01.....................................................................................................................................................
9.2 รหัส _-_ _ _-_ _ - 02.....................................................................................................................................................
9.3 รหัส _-_ _ _-_ _ - 03.....................................................................................................................................................

1

แบบเสนอแผนงาน (ง.8)

10. แผนการดาเนินงาน
รหัสโครงการ/กิจกรรม
1.รหัส_-_ _ _-_ _- 01
2.รหัส_-_ _ _-_ _- 02
3.รหัส_-_ _ _-_ _- 03

ปี พ.ศ. .............
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

งบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ

ปี พ.ศ. .............
ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11. งบประมาณ ............................ บาท (.......................................................................................................)
หมวดงบประมาณ
จานวนเงิน
1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ

2

แบบเสนอแผนงาน (ง.8)

12.การประเมินความเสีย่ งแผนงาน
12.1 แบบประเมินความเสีย่ งแผนงาน
แผนงาน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผูร้ บั ผิดชอบแผนงาน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์แผนงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................
งบประมาณ............................บาท
ระยะเวลาดาเนินแผนงาน....................................ถึง………………………………………
ปัจจัยความเสี่ยง(/)
การประเมินความเสีย่ ง
การจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง* ความเสีย่ ง**
ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
(โอกาสXผลกระทบ)
ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์
1.1...
1.2...
ความเสีย่ งด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่ อื่นๆ)
ความเสีย่ งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวิชาการ
ระบบบริหารหลักสูตร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
ความเสีย่ งด้านอื่น ๆ โปรดระบุ

2.1...
2.2...
3.1...
3.2...
4.1...
4.2...
5.1...
5.2...

*ระดับความเสีย่ ง ค่าคะแนน 1-3 = ต่า ค่าคะแนน 4-9 = ปานกลาง ค่าคะแนน 10-16 = สูง ค่าคะแนน 17-25 = สูงมาก
**การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสีย่ ง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง 3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 4. Terminate - การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
***ปัจจัยความเสีย่ งที่ถูกประเมินในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ให้นาปัจจัยความเสีย่ งจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมต่อไป
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แบบเสนอแผนงาน (ง.8)

12.2 แผนการบริหารความเสีย่ งแผนงาน
แผนงาน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผูร้ บั ผิดชอบแผนงาน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์แผนงาน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
งบประมาณ............................บาท
ระยะเวลาดาเนินแผนงาน....................................ถึง………………………………………
ปัจจัยความเสีย่ ง(/)
แนวทางการจัดการ
ประเด็นความเสีย่ ง
ปัจจัยความเสีย่ ง
กาหนดแล้วเสร็จ
ความเสีย่ ง
ภายใน ภายนอก
ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์
1.1...
1.2...
ความเสีย่ งด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ อื่นๆ)
ความเสีย่ งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวิชาการ
ระบบบริหารหลักสูตร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
ความเสีย่ งด้านอื่น ๆ โปรดระบุ

2.1...
2.2...
3.1...
3.2...
4.1...
4.2...
5.1...
5.2...
ลงชื่อ ..............................................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน
(.................................................................)
.............................................................
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง .................................
4

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน …………………………….............
 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….
รหัสโครงการ _-_ _ _-_ _-_ _
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................................................
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ............................................................................................................................................................
สถานทีด่ าเนินงาน ...............................................................................................................................................................
กาหนดการจัดโครงการ ........................................................................................................................................................

5. หลักการและเหตุผล
.................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
........................................................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์
6.1 ...............................................................................................................................................................................
6.2 ...............................................................................................................................................................................
6.3 ...............................................................................................................................................................................
7. กลุม่ เป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
............................................................................................................................. ...................................................................
................................................................................................................................................................................................
8. งบประมาณ ............................ บาท (.......................................................................................................)
หมวดงบประมาณ
จานวนเงิน
1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

9. แผนปฏิบตั งิ าน (แผนงาน) แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชีว้ ดั เป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

ปี พ.ศ………..

ต.ค.

พ.ย.

ปี พ.ศ………………

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย

งบประมาณ
ก.ค.

ส.ค.

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ก.ย.

10. ตัวชี้วดั ของโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10.2 เชิงคุณภาพ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
10.3 เชิงเวลา…………………………………………………………………………………………………………………………...........................
10.4 เชิงค่าใช้จา่ ย (บาท)……………………………………………………………………………………………………….............................
11. ผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้รบั (Output)(ผลผลิตทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินงานซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/
กิจกรรม)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
12. ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รบั (Outcome) (ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
13. ผลกระทบทีค่ าดว่าจะได้รบั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(.................................................................)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง ..................................
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แบบรายงานแผนงาน (ง.8)

แบบรายงานแผนงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน …………………………….............
รหัสแผนงาน _-_ _ _-_ _
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

ชื่อแผนงาน .................................................................................................................................................................................
ผูร้ บั ผิดชอบ ...............................................................................................................................................................................
ประเภทแผนงาน (…….) แผนงานใหม่ (…….) แผนงานต่อเนือ่ ง
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์
บรรลุ(√)/
ไม่บรรลุ(×)

5. ความคาดหวังของสานักงบประมาณทีจ่ ะได้จากแผนงาน (เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั สานักงบประมาณ)
ตัวชี้วดั
แผน

ผล

6. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ ......................................................................................................................................................................
6.2 กลยุทธ์ท.ี่ .............................................................................................................................................................................
6.3 ตัวชี้วัดที่..............................................................................................................................................................................
7. งบประมาณที่ได้รับ จานวน.......................บาท
8. ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
8.1 ความก้าวหน้าแผนงาน
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้าแผนงาน
(ระบุเป็น %)

แบบรายงานแผนงาน (ง.8)

8.2 ความก้าวหน้าของโครงการ

รหัสโครงการ

1.รหัส_-_ _ _-_ _
2.รหัส_-_ _ _-_ _
3.รหัส_-_ _ _-_ _

ชือ่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)
แผน
เบิกจ่าย

ความก้าวหน้า
(ระบุเป็น %)

ความสาเร็จของ
โครงการ (√,×)

รวม

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
9.1 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ (Output)…………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
9.2. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) …………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
9.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) …………………………………………………………………………………………………..……………
10. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมทั้งหมด
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
11. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
12. เอกสารประกอบผลการดาเนินงาน รูปภาพการดาเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ ายงานข้อมูล
(.....................................................)
ตาแหน่ง.............................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..............................................................
โทรศัพท์ภายใน..................................................................
อีเมล .................................................................................
รายงานข้อมูล ณ วันที่......เดือน..................พ.ศ................

ลงชื่อ.....................................................ผูต้ รวจสอบข้อมูล
(.....................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ...............................................................
โทรศัพท์ภายใน...................................................................
อีเมล ..................................................................................
รายงานข้อมูล ณ วันที่......เดือน...................พ.ศ.................

หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน
ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นที่ ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบแผนงาน
(.................................................................)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง ..................................

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน …………………………….............

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ _-_ _ _-_ _-_ _
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................................................
2. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ............................................................................................................................................................
3. สถานทีด่ าเนินงาน ...............................................................................................................................................................
4. กาหนดการจัดโครงการ ........................................................................................................................................................
5. ความสาเร็จของวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์

บรรลุ(√)/ไม่
บรรลุ(×)

1.
2.
3.

6. กลุม่ เป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
......................................................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................................................
7. ตัวชีว้ ดั ของโครงการ
1.เชิงปริมาณ
2.เชิงคุณภาพ
3.เชิงเวลา
4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

แผน

ผล

8.ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
5.1 ความก้าวหน้าโครงการ
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้าโครงการ
(ระบุเป็น %)

9. ผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้รบั (Output)(ผลผลิตทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินงานซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/
กิจกรรม)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม

10. ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รบั (Outcome) (ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
11. ผลกระทบทีค่ าดว่าจะได้รบั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
12. สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
13. เอกสารประกอบผลการดาเนินงาน รูปภาพการดาเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ ายงานข้อมูล
(.....................................................)
ตาแหน่ง.............................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..............................................................
โทรศัพท์ภายใน..................................................................
อีเมล .................................................................................
รายงานข้อมูล ณ วันที่......เดือน..................พ.ศ................

ลงชื่อ.....................................................ผูต้ รวจสอบข้อมูล
(.....................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ...............................................................
โทรศัพท์ภายใน...................................................................
อีเมล ..................................................................................
รายงานข้อมูล ณ วันที่......เดือน...................พ.ศ.................

หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นที่ ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(.................................................................)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง ..................................
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