รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คานา
รายงานฉบับ นี้ เป็น การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนามี
การจัดทาแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร
ไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559) ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนที่ได้วางไว้ให้ประสบผลสาเร็จ นอกจากรายงานฉบับนี้จะเป็นการตรวจ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว ยังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนานครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตุลาคม 2559

บทที่ 1
บทนา
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
เกณฑ์คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2558
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณและประเมิ น
การปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อให้ครบถ้วนตามระบบการบริหารงบประมาณและเป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์
และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการติดตามและประเมินผล 1. สานักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผล ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบ การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และให้จัดทารายงาน ดังนี้ (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
เกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด ผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสานักงบประมาณ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
4. เพื่อยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือล้มเหลวและมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
5. เพื่อนาผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณเพื่อรองรับการดาเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบแผ่นดิน) คือ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 2. งบประมาณเงินรายได้คือ ได้มาจากเงินค่าบารุงการศึกษาของ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.) เป็นงบประมาณ
ที่จัดสรรรายจ่ายเพื่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จากเงินที่เรียกเก็บจาก นักศึกษาภาคปกติ
ตารางที่ 2.1 สรุปงบประมาณและจานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทงบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบแผ่นดิน)
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่จัดสรร
6,632,200
662,500
7,294,700

จานวนโครงการ
12
4
16

ตารางที่ 2.2 สรุปงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/ผลผลิตประเภทงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์
งบแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบรายได้
รวม
บก.ศ.
กศ.บป. บัณฑิต คงคลัง
รายได้

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การวิจัยและการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

605,700

605,700

803,800

803,800

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอ
โครงการวิจัยประจา ปี พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการ
ความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม

759,300

759,300

2,700,000

2,700,000

โครงการพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นสากล

558,000

558,000

โครงการนาผลงานวิจยั ระดับชาติ

450,000

450,000

โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
(SISA 2016)
โครงการ ตาราวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริ าชการ
โครงการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สานักงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมงาน
ประจาสู่งานวิจัย
รวมทั้งสิ้น

408,700

408,700

22,500

22,500

344,000

344,000
100,000

100,000

94,000

94,000

100,000

100,000
91,300

91,300

71,600

71,600

45,600

45,600

6,632,000

662,500

ตารางที่ 2.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (งบบารุงการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลาดับ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
1 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ ตาราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3 พระนครศรีอยุธยา
4 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สานักงาน

งบประมาณ

408,700
22,500
100,000
91,300

ตารางที่ 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลาดับ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจา ปี พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
5 โครงการพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
6 โครงการนาผลงานวิจยั ระดับชาติ
7 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (SISA 2016)
8 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
9 โครงการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมงานประจาสู่งานวิจัย
11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
12 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานวิชาการ

งบประมาณ

605,700
803,800
759,300
2,700,000
558,000
450,000
344,000
94,000
100,000
45,600
71,600
100,000

บทที่ 3
วิธีการติดตามและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานซึ่งกาหนดให้มีการ ติดตามทุกไตรมาส
โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติของการใช้จ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ 2) มิติ
ของการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในระบบต่างๆ เพื่อสะท้อน ถึงผลลัพธ์ที่เกิด
จากดาเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าสามารถบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ กาหนดไว้
หรือไม่ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่จะชี้วัดว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ว่ า แผนหรื อ โครงการที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว นั้ น ให้ ผ ลเป็ น อย่ า งไร น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ และยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและการตัดสินใจต่อไป
แนวทางการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยใช้ข้อมูล ดังนี้
1. ตัวชี้วัดของสานักงบประมาณ (สงป.)
2. ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นาเสนอผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2558
3. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนด

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนาเสนอรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติของการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 2) มิติของ การดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในระบบต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
1
2

งบประมาณที่
จัดสรร

ประเภทงบ
งบแผ่นดิน
งบ บ.กศ.
รวมทั้งสิ้น

6,632,200
662,500
7,294,700

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

เบิกจ่ายจริง
6,447,538.20
510,673
6,958,211.20

97.21
77.08
95.38

งบประมาณ
คงเหลือ
184,661.80
151,827
336,488.80

จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.38 และจาแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
งบแผ่นดินมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 97.21 งบ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 77.08
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
แผนรอบ 12 เดือน
ผลการเบิกจ่าย

งบแผ่นดิน

งบ บ.กศ.

6,632,200

662,500

6,447,538.20

510,673

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ (สถาบัน/สานัก/คณะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น
มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สงั คม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นสากล

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย

4

4,868,000

4,830,763

99.21

1

558,000

549,443.20

98.46

10

1,827,700

1,485,090

81.25

7,253,700 6,865,296.20

94.09

รวม

จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละโดยเรียงจาก มากไปหาน้อย ตามลาดับ
ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ร้อยละ 99.21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม ร้อยละ 98.46
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล ร้อยละ 81.25
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จาแนกตามยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

1

-

1

ร้อยละ
บรรลุ
100

1

-

1

100

1

-

1

100

รวม

10

-

1

100

บรรลุ

ไม่บรรลุ

รวม

จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชีว้ ัด บรรลุผล
จานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ บรรลุจานวน ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการ
ความรู้ท้องถิ่นมรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม บรรลุจานวน 1 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล บรรลุจานวน 1 ตัวชี้วัด

ตารางที่ 4.4 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามยุทธศาสตร์
ที่

ตัวชี้วัด

ที่มาตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
สกอ.
ร้อยละ 85
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
สกอ.
4 คะแนน
งานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
3 การบริการวิชาการแก่สังคม

สกอ.

ร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
ผล

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 91



5 คะแนน



ร้อยละ 90



ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจากผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตัวชี้วัดที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการ
ปฏิบั ติ งานตามแผนการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่าย สถาบัน วิจัยและพั ฒ นา มีงบประมาณรวมทั้งสิ้ น
7,991,850 บาท มีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 7,821,795.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.87 และมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจาแนก ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,868,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,830,763 บาท คิด
เป็นร้อยละ 99.21 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 549,443.20 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.46 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,827,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,485,090 บาท
คิดเป็นร้อยละ 81.25 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้จาแนกตามยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
ทั้งสิ้น3 ตัวชี้วัด และสามารถสรุปผลการ ดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1
ตัวชี้วัด บรรลุ 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1
ตัวชี้วัด บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด
จากผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดาเนินงาน ตามตัวชี้วัด
ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด บรรลุผลจานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ภาคผนวก

