
(ร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

หน่วยงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

      รอบ  6  เดือน 
      รอบ  12  เดือน 

 
 
 
 
 
 

 
มีนาคม  2565 

 

 

 

✓ 

✓ 

 



แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิาร รอบ  6 เดือน   12 เดือน  
หน่วยงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอัครพล นามสกุล ดวงพัตรา  ต าแห่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 สังกัดหน่วยงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   โทรศัพท์ 1007     
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏบิัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย เบิกจ่ายจริง 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวนตัวชี้วัดท่ี
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

            1 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหาร
ความเสี่ยงและความโปร่งใส และ
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

30,000 งานธุรการ 
1 ต.ค 64 ถึง 
30 ก.ย 65 ✓   ✓    

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

50,000 งานธุรการ 
1 ต.ค 64 ถึง 
30 ก.ย 65 ✓   ✓    

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

120,000 งานธุรการ 
1 ต.ค 64 ถึง 
30 ก.ย 65 ✓   ✓    

รวม    3   3    

 
 
 
 
 

 

 
✓ 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานรอบ  6 เดือน          12 เดือน  
 โครงการที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ ทั้งสิ้น   3   โครงการ  งบประมาณ  200,000   บาท   โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    0   โครงการ  
ผลการเบิกจ่ายจริง     -     บาท 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จ านวนตัวชี้วัด  - ตัวชี้วัด  จ านวนตวัชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์   - ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ      -  
หมายเหตุ  การติดตามรอบ 6 เดือน จะค านวณเฉพาะโครงการที่อยู่ในรอบระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น      -   คะแนน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80  
ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสรจ็  = 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  : ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย คิดเป็น      -   คะแนน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80  

ระดับคะแนนความส าเร็จ : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ด าเนินการลลุ่วงตามค่าเป้าหมาย =  

 
 
 

 

 
✓ 

 

 



 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
                    

                   
                    

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
                    

                   
                    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

โครงการ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส และปรับปรุงคู่มือ 
ปฏิบัติงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ตอนที่ 1  ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอัครพล นามสกุล ดวงพัตรา   
   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   สังกัด   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ตอนที่ 2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ 
             

             
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด(KPI) ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

      ปริมาณ  : บุคลากรเข้าร่วมโครงการ                                                                                                               ร้อยละ 80     

คุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80     
เวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 ต.ค 64 ถึง 
30 ก.ย 65 

  
 

 

งบประมาณ  : 30,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ     

รวม      
 

 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ     มีการเบิกจ่าย   ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ       30,000 บาท  เบิกจ่ายจริง            บาท คิดเป็นร้อยละ     
 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่ายจากกองทุน  ไปยัง กองทุน    
  เป็นเงิน   บาท 
 2.4 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
  ไม่มี 
  มี (ระบุ)           

             
 2.5 แนวทางแก้ไข 
             

             

 

 

 

  

 

 

 



แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ตอนที่ 1  ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอัครพล นามสกุล ดวงพัตรา   
   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   สังกัด   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ตอนที่ 2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ 
             

             
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด(KPI) ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

      ปริมาณ  : บุคลากรเข้าร่วมโครงการ                                                                                                               ร้อยละ 80     
คุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80     

เวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 ต.ค 64 ถึง 
30 ก.ย 65 

  
 

 

งบประมาณ  : 50,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ     
รวม      

 

 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ     มีการเบิกจ่าย   ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ       50,000 บาท  เบิกจ่ายจริง            บาท คิดเป็นร้อยละ     
 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่ายจากกองทุน  ไปยัง กองทุน    
  เป็นเงิน   บาท 
 2.4 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
  ไม่มี 
  มี (ระบุ)           

             
 2.5 แนวทางแก้ไข 
             

             
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 



แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 1  ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอัครพล นามสกุล ดวงพัตรา   
   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   สังกัด   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ตอนที่ 2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ 
             

             
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด(KPI) ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

      ปริมาณ  : บุคลากรเข้าร่วมโครงการ                                                                                                               ร้อยละ 80     

คุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80     
เวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 ต.ค 64 ถึง 
30 ก.ย 65 

  
 

 

งบประมาณ  : 120,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ     

รวม      
 

 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ     มีการเบิกจ่าย   ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ       120,000 บาท  เบิกจ่ายจริง            บาท คิดเป็นร้อยละ     
 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่ายจากกองทุน  ไปยัง กองทุน    
  เป็นเงิน   บาท 
 2.4 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
  ไม่มี 
  มี (ระบุ)           

             
 2.5 แนวทางแก้ไข 
             

             

 

 

 

  

 

 

 


