
 

 

     มาตรการ/วิธีการ ก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

1. มาตรการ/ วิธีการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
 1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2561 – 

31 ธันวาคม ๒๕61)  หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2562  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.2  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม 2562– 

๓๑ มีนาคม  2562)  หากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕62  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้   

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.3  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน 2562– 

๓๐ มิถุนายน  2562)  หากภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2562  ยังไม่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.4  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม 2562 – 

๓๐ กันยายน  2562)  หากภายในวันที่  ๑๕ กันยายน 2562   ยังไม่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเตมิ  ระงับการด าเนินโครงการ 
 

2. 
 

มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินการโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน  
โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน  (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต าราเรียน  โครงการศูนย์ภาษา) 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 

3. 
 

กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕62   
  1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

ได้ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น  เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ 
ไม่เพียงพอ  ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ  เป็นต้น 

  2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน 
วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

 



 
การบันทึกผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2661 

และปีงบประมาณ พ.ศ.2662  ในระบบ EMENSCR 

 
1. ให้ทุกหน่วยงานบันทึกผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ สิ้นไตรมาส 4   

ในระบบ EMENSCR  ให้แล้วเสร็จภายใน  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้หน่วยงานบันทึกผลการด าเนินโครงการในระบบ EMENSCR  หลังด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 



เดอืนกุมภาพันธ์  2562

ตุลาคม  2561 พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน  2561 ธันวาคม  2561

ธันวาคม  2561 มกราคม  2562

เดอืนพฤษภาคม  2562

มกราคม  2562 กมุภาพันธ์  2562

กมุภาพันธ์  2562 มนีาคม  2562

มนีาคม 2562 เมษายน  2562

เดอืนสงิหาคม 2562

เมษายน  2562 พฤษภาคม  2562

พฤษภาคม  2562 มถิุนายน  2562

มถิุนายน  2562 กรกฎาคม  2562

เดอืนพฤศจกิายน  2562

กรกฎาคม  2562 สิงหาคม  2562

สิงหาคม  2562

กนัยายน  2562
กนัยายน 2562

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ก าหนด

ปฏทิินก ากับตดิตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลยัฯ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

รายงานทีป่ระชมุ

      โครงการในไตรมาสที ่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน  2562) 15  กันยายน  2562

      โครงการในไตรมาสที ่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2561) 31  มกราคม  2562

      โครงการในไตรมาสที ่ 2  (มกราคม - มนีาคม 2562) 30  เมษายน  2562

      โครงการในไตรมาสที ่ 3  (เมษายน - มถุินายน 2562) 31  กรกฎาคม  2562



 
แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

 
1. การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

1.1 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน  
วัน เดือน ปี  ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

1.2 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ที่อยู่ภายในไตรมาสเดียวกัน  กรณี
หน่วยงานสังกัดวิทยาเขต  ให้อยู่ในอ านาจรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  โดยเมื่อได้รับ
อนุมัติให้เลื ่อนระยะเวลาด าเนินโครงการแล้ว  ให้หน่วยงานส าเนาหนังสือส่งมายัง        
กองนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามผลปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

1.3 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ข้ามไตรมาส หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติ
ต่อมหาวิทยาลัย 

2. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  เช่น การขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย / วัตถุประสงค์โครงการ / 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ / ตัวชี้วัดโครงการ ฯลฯ  หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

3. การขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติม  ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ QUICK 
win Project  และจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น  โดยต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

 


