
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4  :   การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน พิจารณาจากความส าเร็จในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ 
งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบก่อสร้าง และสามารถน าผลจากการ
พัฒนาไปใช้ในการด าเนินงานที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกองนโยบายและแผน 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกลไก   มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนา
ที่ดีข้ึนอย่าง
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

* ทบทวนขั้นตอนการท างาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 

 

 

 



 

 1. มีระบบ มีกลไก 
กองนโยบายบายและแผน มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

ประกอบด้วยกิจกรรม/ขั ้นตอนการด าเนินการของ 6 กลุ ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบ
ก่อสร้าง (กนผ.2.1.4-1-1) 

 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน และกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (กนผ.2.1.4 -2-1) และจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน 
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกัน ผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานรับเป้าหมายตาม
แผนไปด าเนินการ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่พัฒนาไว้ใช้งาน ใน Cloud Storage ได้แกฐ่านข้อมูล  

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- งานวิเคราะห์งบประมาณ 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
- งานออกแบบก่อสร้าง 

ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายทีแ่ผนปฏิบัติงานก าหนด (กนผ.2.1.4-2-2) 

 3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ทบทวนการท างานในปีที่ผ่านมา และพิจารณาว่า

การด าเนินงานมีความก้าวหน้า/ส าเร็จ ถูกต้อง/เหมาะสมอย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/ข้อบกพร่องที่
พบ เกี่ยวกับเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

1) ฐานข้อมูลที่ทุกกลุ่มงานจัดท าไว้ใช้งาน รายละเอียดข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการแก้ไข/
ปรับปรุง เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้ทันเวลาที่ต้องการ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

2) ผลการด าเนินงานไม่ส าเร็จตามระยะเวลาที่แผนก าหนด เนื่องจากการสื่อสารความเข้าใจกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ได้ไม่ครบ ท าให้การท างานล่าช้า ทุกกลุ่มงานควรมีการพิจารณาปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ/แบบฟอร์ม และอ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย 

 4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
1) มีการปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของทุกงานให้เป็นปัจจุบัน และน าขึ้น Cloud Storage 

เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกสถานที่ (กนผ.2.1.4-4-1) 
2) มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- จัดท าภาพแสดงขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และ

รายงานผลตามหลัก P-D-C-A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน (กนผ.2.1.4-4-2)  

เครื่องมือ  
- จัดท าไฟล์ทะเบียนเสนอผู้อ านวยการ บันทึกการเสนองานเพื่อให้สะดวกในการสืบค้น  

(กนผ.2.1.4-4-3) 



 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองนโยบายแผน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการรายงานผล (กนผ.2.1.4-4-4) 

- ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ครั้ง เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (กนผ.2.1.4-4-5) 

- จัดท าแบบฟอร์ม 4 แบบ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (กนผ.2.1.4-4-6) 

- จัดท ากราฟรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน น าไปใช้เป็น
แนวทางในการเสนอต่อ ที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง(CEO) ที่ประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (กนผ.2.1.4-4-7) 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มในคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองนโยบายแผน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมข้อมูลและจัดท าค าเสนอของบประมาณ (กนผ.2.1.4-4-8) 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการเร ่งร ัดและแก้ไขปัญหาการออกแบบก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะกรรมกรรมการจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคางาน
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ ) เพ่ือเร่งรัดด าเนินการ และพิจารณา
แก้ไขปัญหางบประมาณของงบลงทุน (กนผ.2.1.4-4-9) 

วิธีการ โดยการจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการ และทันเวลา ตามแนวทาง
การด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น จ านวน ... 
ครั้ง (เพ่ิมจากที่ต้องจัดประชุมประจ าปี) (กนผ.2.1.4-4-10) ดังนี้ 

- จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม จ านวน 11 ครั้ง 

- จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และการน าเสนอรายงานข้อมูลด้วยกราฟ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน  
8 ครั้ง 

- จัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน เพ่ือเตรียมการและจัดท างบประมาณ 
จ านวน 12 ครั้ง 

- จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการออกแบบก่อสร้างฯ เพ่ือพิจารณา
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานในส่วนของงบลงทุน จ านวน 10 ครั้ง 

 5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1) มีการปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในรอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน –   

31 พฤษภาคม 2561) จ านวน 47 ครั้ง (กนผ.2.1.4-5-1) และให้บริการฐานข้อมูลผ่าน Cloud Storage แก่กอง
สื่อสารองค์กร 1 ครั้ง  

2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 –  
31 พฤษภาคม 2561) มีความก้าวหน้าในการด าเนินการ โดยบรรลุเป้าหมาย 35 กิจกรรม(ร้อยละ 49.30) จากเป้าหมาย
รวม 71 กิจกรรม  ไม่บรรลุ 6 กิจกรรม (ร้อยละ 8.45) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 30 กิจกรรม (ร้อยละ 42.25) ซึ่งจะ
สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนกันยายน 2561 (กนผ.2.1.4-5-2) 

3) ได้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561(กนผ.2.1.4-5-3) 



 

 
4) ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัต ิงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน  

รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2560) อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.40 รอบ 6 เดือนหลัง 
(ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.80 (กนผ.2.1.4-5-4) 

5) ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1  ใ น ภ า พร ว ม  แ ล ะ 
งบลงทุนเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ณ เวลาเดียวกัน (กนผ.2.1.4-5-5) 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

10 เดือน 
(1มิ.ย.59-31มี.ค.60) 

12 เดือน 
(1มิ.ย.59-31พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 5 5 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ.2.1.4-1.-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน 
กนผ.2.1.4-2-1 แผนปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กนผ.2.1.4-2-2 รายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน 
กนผ.2.1.4-4-1 ฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน  http://bit.ly/2N497xB (เฉพาะ Link นี ้ใช้วิธี Copy Link 

ใสใ่นหน้า Chrome เนื่องจากเก็บใน Google Drive จึงสามารถเปิดได้) 

กนผ.2.1.4-4-2 ผังการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลตามหลัก  
P-D-C-A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กนผ.2.1.4-4-3 ทะเบียนเสนอผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  http://bit.ly/2N3ElEW 
กนผ.2.1.4-4-4 คู่มือการทับซ้อนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  http://bit.ly/2FVZdJj 
กนผ.2.1.4-4-5 การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 9 เม.ย. 61 

http://bit.ly/2HvEhhm 
กนผ.2.1.4-4-6 แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

http://bit.ly/2z0rbWd 
กนผ.2.1.4-4-7 กราฟรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ http://bit.ly/2KE2sbB 
กนผ.2.1.4-4-8 คู่มือการจัดท างบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2562 

- คณะ : http://bit.ly/2txwUOd  - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2IwzdFD 
คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 
- คณะ : http://bit.ly/2txww2d  - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2tvKkdC 
คู่มือการจัดท างบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2561 
- คณะ : http://bit.ly/2Kveesd  - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2tGnYp2 
คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 
- คณะ : http://bit.ly/2IwxcJM  - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2yIYk8N 

กนผ.2.1.4-4-9 ค าสั่งแต่งคณะกรรมการ 
กนผ.2.1.4-4-10 ฐานข้อมูลการจัดประชุมกองนโยบายและแผน http://bit.ly/2KKpQaL 
กนผ.2.1.4-5-1 ขอยืนยันข้อมูลระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานรอบ 12 เดือน 

http://bit.ly/2N497xB
http://bit.ly/2N3ElEW
http://bit.ly/2FVZdJj
http://bit.ly/2HvEhhm
http://bit.ly/2z0rbWd
http://bit.ly/2KE2sbB
http://bit.ly/2txwUOd
http://bit.ly/2IwzdFD
http://bit.ly/2txww2d
http://bit.ly/2tvKkdC
http://bit.ly/2Kveesd
http://bit.ly/2tGnYp2
http://bit.ly/2IwxcJM
http://bit.ly/2yIYk8N
http://bit.ly/2KKpQaL


 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.2.1.4-5-2 แผน/ผล การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 http://bit.ly/2IRnuBS 

 แผน/ผล การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://bit.ly/2KOdM8B 
กนผ.2.1.4-5-3 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
กนผ.2.1.4-5-4 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน 
กนผ.2.1.4-5-5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2560 และ 2561 http://bit.ly/2lMGMPB 

จุดแข็ง 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 
จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :  นางรตนมน  จันทรอุทัย โทร  0-2265-3777 ต่อ 6081 
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว โทร  0-2265-3777 ต่อ 6084 
 หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 

http://bit.ly/2IRnuBS
http://bit.ly/2KOdM8B
http://bit.ly/2lMGMPB

