






  ปงบประมาณ : 2563
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บุคลากร
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ดําเนินงาน

งบ

ลงทุน
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ทุกงบ

รายจาย

รวมทั้งสิ้น

            394.657          388.948   387.419               99.61    49.234    10.282     99.429    230.003         -       52.532        6.397    90.410   238.080        -        387.419   13.639      1.178  3.314   68.967        -     87.098

1. รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ             233.739          234.099   233.320               99.67    49.234    10.282          -      174.583         -       52.532        6.397          -     174.392        -        233.320   13.639      1.178      -     44.004        -     58.821

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต

รอยละ 100 99.82

คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท 233,739,400.00 233,320,208.52

2. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

              42.641           41.926     41.200               98.27          -            -       33.030       8.896         -             -              -      26.685     14.515        -          41.200         -             -        -       6.940        -       6.940

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,758 701

จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 1,634 600

จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 6,446 2,789

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตา

มาตรฐานหลักสูตร

รอยละ 95 90

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :

รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด

รอยละ 95 90

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินงาน)

บาท 14,055,700.00 14,514,687.65

3. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

              64.582           64.175     64.174             100.00          -            -       50.527     13.649         -             -              -      47.871     16.303        -          64.174         -             -        -       4.689        -       4.689

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 741 275

จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 787 176

จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 2,507 831

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
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ผลผลิต/โครงการ
หนวย

นับตัวชี้วัด
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พรบ

รวมผลการเบิกจายสะสม จําแนกตามงบรายจาย (ไตรมาส 1 - 4) ผลการเบิกจาย จําแนกตามไตรมาสและงบรายจาย
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ผลรวมทุกงบ
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ไตรมาสที่ 4

ออกรายงาน ณ วันที่ 21-10-2020   
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รวมเบิกจาย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลง
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พรบ

รวมผลการเบิกจายสะสม จําแนกตามงบรายจาย (ไตรมาส 1 - 4) ผลการเบิกจาย จําแนกตามไตรมาสและงบรายจาย
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รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

รอยละ 95 90

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด

รอยละ 95 90

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

บาท 9,611,400.00 16,302,936.99

4. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

               5.604             5.159       5.159             100.00          -            -            -         5.159         -             -              -            -        5.159        -           5.159         -             -        -       0.135        -       0.135

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 150 53

จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 150 67

จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คน 876 244

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

รอยละ 95 90

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด

รอยละ 95 90

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

บาท 5,604,100.00 5,159,294.20

5. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ                1.847             1.847       1.847             100.00          -            -            -         1.847         -             -              -            -        1.847        -           1.847         -             -        -       0.980        -       0.980

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนผูเขารับบริการ คน 600 700

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

โครงการ 35 46

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

รอยละ 95 95

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :

รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 95 95

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

บาท 1,847,400.00 1,847,400.00

6. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                1.297             1.297       1.297             100.00          -            -            -         1.297         -             -              -            -        1.297        -           1.297         -             -        -       0.561        -       0.561

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
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พรบ

รวมผลการเบิกจายสะสม จําแนกตามงบรายจาย (ไตรมาส 1 - 4) ผลการเบิกจาย จําแนกตามไตรมาสและงบรายจาย

จํานวนเงิน
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งบเงิน
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รวมเบิกจาย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลง

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

คน 500 1,000

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 50 36

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ

รอยละ 95 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :

รอยละของงานโครงการแลวเสร็จตามเวลาที่

กําหนด

รอยละ 95 100

รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม

ระยะเวลา...(ที่กําหนด)

รอยละ 95 100

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

บาท 1,296,900.00 1,296,900.00

7. โครงการศูนยความเปนเลิศดานสิ่งทอ

พื้นบาน แพรวากาฬสินธุ

              13.755           13.755     13.751               99.97          -            -        6.326       7.429         -             -              -        6.326      7.425        -          13.751         -             -        -       3.237        -       3.237

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนกลุมเปาหมายที่เปนชุมชนและวิสาหกิจ

ชุมชนที่ไดรับบริการจากศูนยความเปนเลิศดาน

สิ่งทอพื้นบาน แพรวากาฬสินธุ

คน/ป 600 1080

จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนไดรับการยกระดับสู

 OTOP Premium

กลุม/ป 3 3

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

ใหบริการ

รอยละ 95 100

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

บาท 7,428,700.00 7,424,697.07

8. โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตร

อัจฉริยะ (Smart Farm)

               3.804             3.804       3.803               99.98          -            -        2.633       1.171         -             -              -        2.633      1.171        -           3.803         -             -        -       0.333        -       0.333

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนกลุมเปาหมายที่เปนชุมชนและกลุม

เกษตรกรที่ไดรับบริการจากศูนย

กลุม/ป 9 9

จํานวนกลุมเกษตรกรไดรับการยกรายได คน/ป 1000 1000

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

ใหบริการ

รอยละ 95 100

9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและ

โคนมคุณภาพสูงภาคตะวันออกเฉียงแหนือ

              21.386           21.386     21.368               99.91          -            -        6.914     14.473         -             -              -        6.895     14.473        -          21.368         -             -    3.314     6.588        -       9.901
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พรบ

รวมผลการเบิกจายสะสม จําแนกตามงบรายจาย (ไตรมาส 1 - 4) ผลการเบิกจาย จําแนกตามไตรมาสและงบรายจาย

จํานวนเงิน

รอยละของงบ

จัดสรรหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

รายการ

งบบุคลากร
งบ
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งบลงทุน

งบเงิน
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ผลรวมทุกงบ
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งบบุคลากร
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งบลงทุน
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งบ

รายจาย

อื่น

รวมเบิกจาย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนผูเขาบริการวิชาการและองคความรู คน 2,000 2,000

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

ใหบริการ

รอยละ 95 100

10. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ภาค

               6.000             1.500       1.500               99.98          -            -            -         1.500         -             -              -            -        1.500        -           1.500         -             -        -       1.500        -       1.500

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

จํานวนผูเขาบริการวิชาการ คน 1,000 1,240

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

ใหบริการ

รอยละ 80 95


	O 20 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
	O 20 สกอ.-ไตรมาส-4-2563
	25631021141426


