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คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

 แผนปฏิบัติราชการ คือ เครื่องค  าประกันว่าเป้าหมายในการท างานในแต่ละปี มีโอกาสบรรลุ
เป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั งไว้นั นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับที่
ชัดเจน และ  ถ้าแผนปฏิบัติการด าเนินการได้ส าเร็จก็จะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานที่แสดง ให้เห็นถึงภารกิจ
ที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด โดยจะมีสาระส าคัญท่ีละเอียดและชัดเจนขึ น เพื่อ น าไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานราชการเมื่อสิ นปีงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี ที่ ก าหนดว่าจะต้องท าได้ 
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมขึ น   
 

2.วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง 

รายละเอียดขั นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน                        
การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วทั งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากร รวมทั งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 3. เพ่ือให้มีคู่มือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทราบถึงกระบวนการ/ขั นตอน
การท างาน  บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 4. เพ่ือลดขั นตอนการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นในการท างานไว้ล่วงหน้า
สามารถตอบค าถามของผู้ใช้บริการ 

5. เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น เพราะ 
ทุกคนจะทราบว่าใครจะต้องท าอะไร เมื่อไร อย่างไร  

6. เพ่ือใช้ในการก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี  ให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียง
กับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด 
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3. ขอบเขต 
1. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ครั งนี ครอบคลุมการจัดแผนและงบประมาณ ตั งแต่ขั นตอนการ

จัดท าค าของบประมาณ จัดทาแผนรายจ่ายงบประมาณ การบันทึกแผนโครงการในระบบ 3D  และการ
ติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ตั งแต่ขั นตอนการวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงาน  
การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ประสานหัวหน้าโครงการในการยืนยันการด าเนินโครงการ และการ
ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ของผู้ปฏิบัติงานงานโยบายและแผนของคณะครุศาสตร์ที่ต้อง
จัดท าทุกปี 

2. ระยะเวลาในการด าเนินงานตามคู่มือ คือ 1 รอบปีงบประมาณ ตั งแต่ ตุลาคม ถึง เดือนกันยายน
ของปีถัดไป ในขั นตอนตั งแต่เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ถึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
อนุมัติปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ เมื่อสิ นปีงบประมาณ 

3. เอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องและแบบฟอร์มล่าสุด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 
 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี       

เป็นแผนที่แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการในปีนั น ๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี ความส าเร็จของ
โครงการและกิจกรรม รวมทั งระบุผู้รับผิดชอบ หรือ หัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  

งานแผนและงบประมาณ หมายถึง แผนงาน แผนงบประมาณรายจ่าย และการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน ของคณะครุศาสตร์ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารที่แนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ขั นตอนวิธีการ
ด าเนินงาน แนวทางในการควบคุม ก ากับดูแล  
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส านักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี : มีภาระหน้าที่หลักในการจัดท าแผนงาน แผนงบประมาณรายจ่าย และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ของคณะครุศาสตร์  ตรวจสอบ วิเคราะห์  เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ขั นตอนวิธีการ
ด าเนินงาน แนวทางในการควบคุม ก ากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ดังนี   
 1. ประสานงานหรือร่วมประชุมกับฝ่ายแผนฯ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ และแผนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 2. วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนงานต่างๆ ของคณะให้สอดคล้องกัน รวมทั งจัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. วิเคราะห์ตัวชี วัดตัวของคณะ/มหาวิทยาลัย  และตรวจสอบวัตถุประสงค์/ตัวชี วัดของ
โครงการต่างๆ ของคณะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย  
 4. ประสานงานและติดตามโครงการตามแผนงานด้านบริการวิชาการ และแผนงานด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของคณะ วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการตามแผน จัดท ารายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 5. ติดตามและผลประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และตรวจสอบรายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดการด าเนินโครงการต่างๆ ของคณะไปเป็นไป
ตามระยะเวลา  
 6. ทวนสอบวัตถุประสงค์/ตัวชี วัดของโครงการในเบื องต้นให้สอดคล้องกับแผนของคณะก่อน
ส่งไปขออนุมัติจากผู้บริหาร และติดตามผลการด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 7. รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการ จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามไตรมาส ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 8. จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ของคณะให้เป็นปัจจุบัน จัดท าบัญชีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช ารุดประจ าปี 
และจัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เสนอคณะและมหาวิทยาลัย 
 9. ศึกษาท าความเข้าใจแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี  
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 10. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนรายได้ของคณะ รวมทั งวิเคราะห์และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหาร 
 11. จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการติดตามและควบคุม
ภายในประจ าปี รายงานผลการติดตามตรวจสอบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 12. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน 
รวมทั งแผนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของคณะให้เป็นระบบ และอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรของคณะในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 13. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากมหาวิทยาลัย คณะ บุคลากร และนักศึกษา 
รวมทั งประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั งภายในและภายนอกเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
    

6. มาตรฐานคุณภาพงาน  
การจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ เนื่องจากในบางปีมีแผนปฏิบัติการที่ต้องท าเป็นจ านวน

มาก ดังนั นจึงควรมีการวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับ ความส าคัญของแผน ถ้ามีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา จะได้
ทราบว่าควรจะท าแผนไหนก่อนหรือหลัง และจะช่วย เป็นข้อมูลในการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณของแต่ละ
แผนงานได้อีกด้วย 

1. การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  ภายใน 3 วัน  
 เกณฑ ์ ระยะเวลา  1 วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
  ระยะเวลา  2 วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  ระยะเวลา  3 วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระยะเวลา  4 วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระยะเวลา  5 วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
2. การบันทึกรายละเอียดโครงการลงระบบ ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 3 วัน  
 เกณฑ ์ ระยะเวลา  1 วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
  ระยะเวลา  2 วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  ระยะเวลา  3 วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระยะเวลา  4 วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระยะเวลา  5 วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 5 จาก 42 

 

 
 

 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

สาขาวิชา/ส านักงานคณะ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีเพ่ือเสนอโครงการ 

  

เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบและให้

ค าปรึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พร้อมลงระบบ 3 D  บันทึกโครงการ 

  

ไม่ถูกต้อง/แก้ไข 

ต้นเดือน ก.ย.- 31ต.ค. 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อ

ก าหนดแนวทางการน าเสนอโครงการร่วมกันให้สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ 

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หมวดเงินที่ใช้ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 6 จาก 42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ พิจารณา 

แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้กับกองนโยบายและแผน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 7 จาก 42 

 

 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 1. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดแนวทางการน าเสนอโครงการร่วมกันให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์    
 2. ประชุมร่วมกันจัดท าการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือวิเคราะห์ผลส าเร็จของการปฏิบัติการตาม
แผนผลผลิตประจ าปี ของปีที่ผ่านมาว่าคณะว่าต้องเพ่ิมหรือลดตัวชี วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตามแผนกล
ยุทธ์ 
 3. เจ้าหน้าที่ท าหนังสือเชิญประชุมจัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการน าเสนอโครงการร่วมกัน
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 4. ให้สาขาวิชา/ส านักงานคณะ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือเสนอโครงการ
และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ (แบบการเขียนโครงการ ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2) 
 5. เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พร้อมลงระบบ 3 D  บันทึกโครงการ    
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 7. จัดท าหนังสือเชิญประชุมน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณา (หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตัวอย่างที่ 3 และตัวอย่างที่ 4) 
 8. แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการ        
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั งเป้าไว้ 
 9. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้กับกองนโยบายและแผน เพ่ือน าเล่มแผนปฏิบัติราชการ
เข้าประชุม 
    10. เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนท าบันทึกข้อความเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม    
ไตรมาสและประเมินผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี (แบบฟอร์มที่ 1 แบบบันทึกการติดตาม) 
 

 
 

 
 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 8 จาก 42 

 

 
 

8. เอกสารอ้างอิง 

1. เทคนิคการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Annual Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ :               

ณรงค์วิทย์ แสนทอง อีเมล : peoplevalue@yahoo.com 

2. แนวทางการจัดท างบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเพชรบุร ี

 

9. แบบฟอร์มที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน  

ตัวอย่างที่ 1 - แบบการเขียนโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............... 
รหัสโครงการ .......................... 

1. ชื่อโครงการ .............................................................................................        

ภายใต้โครงการหลัก  .............................................................................................  

ผลผลิต/โครงการ  .................................................................................................. 

แผนงาน  ...............................................................................................................  

สถานภาพ  [ ] โครงการใหม่   [ ] โครงการปกติ  [ ] โครงการต่อเนื่อง  [ ] โครงการเพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบ .................................................................................................   

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ................................................................................. ................  

3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ด าเนินการ................................................................................   

4. ลักษณะของกิจกรรม  

4.1 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  [ ] ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

  [ ] วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

  [ ] ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 9 จาก 42 

 

 
 

  [ ] สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

ชุมชนและสังคม 

  [ ] เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 

  [ ] พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั นสูง (Advance Execution Premium) 

4.2 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

    [ ] สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
   [ ] การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
   [ ] การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
   [ ] การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   
   [ ] การพัฒนาท้องถิ่น 
   [ ] การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   
    [ ] รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก 

4.3 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กลยุทธ์ที่ ...............................................................................................................  

4.4 ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 พันธกิจ...............................................................................................................  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ........................................................ 
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี วัด/ ตัวบ่งชี การประกันคุณภาพการศึกษา 
 องค์ประกอบที่ ...............................................................................................................  
 ตัวบ่งชี ที่ ............................................................................. ........................................... 
4.6 สอดคล้องกับตัวชี วัดมหาวิทยาลัย 
  ........................................................................................................................................ 
  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 10 จาก 42 

 

 
 

4.7 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ด าเนินการตาม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
  อัตลักษณ์ [ ] ซื่อสัตย์  [ ] มีวินัย  [ ] ใฝ่เรียนรู้ 
  เอกลักษณ์ [ ] ท่องเที่ยว   [ ] อาหาร 
  คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน 
   [ ] ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
   [ ] ด้านความรู้   [ ] ด้านทักษะทางปัญญา    
   [ ] ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   [ ] ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี 
4.8 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ 
  [ ] การเรียนการสอน รายวิชา ................................... 
  [ ] กิจกรรมนักศึกษา 
  [ ] การวิจัย 
  [ ] การบริการวิชาการแก่สังคม 
  [ ] การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [  ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[  ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [  ] โครงการ อ่ืนๆ..........................................................  
5. หลักการและเหตุผล 

...................................(กล่าวถึงกิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไร ความจ าเป็นในการจัดกิจกรรม  จัดแล้วผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้ประโยชน์อย่างไร  ชุมชนได้รับประโยชน์ /เกิดผลกระทบแก่สังคม อย่างไร มีการบูรณาการใน

รายวิชาใดและหัวข้อใด  หรือในวิจัยเรื่องใด หากเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา ให้ระบุการ

ปรับปรุงหรือการพัฒนากิจกรรมด้วย)……………………………………………… 

............................ *** ไม่ควรเกิน 18 บรรทัด ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 *** ..................................... 

.................................................................. ..........................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 11 จาก 42 

 

 
 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1 ...............................................................................................................  

6.2 ............................................................................................... ................  

7. พื นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

............................................................................................................................. ................................. 

......................................................................................................................................................................... ... 

8. ระยะเวลา 

.................................................................................. ............................................................................ 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

............................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. ..........................................................................  

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1.    

เชิงคุณภาพ    

   1.    

เชิงเวลา   

   1.    
 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 12 จาก 42 

 

 
 

11. แผนการด าเนินงาน/วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 

1.วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
    - ส ารวจความต้องการ 

 
   …………......………………… 

2.ด าเนินการ (Do) 
    - แต่งตั งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
………………………………….. 

3.สรุปและประเมินผล (Check) 
    - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและส่งรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
………………………………….. 

4.น าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
    - ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และน าผลประเมินไปปรับปรุง 

 
………………………………….. 

 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 13 จาก 42 

 

 
 

12. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 
12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรม
ย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวน
เงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสที่  
1 

(ต.ค.-
ธ.ค.) 

ไตรมาสที่  

2 

(ม.ค.-

มี.ค.) 

ไตรมาสที่  

3 

(เม.ย.-

มิ.ย.) 

ไตรมาสที่  

4 

(ก.ค-ก.ย.) 

 1. 
....................... 
 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
    
......................... 
......................... 
 
สถานที่
ด าเนินการ 
   
......................... 
......................... 

ตอบแทน,ใช้สอย
,วัสด ุ
รายละเอียด :  
1. 
............................ 
............................ 
2. 
............................ 
……………………… 
3. 
............................ 
............................ 
4. 
............................ 
5. 
............................ 
………………………. 
รวมเป็นเงินทั งสิ น 
............... บาท 

     

รวม      
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 14 จาก 42 

 

 
 

13. งบประมาณโครงการ ………………………. บาท 

แหล่งงบประมาณ [   ] งบประมาณแผ่นดิน [   ] งบประมาณเงินรายได้ [   ] งบประมาณอ่ืนๆ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 14.1 ...............................................................................................................  

14.2 ...............................................................................................................  

14.3 ...............................................................................................................  

15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

การประเมินผล  

- ...............................................................................................................  

- ...............................................................................................................  

วิธีการประเมินผล  

- ...............................................................................................................   

- ...............................................................................................................  

16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการด าเนนิโครงการ 

 ความเสี่ยง 

- ...............................................................................................................  

 แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

- ............................................................................................................... 

  

                                                                              

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (…………………………………………………)                                                                                

           ต าแหน่ง.......................................... 

               ………/……………../…………… 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 15 จาก 42 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 2 - แบบการเขียนโครงการ 

1. ชื่อแผนงาน   เป็นการก าหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มีลักษณะ

งานไปในทิศทาง เดียวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนองวัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดไว้  

 2. ชื่อโครงการ   ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและเรียก

เหมือนเดิมทุกครั งจนกว่า โครงการจะแล้วเสร็จ  

 3. หลักการและเหตุผล  ใช้ชี แจงรายละเอียดของปัญหาและความจ าเป็นที่เกิดขึ นที่จะต้องแก้ไข 

ตลอดจนชี แจง ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการ และหากเป็นโครงการที่จะ

ด าเนินการตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือแผน

อ่ืน ๆ ก็ควรชี แจงด้วย ทั งนี ผู้เขียนโครงการบางท่านอาจจะเพ่ิมเติมข้อความว่าถ้าไม่ท าโครงการดังกล่าวผล

เสียหายโดยตรง หรือ ผลเสียหายในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ของ

โครงการกว้างขวางขึ น  

 4. วัตถุประสงค์  เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนั นมีความต้องการให้อะไร

เกิดขึ น วัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้ ใน

ระยะหลัง นี นักเขียนโครงการที่มีผู้นิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ 

เขียนให้ เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม การท าโครงการหนึ่งอาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ 

แต่ ทั งนี การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจนและอาจจะด าเนินการให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั นจึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได-้วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ  

 5. เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะด าเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือจ านวน

ที่จะท าได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ให้สอดคล้อง

กับ วัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบโครงการ  

 6. วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมหรือขั นตอนการด าเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติใน

การด าเนิน โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้

แล้วน ามา จัดล าดับว่าควรจะท าสิ่งใดก่อน-หลังหรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามล าดับ จนถึงขั นตอนสุดท้าย

ที่ท าให้ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 16 จาก 42 

 

 
 

 7. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาตั งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ น

โครงการ ปัจจุบัน นิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ น การระบุจ านวน ความยาวของโครงการ         

เช่น 6 เดือน 2 ปี โดย ไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ นสุดเป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์  

 8. งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั งสิ นของโครงการ ซึ่งควรจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายได้

อย่างชัดเจน งบประมาณอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ - เงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินกู้และเงิน

ช่วยเหลือจากต่างประเทศ - เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ เช่น เงินเอกชนหรือองค์การเอกชน การระบุยอด

งบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย นอกจากนี หัวข้อนี สามารถระบุทรัพยากร อ่ืนที่ต้องการ 

เช่น คน วัสดุ ฯลฯ  

 9. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็น

เจ้าของหรือรับผิดชอบ โครงการ โครงการย่อยบางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้  

 10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการด าเนินการ

โครงการนั น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์   ที่ตั งไว้  

 11. การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไรในระยะเวลาใด และใช้

วิธีการอย่างไร จึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ เตรียม

โครงการที่ คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป  

 12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั นเสร็จสิ นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้างใครเป็นผู้

ได้รับเรื่องนี  สามารถเขียนทั งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้   



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 17 จาก 42 

 

 
 

  

ตัวอย่างท่ี 3 – หนังสือเชิญประชุมกรรมการประจ าคณะ 

 

  

ที ่ อว.0634.11/ว124               คณะครุศาสตร ์

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

 

             6 สิงหาคม 2562 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม 

 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน       1       ฉบับ 

 

   ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

ครุศาสตร์ ครั งที่ 2/2562  ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม   คณะครุศาสตร์  ห้อง 926 

(อาคาร 9) เพื่อให้การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

   ในการนี  คณะครุศาสตร์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะครุศาสตร์  เข้าร่วมประชุม

ในวัน  เวลา และสถานท่ีดังกล่าว  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา  ทองนิล) 

                คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 18 จาก 42 

 

 
 

 

ตัวอย่างท่ี 4  – หนังสือเชิญประชุมกรรมการประจ าคณะ 
 

บันทึกข้อความ  

 
ส่วนราชการ  

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที่    คศ. ว446/2562   วันที่  6 สิงหาคม  2562 
 

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

เรียน  รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขา 
 

    ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะครุศาสตร์ ครั งที่  2/2562 ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม คณะครุ

ศาสตร์  ห้อง ๙๒๖  เพื่อให้การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

มหาวิทยาลัย  ในการนี  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในวัน  เวลา 

และสถานที่ดังกล่าว 
  
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล) 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์

 

 
  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 19 จาก 42 

 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1  การบันทกึติดตามผลการด าเนินงาน 

แบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วัตถุประสงค ์: เพ่ือติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและส่วน

ราชการภายในมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน 

ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ..................... 

2. ยุทธศาสตร์ ............................................................................................................................. .......... 

3. หน่วยงานด าเนินการ ...................................................................................................... .................. 

4. ระยะเวลาด าเนินการ ........................ เริ่มต้น ..................................... สิ นสุด ........................... ...... 

5. วงเงินงบประมาณ ......................................................... บาท 
 

ส่วนที่  2  การติดตามความคืบหน้า 

1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้า ........................................................................................  

ส่วนราชการ ............................................................................. โทร ................................ ............... 

2. วันที่รายงานความก้าวหน้า .................................................................................................... .......... 

3. สถานภาพโครงการด้านระยะเวลา 

กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เปรียบเทียบแผน/ผล 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด ล่าช้า ตาม
แผน 

เร็ว
กว่า
แผน 

        
        

สรุปสถานภาพโครงการด้านระยะเวลา 

 ล่าช้ากว่าแผน    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 20 จาก 42 

 

 
 

อธิบายสถานภาพความคืบหน้า ......................................................................................  

............................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................................... ..................................................... 

............................................................................................................................. ............................. 

 

4. การติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านแผนงบประมาณ 

กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ในงวดที่รายงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผน ผล ผลต่าง แผน ผล ผลต่าง 
       
       
       
       

สรุปสถานภาพงบประมาณโครงการ 

 เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 

อธิบายสถานภาพความก้าวหน้าด้านงบประมาณ ........................................................... 

............................................................................................................................. ............................. 

..........................................................................................................................................................  

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 21 จาก 42 

 

 
 

5. ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ นจากการด าเนินการ วิธีแก้ไข และบทเรียน 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. บุคลากร ................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
2. การบริหารจัดการ ................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
4. งบประมาณ ................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
5. ด้านเทคโนโลยีและสภาวะ

แวดล้อม 
................................................. 
................................................. 
................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
6. ด้านอื่น ............................ 

......................................... 

......................................... 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 

สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างด าเนินการ ........................................................... ................ 

............................................................................................................................. ............................. 

6. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 

6.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

 มี  ไม่มี 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 22 จาก 42 

 

 
 

6.2 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 มี  ไม่มี 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 มี  ไม่มี 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. บันทึกข้อมูล 

ผู้บันทึกข้อมูล ............................................................................................................. ...................... 

ณ วันที่ .................................................................... 

  
  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 23 จาก 42 

 

 
 

แบบฟอร์มที่ 2  การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ......... (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน........................................................ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่  ............................................................................................................................. .............. 
2. กลยุทธ์ ........................................................................................................ ................................... 
3. โครงการหลัก ............................................................................................................................. .............. 
4. โครงการ/กิจกรรม .............................................................................................................................. ...... 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ตัวชี วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

    
    

บรรลุเป้าหมายร้อยละ  
7. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร......................บาท เบิกจ่ายจริง.............................คงเหลือ ......................บาท  
8. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

............................................................................................................................. ............................. 
.........................................(วธิเีขียนรายงานให้ดูงานวัตถุประสงค์ของโครงการ).............................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
9. องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

............................................................................................................................. ............................. 
........................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รายงาน 

(......................................................) 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 24 จาก 42 

 

 
 

10. การควบคุมเอกสาร 
 1. มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูป ระบบ 3D มีการก าหนดเลขรหัสผ่านในการเข้า
ไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เฉพาะผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่ชัดเจนเท่านั นเพ่ือป้องกัน
ในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูล 
 2. มีการเก็บรวมรวมเอกสารเข้าแฟ้มตามโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือง่ายต่อการ
ค้นหา 
 

11. ข้อมูลสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่ได้รับการปฏิบัติ  
    ระบบบันทึกโครงการ (3D) 

1. การเข้าสู่โปรแกรม 

 1) ท าการกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ดังรูปภาพ 1 

    2) เมื่อกรอกรหัสชื่อ และรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม ok เพ่ือเข้าสู่ระบบ หากต้องการ

ยกเลิกคลิ๊กที่ปุ่ม cancel เพ่ือท าการยกเลิกและปิดหน้าต่าง Login 

 

รูปภาพ 1 แสดงการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 25 จาก 42 

 

 
 

2. การเข้าสู่การบันทึกโครงการ 

 1) คลิ๊กเลือกบันทึกโครงการ   

 

รูปภาพ 2 แสดงเมนู บันทึกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 26 จาก 42 

 

 
 

 2) การบันทึกโครงการ  ประกอบด้วย 6 หน้า ด้วยกันดังนี   

  2.1) หน้า 1

 

รูปภาพ 3 แสดงการกรอกข้อมูล หน้า 1 

มีรายละเอียดดังนี   

1. เลือก งาน/โครงการ โดยคลิ๊กเลือกที่  เพ่ือเลือกงาน/โครงการ 

2. เลือกสถานภาพ โดยคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกสถานภาพ  

3. เลือกประเภท โดยคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกประเภท  

4. เลือกกิจกรรมหลัก/โครงการ โดยคลิ๊กที่  เพ่ือเลือกกิจกรรมหลัก/โครงการ 

5. กรอกชื่อผู้เสนอโครงการ 

6. เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคลิ๊กที่  เพ่ือเลอกประเด็นยุทธศาสตร์  

7. เลือกเป้าประสงค์ โดยคลิ๊กเลือกที่  เพ่ือเลือกเป้าประสงค์  

8. เลือกตัวชี วัดมหาวิทยาลัย สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ โดยติ๊กเครื่องหมายถูกหน้ารายการที่

ต้องการเลือก  

9. กรอกสถานที่ด าเนินการ  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 27 จาก 42 

 

 
 

 2.2) หน้า 2 

 

รูปภาพ 4 แสดงการกรอกข้อมูลหน้า 2 

มีรายละเอียดดังนี   

1. กรอกข้อมูลหลักการและเหตุผลตามรายละเอียดของโครงการ  

2. กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดของโครงการ 

3. กรอกข้อมลชื่อหน่วยงานภายใน หรือ โปรแกรมวิชาที่รับผิดชอบโครงการ  

 

 

 

 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 28 จาก 42 

 

 
 

2.3) หน้า 3  มี 3 ขั นตอน ดังนี  

ขั นตอนที่ 1 

 

รูปภาพ 5 แสดงการกรอกข้อมูลเชิงปริมาณ 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี   

1. การกรอกข้อมูลเชิงปริมาณ ให้คลิ๊กที่ ปุ่ม เพิ่มรายการ 

2. กรอกข้อมูลดัชนีชี วัดความส าเร็จ จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 1 จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 2 จ านวน

เป้าหมาย ไตรมาส 3 จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 4 หน่วยนับ จากนั นให้คลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง   

 

 

 

 

 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 29 จาก 42 

 

 
 

ขั นตอนที่ 2 
 

 

รูปภาพ 6 แสดงการกรอกข้อมูลเชิงคุณภาพ 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี   

1. การกรอกข้อมูลเชิงคุณภาพให้คลิ๊กที่ ปุ่ม เพิ่มรายการ 

2. กรอกข้อมูลดัชนีชี วัดความส าเร็จ จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 1 จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 2 จ านวน

เป้าหมายไตรมาส 3 จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 4 หน่วยนับ จากนั นให้คลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง 

 

 

 

 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 30 จาก 42 

 

 
 

ขั นตอนที่ 3 

 

รูปภาพ 7 แสดงการกรอกข้อมูลเชิงเวลา  

 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี   

1. การกรอกข้อมูลเชิงเวลา ให้คลิ๊กที่ปุ่ม เพ่ิมรายการ 

2. กรอกข้อมูลดัชนีชี วัดความส าเร็จ จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 1 จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 2 จ านวน

เป้าหมาย ไตรมาส 3 จ านวนเป้าหมาย ไตรมาส 4 หน่วยนับ จากนั นให้คลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง  

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 31 จาก 42 

 

 
 

หากมีการแก้ไขในระบบ (หน้าที่ 3) สามารถด าเนินการ ดังนี  

 

รูปภาพ 8 การลบรายการของหน้า 3 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี   

1. คลิ๊กรายการที่ต้องการลบรายการ  

2. คลิ๊กท่ีปุ่ม ลบรายการ เพ่ือลบรายการ 

 

 

 

 

 

  

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 32 จาก 42 

 

 
 

2.4) หน้า 4 

 

รูปภาพ 9 แสดงการกรอกข้อมูลหน้า 4 

มีรายละเอียดดังนี   

1. เพ่ิมรายการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสามารถเพ่ิมข้อมูลได้ดังนี   

 1) คลิ๊กที่ปุ่ม เพิ่มรายการ เพ่ือเพ่ิมรายการ จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพ 10  

 

รูปภาพ 10 แสดงรายละเอียดการเพิ่มรายการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 33 จาก 42 

 

 
 

 

รูปภาพ 11 แสดงรายละเอียดการเพิ่มรายการครุภัณฑ์ 

มีรายละเอียดดังนี  

1. กรอกกิจกรรม 

2. เลือกหน่วยนับ โดยการคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกหน่วยนับ 

3. เลือกแหล่งเงินที่ใช้งบประมาณ โดยการคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกงบ  

4. เลือกหมวดหลัก โดยการคลิ๊กที่  เพ่ือเลือกหมวดหลัก  

5. ส่วนค่าครุภัณฑ์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม เพิ่ม จะปรากฏ หน้าต่าง รายการครุภัณฑ์ ดังรูปภาพ 11  

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 34 จาก 42 

 

 
 

 

รูปภาพ 12 แสดงรายการครุภัณฑ์ 

มีรายละเอียดดังนี   

1. กรอกรายการครุภัณฑ์  

2. เลือกหน่วยนับ โดยการคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกหน่วยนับ  

3. กรอกราคา/ต่อหน่วย  

4. กรอกจ านวน  

5. คลิ๊กท่ีปุ่ม เพ่ิมรายการ เพ่ือเพ่ิมรายการครุภัณฑ์ จะได้ข้อมูลดังรูปภาพ 12  

6. ถ้าต้องการลบรายการต้องเลือกรายการที่ต้องลบ แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ม ลบรายการ เพ่ือลบ ข้อมูลรายการ

ครุภัณฑ์  

7. คลิ๊กท่ีปุ่ม เพ่ือบันทึกรายการ  

#การกรอกข้อในรูปภาพ 10 (ต่อจากรูปที่ 10)  

8. กรอกไตรมาสในช่องกรอก 

9. กรอกรายละเอียดการใช้จ่ายในช่องกรอก  

10. คลิ๊กท่ีปุ่ม ตกลง 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 35 จาก 42 

 

 
 

 

รูปภาพ 13 แสดงข้อมูลรายการแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย  

 

 

รูปภาพ 14 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการ  

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลูให้คลิ๊กที่รายการแล้วคลิ๊ก

ที่ปุ่มแก้ไขรายการ ตามที่หมายเลข 1 ชี จากนั น

จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปภาพ 14 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 36 จาก 42 

 

 
 

2.5) หน้า 5 

 

รูปภาพ 15 แสดงการกรอกข้อมูลหน้า 5 มีรายละเอียดดังนี้  

มีรายละเอียดดังนี   

1. กรอกข้อมูลผลผลิต  

2. กรอกข้อมูลผลลัพธ์  

3. กรอกข้อมูลผลกระทบ 

4. กรอกข้อมูลวิธีการติดตามและการประเมินผล  

 

 

 

 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 37 จาก 42 

 

 
 

2.6) หน้า 6 

 

รูปภาพ 16 แสดงการกรอกข้อมูลหน้า 6 มีรายละเอียดดังนี้  

มีรายละเอียดดังนี   

1. กรอกข้อมูลการบูณาการโครงการร่วมกับ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์เมื่ออท าการกรอกข้อมูล

ครบถ้วนแล้วให้คลิ๊กท่ีปุ่ม บันทึกพิมพ์ เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล  

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 38 จาก 42 

 

 
 

 

 

รูปภาพ 17 แสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 18 แสดงไฟล์ word โครงการ 

 

คลิ๊กท่ีปุ่ม OK เพ่ือท าการยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วรายงานหน้าเวิร์ดจะปรากฏขึ นตามภาพที่ 18  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 39 จาก 42 

 

 
 

3. การรายงานสรุปโครงการ 

 1) คลิ๊กเลือกบันทึกโครงการ  รายงานสรุปโครงการ  ดังรูปภาพ 19 

 
รูปภาพ 19 แสดงเมนูรายงานโครงการ 

 

2) คลิ๊กแสดงพิมพ์ รายงานตามหน่วยงาน ดังรูปภาพ  

 

รูปภาพ 20 แสดงเมนูพิมพ์รายการตามหน่วยงาน20 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 40 จาก 42 

 

 
 

 

รูปภาพ 21 แสดงหน้าจอเตรียมรายงาน 

 2) กดปุ่ม แสดง/พิมพ์ รายงานตามหน่วยงาน (แล้วกด OK) แล้วรอจนกว่าจะขึ นรายงาน (Excel) 

ขึ นมาตามรูปภาพ 21 แล้วสั่งพิมพ์  

 

รูปภาพ 22 

*เมื่อบันทึกครบทุกโครงการแล้ว ให้รวบรวม เอกสารโครงการทั งหมด พร้อมรายงานสรุปโครงการ 

ส่ง กองนโยบายและแผน* 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 41 จาก 42 

 

 
 

 

12. ข้อเสนอแนะ/เทคนิการปฏิบัติงาน/ปัญหาและอุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน   
  1. มหาวิทยาลัย/คณะ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ได้ศึกษาดู
งานด้านนโยบายและแผนจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
 2. มหาวิทยาลัย/คณะ ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนได้รับการฝึกอบรม 
เช่น การอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นย า คล่องตัวและเป็น
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 3. ในทุก ๆ  ปี ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขระหว่างบุคลากรที่
ปฏิบัติงานทางด้านนโยบายและแผน กับหน่วยงานกองนโยบายและแผน และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผนด้วย  
  
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการจัดส่งและการรายงานผลการด าเนินงาน  
2. บุคลากรยังไม่เข้าใจการจัดการเขียนรายงานและการจัดท าโครงการ 
3. ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนกลางไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ร่วมรับฟังแนวนโยบายการ

ปฏิบัติ ท าให้งานเกิดความล่าช้าและส่งไม่ทันตามก าหนดเวลา  
 
แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 1. การทบทวนการก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี วัดผลส าเร็จและค่าเป้าหมายใน
ปีที่ผ่านมา เพื่อน าข้อมูลการด าเนินงานไปใช้เป็นฐานข้อมูลไปก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี วัดผลส าเร็จและ
ค่าเป้าหมายในปีถัดไป 

2. ควรจัดโครงการอบรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 3. มีการจัดท า/รวบรวมค าถามที่พบบ่อย เพ่ือให้บุคลากรที่มาสอบถามเข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
ได้เป็นอย่างด ี
 4. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการ

จัดท าและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือสามารถขั บเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 42 จาก 42 

 

 
 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีคู่มือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการราชการประจ าปี 
 2. คณะสามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ตรงตามวัตถุประสงค์และ
มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้า อ้างอิง 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 

 

 




































































