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คํานํา 

 คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปนี้จัดทําขึ้น

เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียม

จัดทําแผน ขั้นตอนการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพในปจจุบันของคณะครุศาสตร ขั้นตอน

การทําวิสัยทัศฯ พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธสา

สตร และขัน้ตอนตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ  

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป และจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของ

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับบนี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการประจําป ตอไป 
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บทท่ี 1   

บทนํา 

ความสําคัญและความจําเปน 

  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานของคณะครุศาสตร ที่เนนความสัมฤทธิ์ผลของงานใหเกิดขึ้น ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหาร



การจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผน

ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดเนนใหใชแผนยุทธศาสตรของหนวยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 

เพื่อใหทุกหนวยงานมแีนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานไดแผนปฏิบัติ

การของคณะฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตรของคณะฯ มีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับ

แผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผน

ยุทธศาสตรของคณะฯตามลําดับ โดยการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร พรอมทั้ง

ศึกษาสภาวการณปจจุบัน ประเด็นความทาทายในดานตางๆ ที่คณะฯจะตองเผชิญ โดยไดมีการรับฟง

ความคดิเห็นของผูมสีวนไดสวนเสยี  

วัตถุประสงคของคูมอืการปฏบิัตงิาน 

1.เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏบิัตงิานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ประจําป  

สําหรับผูที่เกี่ยวของ 

 

ประโยชนของคูมอืการปฏบิัตงิาน 

1. ไดคูมอืในการปฏบิัตงิาน 

2. ไดคูมอืใหเพื่อนผูปฏบิัตงิานทดแทนกันได 

 

ขอบเขตของคูมือการปฏบิัตงิาน 

 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมจัดทําแผน ประกอบดวยกิจกรรม 1) แตงตั้ง 

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 2) รวบรวมและสํารวจความ

คิดเห็น เกี่ยวกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และ 3) วิเคราะหและสรุปปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก ขั้นตอน การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปจจุบันของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวยกิจกรรม 1) สํารวจเพื่อประเมินคาคะแนนน้ําหนักของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

และ 2) วิเคราะหตําแหนง ยุทธศาสตรโดยใชโปรแกรม Excel ขั้นตอนการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ประกอบดวยกจิกรรมทบทวนวสิัยทัศน พันธกจิ ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย กลยุทธและแผนที่ยุทธศาสตร ขั้นตอนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร ประกอบดวยกิจกรรม  1) กําหนดโครงการ/กจิกรรมของแผนยุทธศาสตร 2) รวบรวมและ



สรุป (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ การประจําป 3) รวบรวมและจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 

5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป พรอมงบประมาณและแผนปฏิบัติการดานตางๆ และ 4) เผยแพรแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประกอบดวยกิจกรรม 1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 2) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ 3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการ

บริหารทราบเปนประจําทุกเดอืน 4) รายงานผลการปฏิบัติราชการ 5) รายงานผลการปฏิบัตริาชการให

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณาตรวจสอบ รอบ 6,9,12 

เดอืน และ 6) นําผลการประเมนิมาจัดทําแผนปรับปรุงการปฏบิัติราชการในปถัดไป  

นิยามศัพทเฉพาะ  

แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission)  ให

สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตรที่ดี

นั้น จะตองถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศนขององคการ อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกใน

องคการ   ที่ไดทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพองตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่

องคการประสงค   จะไปใหถึง และแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค (Objective) ที่สามารถวัดได ทั้งนี้

องคการสามารถใช        แผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไป

กวานัน้องคการยังสามารถ       ใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) 

เพื่อการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดอกดีวย   

ยุทธศาสตร หมายถงึ แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังนัน้ จุดหมายจึงเปนสิ่งที่     

สําคัญยิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร โดยผูจัดทําจําเปนตองกําหนดจุดหมายของหนวยงานใหชัดเจน 

เพื่อให ยุทธศาสตรไดออกมานัน้ตรงตามความตองการ และดําเนนิไปในทศิทางที่ถูกตอง  

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน การกําหนดพันธกิจ 

สามารถ   ทําไดโดยนําภารกิจ (หรอืหนาที่ความรับผิดชอบ) แตละขอที่หนวยงานไดรับมอบหมายตั้งแต

แรกกอตั้ง    มาเปนแนวทาง ทั้งนี้ ผูจัดทําตองกําหนดใหชัดเจนวาพันธกิจแตละขอมีความหมาย

ครอบคลุมขอบเขตแคไหน และแตละขอมคีวามแตกตางกันอยางไร เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรใน

ขัน้ตอนตอไปเปนไปอยางสะดวก และถูกตอง  

วิสัยทัศน หมายถึง สิ่งที่เราตองการใหหนวยงานเปนภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการ

จัดทําวิสัยทัศนของหนวยงาน ควรกระทําเมื่อเราไดกําหนดพันธกิจของหนวยงานเปนที่เรียบรอยแลว 

จากนั้น  จึงนําพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวมวาหนวยงานจะตองดําเนินการในเรื่องใดบาง 



และเพื่อให หนวยงานสามารถบรรลุพันธกิจไดครบถวนทุกขอ หนวยงานตองมีความเปนเลิศในดานใด 

หรอืควรมุงเนนไปในทศิทางใด  

ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน ประเด็น

ยุทธศาสตรสามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอนั้นหนวยงาน

ตองการดําเนินการ ในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว 

ตองการใหเกดิผลการ เปลี่ยนแปลงในทศิทางใด  

เปาประสงค หมายถึง สิ่งที่หนวยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตองนําประเด็นยุทธศาสตร              

มาพิจารณาวาหากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอแลว  

ใครเปนผูไดรับผลประโยชน และไดรับประโยชนอยางไร ยกตัวอยางเชน เปาประสงคของกรมสรรพากร 

ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ จาก

ตัวอยางนี้ผูไดรับประโยชน คือ ภาครัฐ โดยไดประโยชนคือ สามารถจัดเก็บภาษีไดมากพอที่จะนําไป

พัฒนาประเทศ ในดานตางๆ ได  

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวบงช้ีวาหนวยงานสามารถปฏบิัติงานบรรลุเปาประสงคที่วางไว 

ไดหรือไม ขัน้ตอนนี้เราจะตองพจิารณาหาปจจัยที่เปนตัวบงช้ีดังกลาว และตองใชถอยคําที่ชัดเจน ทัง้ใน

แง ของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต ยกตัวอยางเชน “จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการในหนึ่ง

เดอืน”  เปนตนโดยตัวชีวดนี้จะถูกนําเปนหลักในการกําหนดคาเปาหมายในลําดับตอไป  

คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวช้ีวัดความสําเร็จ ที่หนวยงานตองการบรรลุ

ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนของการกําหนด หรือ ระบุวา ในแผนงานนั้นๆ หนวยงานตองการท าอะไรใหได

เปนจํานวนเทาไร และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย ยกตัวอยางเชน ตอง

ผลตินักสังคมสงเคราะห เพิ่มเปนจํานวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ป เปนตน   

กลยุทธ หมายถึง สิ่งที่หนวยงานจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาประสงค โดยกลยุทธนี้จะ

กําหนดขึ้น จากการพจิารณาปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical success factors) เปนสําคัญ กลาวคอื ตอง

พิจารณาวา ในการที่จะบรรลุเปาประสงคขอหนึ่งๆ นั้น มีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จ และเรา

จําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุดนัน้ได  

ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือ

การ ใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐ

จัดทําบริการ อะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Provider) ใหกับประชาชนเปาหมายตามความ



ตองการของรัฐบาล ในฐานะผูซื้อบริการ (Service purchaser) ใหกับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการ

ใหบริการโดยตรง หรือโดยการใช วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการแก

องคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมี ตัวช้ีวัดผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง

คาใชจายตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป หรือ

พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเตมิหรอืที่กําหนดขึ้นใหมในระหวาง ปงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

หนาที่ความรับผดิชอบและโครงสรางการบริหารจัดการ 

 หนาท่ีความรับผดิชอบ 

  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการประจําป  

1. รวมดําเนนิการเก็บขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอกจากผูมสีวนไดสวนเสยี  



2. รวมทบทวนวสิัยทัศน พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ และแผนที่

ยุทธศาสตร  

3. รวมกําหนดโครงการ/กจิกรรมของแผนยุทธศาสตร  

4. จัดทําแนวทางการดําเนนิงานและปฏทินิการดําเนนิงาน  

5. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏบิัตกิาร

ประจําป  

6. จัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทํา แผนปฏบิัตกิารประจําป  

7. จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  

8. เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  ตอคณะกรรมการบรหิารคณะ 

9. ขออนุมัตแิผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป ตออธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

10. สือ่สารและเผยแพรแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  

 

 

 

 

 

 



 

 โครงสรางบรหิารจดัการ 

โครงสรางองคกร (Organization Chart) 

 



โครงสรางการบรหิารจดัการ(ADMINISTRATIVE CHART) 

 



 โครงสรางการปฏบัิตงิาน (Activity Chart) 

 

 
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาระงานตาม

โครงสรางของฝายแผนงานและประกันคุณภาพ มทีัง้หมด 3 ตําแหนง ดังนี้ 

1. ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง 

2. ตําแหนงนักวชิาการศกึษา จํานวน 2 ตําแหนง 
 

      ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ มทีัง้หมด 3 งาน ประกอบดวย 

(ภาระงานนางสาวเมศินี อยูยั่งยนื) 

 1. งานวเิคราะหแผนงาน/งบประมาณ มทีัง้หมด 18 กจิกรรมหลัก  

 1.1 การจัดทําคําขอตัง้งบประมาณประจําป (งบประมาณแผนดิน) 

 1.2 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป (งบประมาณนอก – งบประมาณรายได) 

 1.3 การจัดทําประมาณการรายรับ งบประมาณประจําป 

 1.4 การรายงานผลการปฏิบัตงิาน การใชจายงบประมาณประจําเดอืน/ไตรมาส/ป 

 1.5 การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิ 

 1.6 การควบคุมตดิตามการใชจายงบประมาณ 

 1.7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดําเนนิการ) 

 1.8 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 

 1.9 การจัดทําแผน/บรหิารความเสี่ยง 

 1.10 การจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏบิัตกิารประจําป 

 1.11 การรายงานควบคุมภายใน 



 1.12 การรายงานตามโครงการ Agenda ประจําเดอืน 

 1.13 การจัดทํารายงานการคํานวณตนทุนตอหนวย 

 1.14 การจัดทํารายงานความคุมคา 

 1.15 การจัดทําแผนเพิ่มประสทิธภิาพ ประจําปงบประมาณ 

 1.16 การจัดทําแผนและรายงานผลเอกลักษณ 

 1.17 การจัดการความรู (KM) 

 1.18 งานจัดทําแผนประชาสัมพันธ 

(ภาระงานนางสาวภัทรพร หัสด)ี 

 2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏบิัตริาชการ  มทีัง้หมด 7 กิจกรรมหลัก  

  2.1 งานประชุมช้ีแจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมนิผลปฏบิัตริาชการ 

  2.2 การจัดทําคํารับรองการปฏบิัตริาชการระดับหนวยงาน/บุคคล 

  2.3 การจัดทําคูมอืการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ 

  2.4 การติดตาม ทบทวน  ผลการดําเนนิงานของตัวช้ีวัด 

  2.5 การรายงานความกาวหนาของการปฏบิัตริาชการประจําเดอืนผานระบบตดิตาม 

    /ประเมินผล 

  2.6 การรายงานผลการปฏิบัตริาชการรอบ 6 เดอืน/12 เดอืน 

  2.7  การประกันคุณภาพดวยระบบ EdPEx 

(ภาระงานนายจีรัษตธิร มุกดาเพชร) 

  3. งานประกันคุณภาพ  มทีั้งหมด 9 กจิกรรมหลัก 

  3.1 การประชุมช้ีแจง/ตดิตามงานประกันคุณภาพ 

  3.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement) 

  3.3 การจัดทําแผนปฏบิัติงานประกันคุณภาพประจําปการศกึษา 

  3.4 การจัดทําคูมอืเกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 

  3.5 การจัดทําเลมรายงานการประเมนิตนเอง SAR 

  3.6 การบันทกึขอมูลลงระบบ CHE QA online 

  3.7 การรับตรวจการประเมนิประจําป/ระดับสาขา/ระดับคณะ 

  3.8 การรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิตนเองระดับคณะ 

  3.9 การรับการประเมนิคุณภาพ โดย สมศ. 

 



บทท่ี 3   

หลักเกณฑ วธิกีาร ข้ันตอน และขอควรระวัง  

ขอสังเกตในการปฏบิัตงิาน 

การปฏบิัตงิานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป มหีลักเกณฑ วธิกีาร ข้ันตอน 

ดังตอไปน้ี 

 หลักเกณฑการปฏบิัตงิาน  

 การเสนอคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

ประจําป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สวนสุนันทาและเปนประโยชนในการปฏบิัตงิานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  

สําหรับผูที่เกี่ยวของ ผูจัดทําจึงไดศึกษา คนควาขอมูลเอกสารเพิ่มเติม และไดรวบรวม กฎหมายระเบียบที่

เกี่ยวของ รวมถึงแนวคิดตาง ๆ ที่ตองเกี่ยวของในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป 

ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 

 กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของ 

1) พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 

ตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการในหมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิของรัฐ ดังนี้ 

มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเกดิเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ ใหสวนราชการปฏบิัติ

ดังตอไปนี้ 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ

ลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์

ของภารกจิ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ

วธิกีารที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 



(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวรราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน

แผนปฏบิัตริาชการใหเหมาะสม 

มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป 

ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดินตามาตรา 13 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ

สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง

ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรเีพื่อใหความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวให

สํานักงบประมาณดําเนนิการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏบิัตงิานใหสําเร็จในแตละภารกจิตามแผนปฏิบัตริาก

ชารดังกลาว 

ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนัน้ เมื้อสิ้นปงบประมาณให

สวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัตริาชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการ

จัดทําแผนปฏบิัติราชการตามมาตรา 16 ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัตริาชการที่ตองจัดทํากฎหมายวาดวย

วธิกีารงบประมาณ ทัง้นี้เพื่อมใิหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกนิสมควร 

มาตราที่ 18 เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของสวน

ราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกจิหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏบิัตริาชการไปดําเนินการอยาง

อื่น ซึ่งมผีลทําใหภารกิจเดมิไมบรรลุเปาหมาย หรือนําไปใชในภารกจิใหมมไิดกําหนดในแผนปฏิบัตริาชการ

จะกระทําไดตอเมื่อไดรับการอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรใีหปรับแผนปฏบิัตริาชการใหสอดคลองแลว 

2) ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวย การจัดทําแผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ.2547 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2547 

มขีอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ ดังนี้ 

ขอ 8 ใหสงวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามาตรา 16  แหงพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ีพ.ศ.2546 ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่แผนปฏิบัติราชการ

แผนดนิประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



(2) แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหจัดทําและเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 

ขอ 9 ในระหวางการปฏิบัติตามแผนการบรหิารราชการแผนดิน ถาคณะรัฐมนตรีมีมติใหมีการ

ปรับแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหเหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหสวนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการ

แผนดินตามาตรา 13 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 ดําเนินการแกไขแผนการบริหารราชการแผนดนิใหเปนไปตามมตคิณะรัฐมนตร ีโดยใหนําขอระเบียบ

ขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการ

แกไขแผนนติบิัญญัตแิละแผนปฏบิัตริาชการใหสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดนิที่แกไขดวย 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติใหสวนราชการดําเนินการเรื่องใด แมวาเรื่องนั้นจะมิไดกําหนดไว

ในแผนการบรหิารราชการแผนดิน ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี และถาเรื่องนั้น

จําเปนตองแกไขแผนปฏิบัติราชการดวย ใหสวนราชการดําเนินการตามวิธีที่กําหนดไวในมาตรา 18 แหง

พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 

เมื่อมีกรณีตามวรรคสอง หรือกรณีที่สวนราชการขอแกไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่

กําหนดไวในมาตรา 18 แหงพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.

2546 และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหแกไขในกรณีดังกลาวแลว ใหสวนราชการที่ไดรับอนุมัติใหแกไข

แผนปฏิบัติราชการรีบแจงใหสวนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 

และแผนนติบิัญญัตดิําเนนิการแกไขใหสอดคลองกันโดยเร็ว 

 

 วธิกีารปฏบิัตงิานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

 ผูรับผดิชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผดิชอบ 

1. กรรมการสภา

มหาวทิยาลัย 

1. พจิารณาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  

2. กํากับ และตดิตามการจัดทําแผนยทุธศาสตรและ แผนปฏบิัตกิาร

ประจําป 

2. ผูรหิารระดับ

มหาวทิยาลัย (อธกิารบดี

และรองอธกิารบด)ี 

1. สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ กับ

คณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินการเปนไป ตามกรอบ

ทิศทาง และแนวทางที่กําหนด 2. พิจารณาแผนยุทธศาสตรและ



 ผูรับผดิชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผดิชอบ 

 แผนปฏิบัติการประจําป  3. กํ ากับ และติดตามการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและ แผนปฏบิัตกิารประจําป 

3. คณะกรรมการ

ทบทวนแผน ยุทธศาสตร

และจัดทําแผนปฏบิัติ

การ ประจําป 

1. รวมดําเนินการเก็บขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 2. รวม

ทบทวนวสิัยทัศนพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค ตัวช้ีวัด กล

ยุทธ และแผนที่ยุทธศาสตร 3. รวมกําหนดโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร 

4. เจาหนาที่ปฏบิัตงิาน

ดานแผน 

1. จัดทําแนวทางการดําเนินงานและปฏิทินการดําเนินงาน 2. จัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป  3. ประชุมเ ชิงปฏิบัติการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 4. จัดทําเลมแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 5. เสนอแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  

และสภามหาวิทยาลัย 6. สื่อสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน (Flow Chart) 

  

 

 

 



ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน (Flow Chart) ตอ 

 

 
 

 



บทท่ี 4   

เทคนิคการปฏบิัตงิาน 

 วัตถุประสงคในการปฏบิัตงิาน 

1.เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏบิัตงิานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.เพื่อเปนประโยชนในการปฏบิัตงิานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป  

สําหรับผูที่เกี่ยวของ 

 เทคนิคการทํางานแตละกจิกรรมและแผนปฏบิัตงิาน 

  กระบวนการ/กจิกรรมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป คณะครุ

ศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กระบวนการ กจิกรรม ระยะเวลา 

1.การทบทวนการจัดทํา

แผนปฏบิัติราชการ 

คณะฯดําเนนิการทบทวนแผน/ผลการดําเนนิงาน

ประจําป 

ตุลาคม-พฤศจกิายน 

ปที่ผานมา 

2.การจัดทําแผนปฏบิัติ

ราชการประจําป 

คณะฯ ดําเนนิการตามแนวทางดังนี้ 

-วเิคราะห SWOT ของหนวยงาน 

-(ราง)แผนปฏบิัตริาชการประจําป 

-วเิคราะหแผนความเสี่ยงของแผนปฏบิัตริาชการ

ประจําป 

มนีาคม-พฤษภาคม 

ปปจจุบัน 

แลกเปลี่ยนเรยีนรูแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

-ช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจําป 

-กําหนดทิศทาง กรอบเปาหมายแผนปฏบิัตริาชการ

ประจําป 

-รับฟงความคดิเห็นผูมสีวนไดสวนเสยี 

เมษายน-พฤษภาคม  

ปปจจุบัน 

คณะฯจัดทํารายละเอยีดงบประมาณเงนิรายได 

ประจําปงบประมาณ ตามโครงการกจิกรรม ใน(ราง)

แผนปฏบิัตริาชการประจําปงบประมาณ 

 

 

พฤษภาคม-กรกฎาคม 

ปปจจุบัน 



3.การอนุมัตแิผนปฏบิัติ

ราชการประจําป 

คณะฯ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 

พฤษภาคม-กรกฎาคม 

ปปจจุบัน 

คณะฯเสนอตอมหาวิทยาลัย กรกฎาคม-สิงหาคม   

ปปจจุบัน 

4.การปรับปรุง

แผนปฏบิัติราชการ

ประจําป 

คณะฯ จัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจําปงบประมาณ 

ที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

กันยายน-ตุลาคม 

ปปจจุบัน 

5.การตดิตาม

ประเมนิผลแผนปฏบิัติ

ราชการประจําป 

คณะฯ รายงานผลการดําเนินงานเบกิจายงบประมาณ 

รอบ 3 6 9 และ 12 เดอืน 

คณะฯ รายงานผลตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจําป

งบประมาณ รอบ 3 6 9 และ 12 เดอืน 

มกราคม 

เมษายน 

กรกฎาคม 

ตุลาคม 

 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จรยิธรรมในการปฏิบัตงิาน 

 จรรยาบรรณ 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดกําหนดจรรยาบรรณของขาราชการ

และอาจารยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ความ

รับผิดชอบของตนเองและยังตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณขององคกรวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกหรือสังกัด

และตามประกาศอื่นที่มหาวทิยาลัยกําหนดขึ้นภายหลัง โดยมรีายละเอยีดดังนี้ คอื 

1) จรรยาบรรณตอตนเอง 

(1) พงึเปนผูมศีลีธรรมอันดแีละประพฤตตินใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 

(2) พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและไมแสวงกาประโยชนโดยมิ

ชอบ ในกรณทีี่วชิาชีพใดมจีรรยาบรรณวชิาชีพกําหนดไว ก็พงึปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพนัน้ดวย 

(3) พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏบิัติหนาที่มรประสทิธภิาพประสทิธผิลยิ่งขึ้น 

(4) พึงละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและไมละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาของผูอื่น 

(5) ไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากผูอื่นในการปฏิบัติหนาที่และไม

กระทําการใด ๆ อันเปนการหาผลประโยชนใหแกตนเองโดยมชิอบ 

 



2) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

(1) พงึปฏบิัตหินาที่ราชการดวยความสุจิต เสมอภาค และปราศจากอคติ 

(2) พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร 

ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานงึถงึประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

(3) พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชน

ตอทางราชการอยางเต็มที ่

(4) พงึดูแลรักษาและใชทรัพยสนิของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวัง

มใิหเสยีหายหรอืสิ้นเปลอืงเยี่ยงวญิูชนจะพงึปฏบิัตติอทรัพยสนิของตนเอง 

3) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

     (1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือกับผูบังคับบัญชา ทั้ง

ดานการใหความคดิ การชวยทํางานและการปญหารวมกัน 

(2) ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ

กําลังใจ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนบริหารดวยหลักการและเหตุผลที่

ถูกตองตามธรรมนองคลองธรรม 

(3) พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ

สามัคครีวมแรงรวมใจกับบรรดาเพื่อนรวมงานในการปฏบิัตหินาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 

(4) พึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจและ   

มนุษยสัมพันธอันด ี

4) จรรยาบรรณตอผูมาตดิตองานและสังคม 

(1) พึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม 

เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกริยิาวาจาที่สุภาพออนโยน 

(2) พงึปฏบิัตตินใหเปนที่เช่ือถอื ศรัทธาของบุคคลทั่วไป 

(3) พึงละเวนการรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูมาติดตองานหรือซึ่ง

อาจไดรับประโยชนจาการปฏบิัตหินาที่นัน้ 

(4) พึงรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดยไมกระทําการใด อันที่เสื่อมเสียตอ

ช่ือเสยีงและภาพพจนของมหาวทิยาลัย 

คุณธรรม/จรยิธรรม ในการปฏบิัตงิาน 

คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน คือ หลักการครองตน หลักการครองงาน หลักการ

ครองคน หลักธรรมาภบิาล 



 หลักการครองตน ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้ 

   1) เปนผูมบีุคลกิภาพที่ด ีคอื เปนผูมสีุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี 

   2) ผูมกีัลยาณมติตธรรม คือ ผูมคีุณธรรมของมติรที่ด ี7 ประการ คอื 

    (1) เปนผูนารัก (ปโย) 

    (2) เปนผูนาเคารพบูชา (ครุ) 

    (3) เปนผูนานับถอื นาเจรญิใจ (ภาวนโีย) 

    (4) เปนผูรูจักพูดจาโดยมเีหตุและหลักการ (วัตตา) 

    (5) เปนผูอดทนตอถอยคําที่ลวงเกนิ วพิากษ วจิารณ ซักถาม หรอืขอ

ปรกึษาหารอื ขอ ใหคําแนะนําตาง ๆ ได (วจนักขโม) 

    (6) สามารถแถลงช้ีแจงเรื่องทีล่กึซึ้ง หรอืเรื่องที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจ

อยางถูกตอง และตรงประเด็นได (คัมภีรัญ จะ กะถงั กัตตา) 

    (7) ไมชัดนําในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นโิยชะเย) 

   หลักการครองงาน ประกอบหลักธรรม คอื อทิธบิาทธรรม ไดแก 

1) ฉันทะ ความรักงาน 

2) วริยิะ ความเพยีร 

3) จิตตะ ความเปนผูมใีจจดจออยูกับการงาน 

4) วมัิงสา ความเปนผูรูจักพจิารณาเหตุสังเกตผลในการปฏบิัตงิานของตนเอง 

หลักการครองตน ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้ 

1) รูจักหลักปฏบิัตติอกันดวยด ีระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง หรอืผูอยูใตบังคับ

บัญชา 

   2) เปนผูมมีนุษยสัมพันธที่ด ีดวยคุณธรรม คอื พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุ 

   หลักธรรมมาภบิาล คอื คุณธรรมของนักปกครองบริหารที่ด ี(Good Governance) 

คอื 

   1) หลักความถูกตอง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา การทําการตัดสินใจ 

(Decision Making) และสั่งการ (Command) ดวยความถูกตองตามกฎหมายบานเมือง และกฎระเบียบ 

ขอบังคับ ขององคกรที่ออกตามกฎหมาย ถูกตองตามหลักศลีธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณทีี่ดขีองสังคม 

   2) หลักความเหมาะสม คือ รูจักคิด พูด ทํา กิจการงาน และปฏิบัติงานได

เหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ  



   3) หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทํากิจการงาน ดวยความ

บรสิุทธิ์ใจ คอืดวยเจตนา ความคดิอานที่บรสิุทธิ์ 

   4) หลักความยุตธิรรม คอื มกีารวินจิฉัย สั่งการ และปฏบิัตติอผูอยูใตปกครองและ

บุคคลที่เกี่ยวของ ดวยความชอบธรรม บนพื้นฐานแหงหลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลที่ถูกตอง 

เช่ือถือได และตรงประเด็น และดวยความเที่ยงธรรม คือ ไมอคติ หรือลําเอียงดวยความหลงรัก หลงชัง 

ดวยความกลัวเกรง และดวยความหลง ไมรูจริง คอืขาดขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได และสมบูรณ? เปนเครื่อง

ประกอบการวนิจิฉัย ตัดสนิใจ ใหความเที่ยงธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข การพัฒนา และขอเสนอแนะ 

 ปญหาอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 

  จากการดําเนนิการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พบวา

ปญหาและอุปสรรคการปฏิบัตงิาน มดีังตอไปนี้ 

  1. การทบทวนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/กจิกรรม ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและคา

เปาหมาย ในปที่ผานมา เพื่อนําผลการดําเนนิงานไปใชเปนฐานขอมูลอางอิงสําหรับการกําหนดเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและคาเปาหมาย ในปถัดไป 

  - ยังไมสามารถนําผลการดําเนนิงานที่ผานมา รวมทัง้ผลของตัวช้ีวัดความสําเร็จ มาใชใน

การตัดสนิใจในขัน้ตอนนี้ไดอยางมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากการไดขอมูลแตละผูเกี่ยวของมกีารรายงานไม

ครบถวน ทําใหไมสามารถประมวลผลการดําเนนิงานในภาพรวมไดทันเวลา 

  2. ขอมูลที่ไดรับจากผูที่เกี่ยวของไมสมบูรณ และไมตรงตามระยะเวลาที่กําหนด จงึทําให

เกดิความลาชา 

 แนวทางการแกไขและพัฒนา 

  1. การทบทวนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและคา

เปาหมาย ในปที่ผานมา เพื่อนําผลการดําเนินงานไปใชเปนฐานขอมูลอางอิงสําหรับการกําหนดเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/กจิกรรม ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและคาเปาหมาย ในปถัดไป 

  - ควรพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ให

สามารถมาตัดสนิใจในการทบทวนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและคา

เปาหมาย ในปที่ผานมา ใหมขีอมูลในเชิงสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสนิใจไดทันตอสถานการณ 

  2. สรางความตระหนักใหผูที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดทํา

แผนปฏบิัตริาชการประจําปที่ครบถวนสมบูรณ สงงานตรงตามเวลาที่กําหนด 

  3. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการจัดทําและ

ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจําป เพื่อชวยใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่วางไว

ใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกับเวลา 

  4. สรางองคความรูใหแกบุคลากรในหนวยงานใหรูถงึบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป อาจใชกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปลูกฝงใหบุคลากรมี



การศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลาเพื่อนํามาใชพัฒนางาน และตองสามารถทํางานในเชิงรุก

ไดมากขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการปฏบิัตงิาน 

  1. ในทุก ๆ ป ควรจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ระหวาง

บุคลากรเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานแผนงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนแนว

ปฏิบัติ รวมถึงรับทราบปญหาและแนวทางการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้เปน

การสรางเครอืขายของผูปฏบิัตงิานดานแผนงานระหวางกัน 

  2. มหาวทิยาลัยควรมกีารสงเสรมิใหบุคลากรที่ปฏิบัตงิานดานแผนงาน ไดรับการฝกอบรม 

อาทิเชนในเรื่องของคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการปฏบิัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองแคลว 

แมนยํา คลองตัว และเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

  3. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมใหบุคลากรที่ปฏบิัตงิานดานแผนงาน ไดศกึษาดูงานดาน

แผนงานจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งวิธีการเรียนรูที่ทําใหเห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถ

นําองคความรูใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
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