


ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

-------------------------------------------------- 

4...รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปเรื่อง 

ด้วยผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ผ่าน 
การรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เพ่ือทราบและพิจารณาแล้ว โดยมี 
มติที่ประชุมเห็นชอบ แล้วนั้น ซึ่งจากการรายงานผลในที่ประชุมฯ ดังกล่าว มีบางดัชนีชี้วัดที่ ต้องรอ 
ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และได้มีการขอทบทวนผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดโดยให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือให้การรายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์ ต้องมี 
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในปีต่อไป และเพ่ือให้รายงานฯ 
ดังกล่าวมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ก าหนดตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.๒  
การบริหารงาน ในด้านการด าเนินงาน ข้อ O12 และตัวชี้วัดย่อยที่  9.๓ การบริหารเงินงบประมาณ  
ในด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ข้อ O๒๐ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

จึงขอสรุปรายงาน 2 เรื่อง ดังนี้ 

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 4  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  
จ านวนเงิน ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ บาท ใช้จ่ายจริง จ านวนเงิน 1,105,304,028.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.37  
โดยจ าแนกออกเป็น งบประมาณรายจ่าย จ านวนเงิน ๘๗๕ ,๕๐๐,๙๐๐ บาท ใช้จ่ ายจริง จ านวนเงิน 
864,967,402.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 และงบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน ๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐ บาท  
ใช้จ่ายจริง จ านวนเงิน 240,336,626.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.95 รายละเอียดดังตาราง  

รายการ 

ปี 256๒ 
จัดสรรปี 256๒ แผนการใช้จ่าย การใช้จ่ายจริง 

ปี 256๒ 
%  

การใช้จ่าย 
เพ่ิม-ลด% 
จากแผน
เบิกจ่าย 

(1) (2) (4) (5) (6)=(5)-(3) 

๑.  งบประมาณรายจ่าย ๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐ ๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐ 864,967,402.65 98.80 -1.20 

๒.  งบประมาณเงินรายได้ ๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐ ๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐ 240,336,626.29 77.95 -22.05 

รวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ 1,105,304,028.94 93.37 -6.63 



 และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายส านักงบประมาณ และ
เป้าหมาย มทร.พระนคร จ าแนกได้ดังนี้ 

 (๑)  งบประมาณรายจ่าย ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สูงกว่าเป้าหมายส านัก
งบประมาณ ร้อยละ 2.80 และต่ ากว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ 1.20 รายละเอียดดังตาราง 

งบประมาณ
รายจ่าย 

ผลการใช้จ่ายจริง 
(%) 

เป้าหมายส านักงบประมาณ เป้าหมายมทร.พระนคร 
(%) ผลต่าง (%) ผลต่าง 

ภาพรวม 98.80 96.00 2.80 100.00 -1.20 

รายจ่ายประจ า 98.84 98.36 0.48 80.91 17.93 

รายจ่ายลงทุน 98.57 88.00 10.57 100.00 -1.43 

 (๒)  งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต่ ากว่าเป้าหมาย  
มทร.พระนคร ร้อยละ 22.05 รายละเอียดดังตาราง 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผลการใช้จ่ายจริง 
(%) 

เป้าหมายมทร.พระนคร 
(%) ผลต่าง 

ภาพรวม 77.95 100.00 -22.05 

รายจ่ายประจ า 75.13 100.00 -24.87 

รายจ่ายลงทุน 144.42 ๑๐๐.๐๐ -44.42 

(2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์ 
งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
30 กันยายน ๒๕๖2) และข้อมูลผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จากหน่ วยงานหลักที่ รับผิดชอบตัวชี้ วัดที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิ เคราะห์และจัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้จัดรูปแบบ 
การน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานฯ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนหลัก คือ 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ได้แก่ 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท าให้ไม่ทราบแผนด าเนินการ
และแผนการใช้จ่ายจริงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

2. การรายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จ กรณีรายงานผลระหว่างปี 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนและบางดัชนีชี้วัดไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน เนื่องจากการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการขอข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเกิดจากหน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติจัดท าข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่ก าหนด  



3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจวิธีการนับวันเบิกจ่ายจริง ท าให้ข้อมูลที่ได้จากกองนโยบายและ
แผน และหน่วยงานอ่ืนไม่ตรงกัน เนื่องจากหน่วยงานมักจะนับวันที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง  
เป็นวันเบิกจ่ายจริง ซึ่งไม่ถูกต้อง (หากหน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง ถือเป็นเพียงสถานะการส่งเบิก
เท่านั้น มิใช่การตัดจ่ายงบประมาณจริง) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามฯ แล้วหลายครั้ง 

4. บุคลากรของหน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงานของงบลงทุน 
โครงการ และโครงการวิจัย และผลดัชนีชี้วัดโครงการ ในระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ  (BPM) 
และหรือรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วน 

ข้อจ ากัด 

1. สืบเนื่องจากส านักงบประมาณมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามที่
ส านักงบประมาณก าหนดไว้แต่ละไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับแผน  การปฏิบัติงานและแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณของบางโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่หน่วยงานก าหนดได้ 
2. ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ไม่สามารถเรียกข้อมูลรายงาน

ผลได้ตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หน่วยงานควรศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้ทราบแผนการด าเนินงาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและส่งข้อมูล 

2. ทุกหน่วยงานควรมีการก ากับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกเดือนและทุกไตรมาส 

3. ทุกหน่วยงานควรขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
และส่งรายงานผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่ก ากับติดตามดัชนีชี้วัด ควรมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติส่งผลข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5. มหาวิทยาลัยควรหารือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ตามสภาวการณ์ที่มี
การเปลี่ยนไป และสามารถเรียกข้อมูลการรายงานผลที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้   

6. ควรมีมาตรการการประหยัดงบรายได้ของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมมาตรการการหารายได้
เพ่ิมเติมจากการบริการสังคม หรือจากรายรับอื่นจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

7. มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ในการเตรียมความพร้อมเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จ านวน 78 ดัชนีชี้วัด และก าหนดค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานในภาพรวมไม่บรรลุผลค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
เนื่องจากภาพรวมการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 กล่าวคือ สามารถด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน  
60 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 และไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 18 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08  

 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ตามแผน 

จ านวน 
ดัชนีชี้วัด 

ดัชนีชี้วัด 
ที่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

ดัชนีชี้วัด 
ที่ไม่บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

37  34 
 (91.89%) 

3  
(8.11%) 

บรรลุ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย 

41  26 
 (63.41%) 

15 
(36.59%) 

ไม่บรรลุ 

ภาพรวม 78  60  
(76.92%) 

18  
(23.08%) 

ไม่บรรลุ 

 

จากผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ 
ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.3 มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการการวัดผลสมรรถนะของ
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศออกมาบังคับใช้  
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการหารือ ปรับกลยุทธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับใหม่นี้  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรปลูกฝัง 
ความกระตือรือร้นในการวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ รวมทั้งการสอบมาตรฐานต่างๆ ให้กับนักศึกษา 

2. ดัชนีชี้วัดที่ 3.4.1.2 หน่วยงานควรขับเคลื่อนการหารายได้จากการบริการวิชาการให้แก่
สังคมให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยมีแผนจัดตั้งศูนย์/ ส านักจัดหารายได้ เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกในการเบิกจ่ายโครงการที่รับเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นอิสระมากขึ้น 

3. ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.4 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการยกร่างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใหม่ และอยู่ ในขั้นตอน 
การจัดประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยพระนคร พ.ศ. ... เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย 
(บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป) เมื่อวันที่ 14 , 29 พฤศจิกายน 2562 และ  
3 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 โดยจะด าเนินการตามข้ันตอนการยกร่างพระราชบัญญัติต่อไป 

 



4. ดัชนีชี้วัดนักศึกษาเข้าใหม่ จ านวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการปรับแผนการก าหนดค่าเป้าหมาย
โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาจริงในปีที่ผ่านๆมาของดัชนีชี้วัดจ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จ านวนนักศึกษา  
ที่คงอยู่ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะต้อง
ด าเนินการให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดของ
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควร  
มีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดี จ านวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจ านวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้น
นักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/ค าแนะน าแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถด าเนินงานส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

7. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกผลผลิต มหาวิทยาลัย  
ควรก าหนดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของงบประมาณ  
เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม  
ค่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับผลการด าเนินงานจริงย้อนหลัง 5 ปี 

ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จ านวนทั้งสิ้น 1,105,304,028.94 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 93.37 แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายจ านวน 864,967,402.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 
98.80 และงบประมาณเงินรายได้จ านวน 240,336,626.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ รายจ่าย  



 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณเงินรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แสดงผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 5  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
แสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/

โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแสดงช่วงเวลาที่ด าเนินงานจริง/ใช้จ่าย
จริง และจ านวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รวมถึงข้อมูลการปรับแผน 

การด าเนินการ 
๑. รายงานผลการปฏิบัติ งานและการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังเอกสารแนบ ๑ 
กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สรุปผล และจัดท ารายงาน 

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือทราบและพิจารณาแล้ว  
โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งจากการรายงานผลในที่ประชุมฯ ดังกล่าว มีบางดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผลการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก และได้มีการขอทบทวนผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือให้การรายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ฉบับสมบูรณ์ ดังเอกสารแนบ๒ 

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (ตามข้อ ๑) เพ่ือจัดท าเล่ม
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ และได้มี 
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในปีต่อไป และเพ่ือให้รายงานฯ 
ดังกล่าวมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ก าหนดของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

กองนโยบายและแผน ขอเสนอเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ รายการ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์  

 มติที่ประชุม............................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ......  



ระเบียบวาระที่ 4.8 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

-------------------------------------------------- 
4.8 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

สรุปเรื่อง 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และข้อมูลผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ อว 0652.18/079 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงจัดรูปแบบการน าเสนอรายงานผล
การด าเนินงานฯ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนหลัก คือ 

ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน 

แผนภาพรวมของดัชนีชี้วัดทั้งปี 112 ดัชนีชี้วัด เมื่อพิจารณาไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน 
50 ดัชนีชี้วัด ดังนั้นแผนดัชนีชี้วัดที่สามารถรายงานผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 62 ดัชนีชี้วัด  
โดยแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

จ านวนแผนดัชนีชี้วัด จ านวนผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80) 

แผน
ทั้งป ี

ยังไม่ถึง
รอบการ
รายงาน 
(N/A) 

แผน ณ  
ไตรมาส 2 

บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย  

ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

1. แผนปฏิบตัิราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
– 2565) 

39 2 37 24 
 (64.86%) * 

6 
(16.22%) * 

7 
(18.92%) * 

ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 - 10 
 

10 
(100%) * 

- - บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 6 - 6 3 
(50.00%) * 

2 
(33.33%) * 

1 
(16.67%) * 

ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 7 - 7 7 
(100%) * 

- - บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 3 - 3 2 
(66.67%) * 

1 
(33.33%) * 

- ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 13 2 11 2 
(18.18%) * 

3 
(27.27%) * 

6 
(54.55%) * 

ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

* ร้อยละ ค านวณจากแผนดัชนีชี้วัด ณ ไตรมาส 2 

 



ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

จ านวนแผนดัชนีชี้วัด จ านวนผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80) 

แผน
ทั้งป ี

ยังไม่ถึง
รอบการ
รายงาน 
(N/A) 

แผน ณ  
ไตรมาส 2 

บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย  

ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

2. ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

73  48 
 

25 2 
(8.00%) * 

23 
(92.00%) * 

- 
(0.00%) * 

ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 24 16 8 1 
(12.50%) * 

7 
(87.50%) * 

- ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 35 32 3 - 
(0.00%) * 

3 
(100%) * 

- ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 7 - 7 1 
(14.29%) * 

6 
(85.71%) * 

- ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 7 - 7 - 
(0.00%) * 

7 
(100%) * 

- ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
 

ภาพรวมแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2563 

112 50 
 

62 26 
(41.94%) * 

29 
(46.77%) * 

7 
(11.29%) * 

ไม่บรรลุผลส าเรจ็ 
 

* ร้อยละ ค านวณจากแผนดัชนีชี้วัด ณ ไตรมาส 2 

 

สาเหตุที่ดัชนีชี้วัดไม่บรรลุผลส าเร็จ ณ ไตรมาส 2 เนื่องจาก 
(1) ผลการด าเนินงานรอบนี้  เป็นเพียงข้อมูลระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

(ณ ไตรมาส 2) ซึ่งผลการด าเนินงานที่สมบูรณ์จะสรุปรายงานผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ  
(2) บางดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน (รอผลสิ้นปีงบประมาณ)  

จะไม่น ามานับรวมในการค านวณร้อยละความส าเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ ไตรมาส 2 

(3) ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิงประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงท าให้การด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายในบางดัชนีชี้วัดล่าช้า 

(4) หน่วยงานผู้ปฏิบัติบางหน่วยงานไม่ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดัชนีชี้วัดหลัก 
หรือส่งรายงานผลการด าเนินงานเกินระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้การค านวณผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดนั้นๆ  
ไม่ถูกต้องและครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

(5) ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ท าให้หน่วยงานขอปรับแผนการด าเนินงาน 
บางโครงการของแต่ละผลผลิตที่มีแผนด าเนินการ ช่วงมีนาคม - เมษายน (ไตรมาส 2) และมีการขอยกเลิก
โครงการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ รอบ 6 เดือน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรจ านวน 1,145,283,950.00 บาท มผีลการใช้จ่าย

จริง รอบ 6 เดือน จ านวน 385,670,850.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.๖7 แบ่งเป็น 
1.1 งบประมาณรายจ่าย  

1.1.1 งบประมาณจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 786 ,114 ,700.00 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง  

จ านวน 283,320,860.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.04 แสดงได้ดังนี้ 

รายการ ปี 2563 
 จัดสรรปี 63 แผนใช้จ่าย 

รอบ 6 เดือน 
% ตาม
แผน 

ผลใช้จ่ายจริง 
รอบ 6 เดือน 

% การ
ใช้จ่าย 

เพิ่ม-ลด% 
จากแผน
เบิกจ่าย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) 

รวมทั้งสิ้น 786,114,700 424,501,899 54.00 283,320,860.61 36.04 -17.96 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 514,112,600 334,659,068 65.09 232,845,554.17 45.29 -19.80 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสรา้งศักยภาพคน 

218,002,100 86,042,831 39.47 49,962,163.94 22.92 -16.55 

    -  งบลงทุน 81,667,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    -  งบอุดหนุน 136,334,200 86,042,831 63.11 49,962,163.94  36.65  -26.46 

           - ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 126,283,500 76,790,131 60.81 47,011,249.30   37.23  -23.58 

           - งบอุดหนุนอื่น 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00          -    -100.00 

           - โครงการทั้งหมด 9,050,700 8,252,700 91.18 2,950,914.64 32.60 -58.58 

3. แผนยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนา
และผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0) 

54,000,000 3,800,000 7.04 513,142.50 0.95 -6.09 

 
เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่า ผลใช้จ่ายต่ ากว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน ซึ่งก าหนดไว้ร้อยละ 

54 (เท่ากับเป้าหมายรัฐบาล) มีผลต่างร้อยละ 17.96 เนื่องจาก 
(1) แผนงานบุ คลากรภาครัฐ เบิ กจ่ ายต่ ากว่ าแผน ใช้ จ่ ายรอบ 6 เดื อน จ านวนเงิน 

101,813,513.83 บาท เนื่องจากข้อจ ากัดของเกณฑ์การค านวณแผนเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ จึงท าให้แผนเบิกจ่ายตั้งไว้สูงกว่าความเป็นไปได้ของการใช้จ่ายจริง 

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาฯ เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน จ านวนเงิน 
36,077,667.06 บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีแผนใช้จ่ายสะสมรอบ 6 เดือน จ านวน 58 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 
30 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 28 โครงการ รวมทั้งยังมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายโครงการแล้วอีกบางส่วน 

(3) แผนยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน จ านวนเงิน 3,286,857.50 บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีแผนใช้จ่าย  
รอบ 6 เดือน จ านวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ 1 โครงการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ 

  
 



2.1.2  งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัย
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform 6 Program  
รวมทั้งสิ้น 29,285,900 บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 แสดงไดด้ังนี้ 

รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

งบประมาณ (บาท) ใช้จ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 29,285,900.00 - - 
Platform 1 : การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู ้ 2,100,000.00 - - 

- P.5 ส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้าฯ 2,100,000.00 - - 
Platform 2 : เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 6,113,800.00 - - 

- P.8 สังคมสูงวัย 5,244,000.00 - - 
- P.9 สังคมคณุภาพและความมั่นคง 869,800.00 - - 

Platform 3 : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 1,071,300.00 - - 
- P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น 1,071,300.00 - - 

Platform 4 : เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 20,000,800.00 - - 
- P.13 นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนนวัตกรรม  18,667,600.00 - - 
- P.15 เมืองน่าอยู่การกระจายศูนย์กลางความเจริญ 1,333,200.00 - - 

รวม 29,285,900.00 - - 

 
1.2 งบประมาณเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 359 ,169 ,250.00 บาท มีผลการใช้จ่ ายจริง จ านวน 
102,349,990.34  บาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 ซึ่งผลการใช้จ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร (ร้อยละ 42.65)   
มีผลต่างร้อยละ ๑๔.๐๐ แสดงได้ดังนี้ 

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

ได้รับจัดสรร (บาท) ใช้จ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 49,791,430.00 19,600,637.90 39.37 
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาเสรมิสร้างศกัยภาพคน 232,067,640.00 78,270,935.44 33.73 

- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์ 68,829,170.00 10,009,224.28 14.54 
- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
160,634,350.00 68,261,711.16 42.50 

- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 499,120.00 - - 
- ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,105,000.00 - - 

3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2,289,500.00 2,209,500 96.51 
-โครงการวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 559,000.00 559,000.00 100.00 
-โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 388,500.00 388,500.00 100.00 
-โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,342,000.00 1,292,000.00 96.27 

งบกลางคณะ 35,916,930.00 131,736.00 0.37 
งบกลางมทร.พระนคร 39,103,750.00 2,137,181.00 5.47 

รวม 359,169,250.00 102,349,990.34 28.50 

 



ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ส านักงบประมาณก าหนดค่าเป้าหมายเป็นมาตรฐานของทั้งประเทศ ในส่วนของรายจ่ายลงทุน 

(งบประมาณรายจ่าย) ร้อยละ 40 แต่ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครใน 2 ไตรมาสแรก แต่เริ่มจัดสรรให้ในไตรมาส 3 หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้ว จึงท าให้ผลเบิกจ่ายต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 

2. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายของสงป.ก าหนด จึงท าให้แผนเบิกจ่ายของงบประมาณ
รายจ่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้นั้น สูงกว่าความเป็นไปได้ของการใช้จ่ายจริง ตั้งแต่ในส่วนย่อยที่เป็นรายละเอียด
ของรายการ/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลต่อระดับแผนงาน/ผลผลิต จึงท าให้ผลเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนเบิกจ่ายด้วยผลต่าง 
ที่สูงมาก เช่น แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของงบอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบุคลากร เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนใช้จ่าย
รอบ 6 เดือน จ านวนเงิน 101,813,513.83 บาท เป็นต้น 

3. ด้วยนโยบายมหาวิทยาลัยให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเสียก่อน จึงท าให้งบประมาณเงินรายได้
เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
แสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแสดงช่วงเวลาที่ด าเนินงานจริง/ใช้จ่ายจริง และ
จ านวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รวมถึงข้อมูลการปรับแผน 

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
แสดงสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

พร้อมวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  

ข้อมูลประกอบ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดังแนบ 

การด าเนินการ 
 กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ อว 0652.18/079 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รอบ ๖ เดือน เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
กองนโยบายและแผน ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนหลัง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................
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