๑

ส่วนที่ ๔
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณและผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4)

๒

๔.๑ สรุปภาพรวมของการใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวน ร้อยละที่
(6,731,300 บาท)
งานและ บรรลุตาม
โครงการ เป้าหมาย
แผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
2,057,510.13 3,300,964.3
5,358,474.43
28
93.82

4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการรองรับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
9) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
631,045.42
อย่างมีธรรมมาภิบาล
งบประมาณรวมทุกยุทธศาสตร์ 2,688,555.55

388,614

1,019,659.42

7

99.97

3,689,578.3

6,378,133.85

35

94.75

หมายเหตุ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เหลือ 352,825.57 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 เหลือ 340.58 บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น = งบประมาณใช้ไป + งบประมาณที่เหลือ
= 6,378,133.85 + (352,825.57+ 340.58)
= 6,731,300 บาท

จากตารางสรุปภาพของการใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มีจานวนทั้งสิ้น 36 โครงการ โดยใช้
งบประมาณแผ่นดินจานวน 2,688,555.55 บาท งบประมาณรายได้จานวน 3,689,578.30บาท รวม
ทั้งสิ้น 6,378,134.30 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจานวน 6,731,300.00 บาท การ
บรรลุเป้าหมายการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 94.75 สามารถจาแนกการใช้งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
รองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จานวน 28 โครงการ โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดินจานวน 2,057,510.13 บาท งบประมาณรายได้จานวน 3,300,964.30 บาท รวมทั้งสิ้น
5,358,474.43 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจานวน 5,711,300 บาท การบรรลุเป้าหมายการใช้
งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 93.82

๓

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล จานวน 7 โครงการ โดย
ใช้งบประมาณแผ่นดินจานวน 631,045.42 บาท งบประมาณรายได้จานวน 388,614 บาท รวมทั้งสิ้น
1,019,659.87 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจานวน 1,020,000 บาท การบรรลุเป้าหมาย
การใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 99.96

ผลการใช้งบประมาณในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ท ี่ 9
16%

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
84%

๔

ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ท ี่ 9
23%
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
77%

ยุทธศาสตร์ท ี่ 9
11%

ผลการใช้งบประมาณรายได้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
89%

จากกราฟจะพบว่าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งบประมาณใน
ภาพรวมรองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ 84 รองรับยุทธศาสตร์ที่ 9 ร้อยละ 16 เมื่อพิจารณาแยก
เป็นแหล่งงบประมาณจะพบว่า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 77 รองรับยุทธศาสตร์ที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 23 มีการใช้
งบประมาณรายได้รองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 89 รองรับยุทธศาสตร์ที่ 9 ร้อยละ 11

๔.2 สรุปการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรการ 1 : การยกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเสถียรครอบคลุมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ชื่องานและโครงการ
1 โครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล
(สานักวิทยบริการฯ)
1.1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการผ่านฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ จาก
จานวนทั้งหมด 50 คน
๒. มีผลงานเผยแพร่บน
ฐานข้อมูลออนไลน์
มากกว่า 50 รายการ
๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ จาก
จานวนทั้งหมด 30 คน
๒. มีผลงานเผยแพร่บน
Personal website

ผลการดาเนินงาน

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100
2. มีผลงานเผยแพร่บน
ฐานข้อมูลออนไลน์จานวน
50 รายการคิดเป็นร้อยละ
100
๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ 30 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100
๒. มีผลงานเผยแพร่บน
Personal website
จานวน30 รายการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

แผ่นดิน



31,600.00



30,000.00

งบประมาณ
เงินรายได้

8,400.000

-

รวม

หมายเหตุ

40,000.00

30,000.00

๕๗

มากกว่า 30 รายการ

1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

3 ครั้ง
รวม

3 ครั้ง



21,657.00
83,257.00

58,343.00
66,743.00

80,000.00
150,000.00

๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรการ 1 : การยกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเสถียรครอบคลุมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

2

ชื่องานและโครงการ
โครงการจัดหาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้
(ศูนย์วิทยบริการ)
2.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
การจัดหาเอกสารตาราสาหรับผู้ใช้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

50 ชื่อเรื่อง

50 ชื่อเรื่อง

1,970 ชื่อเรื่อง

1,964 ชื่อเรื่อง
5,124 เล่ม

การบรรลุ
เป้าหมาย


-

รวม

แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

285,071.00

-

285,071.00

1,519,126.13

-

1,519,126.13

1,804,197.13

1,804,197.13

หมายเหตุ

(195,802.87)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรการ 1 : การยกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเสถียรครอบคลุมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ชื่องานและโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

หมายเหตุ

๕๙

3

โครงการจัดหาและบริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
(ศูนย์วิทยบริการ)
3.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
การจัดหาเอกสารตาราอิเล็กทรอนิกส์
ภาษาต่างประเทศ (E-book)
3.2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
การจัดหาเอกสารตาราอิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย (E-book)
3.3 ระบบฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์
3.4 ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์
3.5 โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
MARIX
3.6 ค่าเช่าฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

22 ชื่อเรื่อง

22 ชื่อเรื่อง



-

85,000.00

85,000.00

25 ชื่อเรื่อง

25 ชื่อเรื่อง



-

14,787.30

14,787.30

1 ฐาน
1,306 ชื่อเรื่อง

1 ฐาน
1,306 ชื่อเรื่อง




-

39,000.00
6,955.00

39,000.00
6,955.00

1 ระบบ

1 ระบบ



-

490,000.00

490,000.00

1 ฐาน

1 ฐาน



-

294,000.00

294,000.00

929,742.30

929,742.30 (114,257.70)

รวม
หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ 114,257.70 บาท เนื่องจากทางศูนย์วิทยบริการได้ทาการประเมินวงเงินงบประมาณสาหรับการจัดการโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ไว้เผื่อค่าบารุงรักษา แต่ในงบประมาณปี 2564 ทางบริษัทฯ ไม่ได้คดิ ค่าบารุงรักษา ส่งผลทาให้ศูนย์วทิ ยบริการ
มีวงเงินงบประมาณเหลือ

๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรการ 2 : การยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ลาดับ

ชื่องานและโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

หมายเหตุ

๖๑

4

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
และเครือข่ายที่ดี
(ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
4.1 บารุงรักษาระบบบริการการศึกษา
และระบบบริการบุคลากร

4.2 บารุงรักษาระบบความมั่งคงของ
เครือข่าย(MA Network Securities)

สามารถระบบบริการ
การศึกษาและระบบ
บริการบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถให้บริการระบบ
เครือข่าย Internet ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การบารุงรักษาระบบ
บริการการศึกษาและ
ระบบบริการบุคลากรมี
รายละเอียดดังนี้
1. สารวจ ตรวจสอบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย โปรแกรม
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
โปรแกรม สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
Sonic wall VPN อุปกรณ์
VPN มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตรวจสอบการทางาน
ของ CPU
๒. ตรวจสอบการทางาน
ของ RAM
๓. ตรวจสอบ การทางาน
ของ soft ware หรือ
firmware
๔. ตรวจสอบการทางาน



-

512,335.00

512,335.00



-

465,000.00

465,000.00

๖๒

4.3 บารุงรักษาระบบป้องกันไวรัสและ
จัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ ( Antivirus)

ให้บริการบุคลาการที่อยู่
ในเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย

4.4 บารุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้ สามารถให้บริการระบบ
สาย (MA Wireless Controller)
เครือข่าย Internet ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ของ Interface
๕. ตรวจสอบ การทางาน
ของพัดลมและระบบ
จ่ายไฟ
๖. สามารถใช้งาน
เครือข่ายภายนอกเพื่อใช้
งานระบบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เสมือนอยู่
ภายในมหาวิทยาลัยโดย
ผ่านอุปกรณ์ VPN ได้
Core Switch อุปกรณ์
กระจายสัญญาณหลัก
ระบบป้องกัน virus มี
รายละเอียดดังนี้
๑. Licenses เมื่อติดตั้งใน
โปรแกรมแล้วสามารถ
update virus signature
database ได้
๒. Licenses ใช้ในการ
ดาวน์โหลด Software ได้
๓. ระบบมีการ update
virus signature
database ตัวล่าสุด
ตรวจสอบการทางาน
wireless Controller
สาหรับหอพัก มี



-

400,000.00

400,000.00



-

137,500.00

137,500.00
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4.5 บารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (MA
NETWORK)

4.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย โปรแกรม
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีอุปกรณ์สารอง
หรือทดแทนเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งที่เกิดขึ้น

5 ครั้ง

รายละเอียดดังนี้
๑.ตรวจสอบการทางาน
CPU
๒.ตรวจสอบการทางาน
Ram
๓.ตรวจสอบการทางาน
AP
๔.การทางานของระบบไฟ
และพัดลม
การบารุงรักษาเครือข่ายฯ
มีรายละเอียดดังนี้
1. สารวจ ตรวจสอบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย โปรแกรม
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดทา/ปรับปรุง แผนผัง
อุปกรณ์เครือข่ายที่ตดิ ตั้ง
ทั้งหมด
3. ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
โปรแกรม สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
5 ครั้ง

รวม
หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ 42,765 บาท เนื่องจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ทาการประเมินวงเงิน





-

10,006.00
10,006.00

486,500.00

486,500.00

89,994.00
100,000
2,091,329.00 2,101,335.00

(42,765)

๖๔

งบประมาณสาหรับบารุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรไว้จานวน 555,100 บาท แต่ในงบประมาณปี
2564 ทางบริษัทเบิกจ่ายเพียง 512,335.00 บาทส่งผลทาให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีวงเงินงบประมาณเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรการ 2 : การยกระดับฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ลาดับ
ชื่องานและโครงการ
5 โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร
(ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา)
5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้
Microsoft in Education
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
5.2 โครงการผลิตสื่อนาเสนอ
มหาวิทยาลัย
5.3 โครงการผลิตสื่อวันวานที่พากเพียร
วันเกษียณที่ภาคภูมิ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
1 ครั้ง

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 30 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100
2. ระดับความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ 86.29



1 ครั้ง



1 ครัง้

1 ครัง้



รวม

แผ่นดิน

10,000.00

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

20,000.00

30,000.00

-

30,000.00

30,000.00

-

30,000.00

30,000.00

80,000.00

90,000.00

10,000.00

หมายเหตุ

๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรการ 3 : พัฒนาและเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ชื่องานและโครงการ
6 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ
(ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
6.1 โครงการอบรมการเรียนการสอน
ออนไลน์
วันที่ 8 -9 มกราคม 2564
ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา

6.2 โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันที่ 25-26 มีนาคม 2564

การบรรลุ
เป้าหมาย

งบประมาณ
เงินรายได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐จาก
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐จาก
กลุ่มเป้าหมาย 1000 คน
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87



30,000.00

-

30,000.00

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 1,372 คน คิดเป็น
ร้อยละ 137.2



28,800.00

-

28,800.00

แผ่นดิน

รวม

หมายเหตุ

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ

๖๖

6.3 โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564

6.4 โครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
วันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2564
6.5 โครงการติดตามพัฒนาเว็บ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

6.6 โครงการพัฒนาเว็บแอพ
วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2564

ร้อยละ ๘๐

๘4

๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ จาก
กลุ่มเป้าหมาย
๒,790 คน
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐จากกลุ่มเป้าหมาย
1000 คน
๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐จาก
กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐จาก
กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน
๒. ความพึงพอใจของเข้า

๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวน 2,790
คน คิดเป็น ๑๐๐%
๒. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
๘๕
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 2,164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 216.4



43,200.00

-

43,200.00



-

30,000.00

30,000.00

๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวน ๔๐ คน
คิดเป็น ๑๐๐%
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85



-

30,000.00

30,000.00

๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวน ๔๐ คน
คิดเป็น ๑๐๐%
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า



-

30,000.00

30,000.00

๖๗

6.7 โครงการพัฒนาไลน์แอพ
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564

6.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
เทคโนโลยี

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐จาก
กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
3 ครั้ง
รวม

ร้อยละ 83
๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวน ๔๐ คน
คิดเป็น ๑๐๐%
๒. ความพึงพอใจของเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 83



3 ครั้ง



-

25,780.00

25,780.00

48,050.00

17,370.00

65,420.00

150,050.00

133,150.00

283,200.00

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ :
โครงการจัดหาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ในส่วนของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานและการจัดหาเอกสารตาราสาหรับผู้ใช้มีการใช้งบประมาณไม่ครบวงเงินตาม
กาหนดเนื่องจากปัญหาความล่าช้าในการส่งรายการหนังสือจากคณะ การสั่งหนังสือซ้า หนังสือบางส่วนเลิกผลิต ส่งผลทาให้ศูนย์วิทยบริการมีวงเงินงบประมาณเหลือ

๖๘

โครงการจัดหาและบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทางศูนย์วิทยบริการได้ทาการประเมินวงเงินงบประมาณสาหรับการจัดการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Matrix) ไว้เผื่อค่าบารุงรักษา แต่ในงบประมาณปี 2564 ทางบริษัทไม่ได้คิดค่าบารุงรักษา ส่งผลทาให้ศูนย์วิทยบริการมีวงเงินงบประมาณเหลือ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเครือข่ายที่ดี ในส่วนของ บารุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรงบประมาณคงเหลือ 42,765 บาท
เนื่องจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ทาการประเมินวงเงินงบประมาณสาหรับบารุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรไว้จานวน 555,100
บาท แต่ในงบประมาณปี 2564 ทางบริษัทเบิกจ่ายเพียง 512,335.00 บาทส่งผลทาให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีวงเงินงบประมาณเหลือ
ผลสาเร็จที่เพิ่มเติม/นอกเหนือจากเป้าหมายของโครงการตามงบประมาณ (ถ้ามี) :
การดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านฐานข้อมูลออนไลน์และโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความสนใจและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้น
จานวน 738 รายการ และมีข้อมูลเผยแพร่ใน Personal Website เพิ่มขึ้นจานวน 2891 รายการ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตามพันธกิจ :
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานและการจัดหาเอกสารตาราควรพัฒนาโดยการกาหนดกรอบระยะเวลาการใช้เงินงบประมาณที่แน่นอน และมีการติดตามการ
ดาเนินงานเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล
มาตรการ 1 : พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
ลาดับ

ชื่องานและโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

หมายเหตุ

๖๙

1

2

3
4

โครงการบริหารจัดการที่ดีสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สานักวิทยบริการฯ)
1.1 โครงการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่าง
จานวนผู้เข้าร่วม
ง่ายด้วย WordPress
โครงการมีจานวนไม่
วันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐จาก
กลุ่มเป้าหมาย 480คน
1.2 โครงการประกวดเว็บไซต์เพื่อรองรับ
จานวนหน่วยงานที่เข้า
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ร่วมประกวดครบทุก
วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2564
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
1.3 การบริหารจัดการที่ดสี านักวิทยบริการ
10 ครั้ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
(ศูนย์วิทยบริการ)
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์
2 ครั้ง
วิทยบริการ
2.2 การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ีศนู ย์
10 ครั้ง
วิทยบริการ
โครงการบริหารจัดการทีด่ ีของศูนย์
10 ครั้ง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
โครงการบริหารจัดการทีด่ ีของศูนย์เทคโนโลยี
5 ครั้ง
การศึกษา
รวม

มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน
480 คนคิดเป็นร้อยละ
100



-

48,400.00

48,400.00

มีจานวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วมประกวดครบทุก
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
10 ครั้ง



-

30,000.00

30,000.00



311,742.37

2 ครั้ง



-

10 ครั้ง



10 ครั้ง
5 ครั้ง

9,858.00

400,000.37 (เกิน 0.37)

34,800.00

34,800.00

9,600.00

255,500.00

265,100.00



189,944.00

10,056.00

200,000.00



119,759.05

-

631,045.42

388,614 1019,659.42

119,759.05

(100)

(240.95)

๗๐

๗๑

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ :
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลสาเร็จที่เพิ่มเติม/นอกเหนือจากเป้าหมายของโครงการตามงบประมาณ (ถ้ามี) :
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตามพันธกิจ :

๑

๗๖

๔.3 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทุกด้าน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ควบคุมกากับดูแล เร่งรัด การดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่กาหนดไว้อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้

