
 
โครงการสัมมนาการทบทวนการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  

และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

************************ 

1. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
2. ผู.รับผิดชอบโครงการ 

นายนเรนทร   อมรจุติ  รักษาการในตําแหน�งผู�อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 
3. หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการภายใต�แผนยุทธศาสตร�
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป- (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระยะ 20 ป- (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร� ได�แก� ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร�างความโดดเด�น
ด�านอาหารและการท�องเท่ียว ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การผลิตและ
พัฒนาครู ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาท�องถ่ิน ยุทธศาสตร�ท่ี 
6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ดําเนินตามโครงการหลัก จํานวน 49 โครงการ 

เพ่ือให�การกําหนดทิศทางแผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจน 
ตลอดจนผู�บริหารสามารถติดตามและพิจารณาทบทวนผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจําป-
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ�านมาได� และสามารถนําแผนไปสู�การปฏิบัติในระดับหน�วยปฏิบัติอย�างแท�จริง  
จึงสมควรให�มีการสัมมนาการทบทวนการดําเนินงานในรอบป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
4. วัตถุประสงค2 
 4.1 เพ่ือติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 
2563 และยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป- (พ.ศ. 2560-2564) 
 4.2 เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานและเปBาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดสรรงบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5. เป3าหมาย 
5.1 ผู�เข�าร�วมประชุม จํานวน 54 คน ประกอบด�วย 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน (40 คน)  
5.1.6 เจ�าหน�าท่ีดําเนินงาน (14 คน) 
 

6. วัน เวลา และสถานท่ี 
วันท่ี 15-16 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ  โรงแรมนาน�า รีสอร�ท แก�งกระจาน อ.แก�งกระจาน จ.เพชรบุรี 
วันท่ี 1-15 กันยายน 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

7. ประโยชน2ท่ีคาดว6าจะได.รับ 
7.1 ทราบผลการดําเนินงาน ข้ันตอนการดําเนินงาน ปGญหา อุปสรรค และแนวทางการแก�ไขใน

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 
7.2 มีการกําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

8. กําหนดการ 

เวลา กิจกรรม 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 
08.30 – 09.00 น. 

 
ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. พิธีเปIดการสัมมนา และมอบนโยบาย 
 โดย  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
10.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผนนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.30 น. หน�วยงานรายงานผลการดําเนินงานในรอบป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

เปBาหมายท่ีจะดําเนินการในป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- คณะครุศาสตร�  
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
- คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
- คณะวิทยาการจัดการ  
- คณะพยาบาลศาสตร�  
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เวลา กิจกรรม 

- สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
- สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สํานักงานอธิการบดี 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

17.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. กองนโยบายและแผนรวมรวบสรุปผลรายงานผลการดําเนินงานในรอบ

ป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเปBาหมายท่ีจะดําเนินการในป-งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดทําร�าง – แผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 
09.00 – 09.30 น. 

 
ลงทะเบียน 

09.30 – 12.00 น. พิจารณาทบทวน ร�าง - แผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. พิจารณาทบทวน ร�าง - แผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ต�อ) 
16.00 – 16.30 น. สรุปการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 1. รับประทานอาหารว�างในห�องประชุม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

 2. วันเสาร�ท่ี 15 สิงหาคม 2563 ผู�เข�าสัมมนาทุกท�านข้ึนรถบัสพร�อมกันหน�าอาคาร 14 เวลา 
7.30 น. (งดเดินทางโดยรถส�วนบุคคล) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


