
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดปฏิทินและมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ในระบบบัญชี 3 มิติ  เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ประกอบกับมติที่
ประชุมมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และการชี้แจงแนวทางการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เห็นชอบปฏิทิน
และมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในระบบบัญชี 3 มิติ   

 ทั้งนี้กองนโยบายและแผนได้แจ้งปฏิทินและมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปยังหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. มาตรการ/วิธีการ ด าเนินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 



 
 

 

     มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

1. มาตรการ/ วิธีการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
 1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2560 – 

31 ธันวาคม ๒๕60)  หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2561  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.2  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม 2561– 

๓๑ มีนาคม  2561)  หากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕61  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้   

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.3  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน 2561– 

๓๐ มิถุนายน  2561)  หากภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2561  ยังไม่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.4  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม 2561 – 

๓๐ กันยายน  2561)  หากภายในวันที่  ๑๕ กันยายน 2561   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  ๒๕61   
  1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

ได้ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น  เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ 
ไม่เพียงพอ  ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ  เป็นต้น 

  2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
 



เดอืนกุมภาพันธ์  2561

ตุลาคม  2560  พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน  2560 ธันวาคม  2560

ธันวาคม  2560 มกราคม  2561

เดอืนพฤษภาคม  2561

มกราคม  2561 กมุภาพันธ์  2561

กมุภาพันธ์  2561 มีนาคม  2561

มีนาคม 2561 เมษายน  2561

เดอืนสงิหาคม 2561

เมษายน  2561 พฤษภาคม  2561

พฤษภาคม  2561 มิถุนายน  2561

มิถุนายน  2561 กรกฏาคม  2561

เดอืนพฤศจกิายน  2561

กรกฏาคม  2561 สิงหาคม  2561

สิงหาคม  2561

กนัยายน  2561
กนัยายน 2561

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ก าหนด

ปฏทิินก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ
 ตามแผนปฎบิตัิงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลยัฯ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

รายงานที่ประชมุ

      โครงการในไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน  2561) 15  กันยายน  2561

      โครงการในไตรมาสที่  1 (ตลุาคม  - ธันวาคม 2560) 31  มกราคม  2561

      โครงการในไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม 2561) 30  เมษายน  2561

      โครงการในไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน 2561) 31  กรกฏาคม  2561


