ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสานักอธิการบดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 : การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การพัฒ นาการปฏิบั ติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน พิจารณาจากความส าเร็จในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบก่อสร้าง และสามารถนาผลจากการ
พัฒนาไปใช้ในการดาเนินงานที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของกองนโยบายและแผน
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีกลไก

ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน


2
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ*

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ*


มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ*
มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ
 มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนา
ที่ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม


* ทบทวนขั้นตอนการทางาน
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน)

 1. มีระบบ มีกลไก
กองนโยบายบายและแผน มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ประกอบด้วยกิจ กรรม/ขั ้น ตอนการด าเนิน การของ 6 กลุ ่ม งาน ได้แ ก่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบ
ก่อสร้าง (กนผ.2.1.4-1-1)
 2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
โดยจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้ว ยกิจกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนิน งาน และกลุ่มงานที่รับ ผิดชอบ (กนผ.2.1.4-2-1) และจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน
เพื่อทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกัน ผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานรับเป้าหมายตาม
แผนไปดาเนินการ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่พัฒนาไว้ใช้งาน ใน Cloud Storage ได้แก่ฐานข้อมูล
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตามและประเมินผล
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- งานออกแบบก่อสร้าง
ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งดาเนินงานให้สาเร็จตามเป้าหมายทีแ่ ผนปฏิบัติงานกาหนด (กนผ.2.1.4-2-2)
 3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ
โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ทบทวนการทางานในปีที่ผ่านมา และพิจารณาว่า
การดาเนินงานมีความก้าวหน้า/สาเร็จ ถูกต้อง/เหมาะสมอย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/ข้อบกพร่องที่
พบ เกี่ยวกับเป้าหมาย ขั้นตอนการดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
1) ฐานข้อมูลที่ทุกกลุ่มงานจัดทาไว้ใช้งาน รายละเอียดข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการแก้ไข/
ปรับปรุง เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้ทันเวลาที่ต้องการ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
2) ผลการดาเนินงานไม่สาเร็จตามระยะเวลาที่แผนกาหนด เนื่องจากการสื่อสารความเข้าใจกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ ได้ไม่ครบ ทาให้การทางานล่าช้า ทุกกลุ่มงานควรมีการพิจารณาปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ/แบบฟอร์ม และอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมาย
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ
1) มีการปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของทุกงานให้เป็นปัจจุบัน และนาขึ้น Cloud Storage
เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกสถานที่ (กนผ.2.1.4-4-1)
2) มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดทาภาพแสดงขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีสู่ การปฏิบัติ ประเมินผล และ
รายงานผลตามหลัก P-D-C-A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน (กนผ.2.1.4-4-2)
เครื่องมือ
- จัดทาไฟล์ทะเบีย นเสนอผู้อานวยการ บันทึกการเสนองานเพื่อให้ส ะดวกในการสืบค้น
(กนผ.2.1.4-4-3)

- จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองนโยบายแผน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานและการรายงานผล (กนผ.2.1.4-4-4)
- ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การบริห ารความเสี่ ยง และจั ด อบรมให้ ค วามรู้ค วามเข้ า ใจแก่ บุ ค ลากร
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (กนผ.2.1.4-4-5)
- จัดทาแบบฟอร์ม 4 แบบ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (กนผ.2.1.4-4-6)
- จัดทากราฟรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน นาไปใช้ เป็น
แนวทางในการเสนอต่อ ที่ประชุมคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง(CEO) ที่ประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (กนผ.2.1.4-4-7)
- ปรับปรุงแบบฟอร์มในคู่มือการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองนโยบายแผน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมข้อมูลและจัดทาคาเสนอของบประมาณ (กนผ.2.1.4-4-8)
- จั ด ท าค าสั่ ง แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการเร่ง รัด และแก้ไ ขปัญ หาการออกแบบก่อ สร้า ง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร คณะกรรมกรรมการจัดทาแบบรูปรายการและประมาณราคางาน
ก่อ สร้า งอาคารเรีย นรวมคณะวิศ วกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่ว นที่เ หลือ ) เพื่อเร่งรัดดาเนินการ และพิจารณา
แก้ไขปัญหางบประมาณของงบลงทุน (กนผ.2.1.4-4-9)
วิธีการ โดยการจัดประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการ และทันเวลา ตามแนวทาง
การดาเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ กองนโยบายและแผนได้จัดประชุม รวมทั้งสิ้น จานวน ...
ครั้ง (เพิ่มจากที่ต้องจัดประชุมประจาปี) (กนผ.2.1.4-4-10) ดังนี้
- จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม จานวน 11 ครั้ง
- จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และการนาเสนอรายงานข้อมูลด้วยกราฟ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน
8 ครั้ง
- จัดประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมการและจัดทางบประมาณ
จานวน 12 ครั้ง
- จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการออกแบบก่อสร้างฯ เพื่อพิจารณา
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานในส่วนของงบลงทุน จานวน 10 ครั้ง
 5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
1) มี การปรั บปรุ งรายละเอี ยดในฐานข้ อมู ลให้ เป็ นปั จจุ บั น ในรอบ 12 เดื อน (1 มิ ถุ นายน –
31 พฤษภาคม 2561) จานวน 47 ครั้ง (กนผ.2.1.4-5-1) และให้บริการฐานข้อมูลผ่าน Cloud Storage แก่กอง
สื่อสารองค์กร 1 ครั้ง
2) การด าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุ ลาคม 2560 –
31 พฤษภาคม 2561) มีความก้าวหน้าในการดาเนินการ โดยบรรลุเป้าหมาย 35 กิจกรรม(ร้อยละ 49.30) จากเป้าหมาย
รวม 71 กิจกรรม ไม่บรรลุ 6 กิจกรรม (ร้อยละ 8.45) และอยู่ระหว่างดาเนินการ 30 กิจกรรม (ร้อยละ 42.25) ซึ่งจะ
สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนกันยายน 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 ับ บริก ารมีค วามพึง พอใจต่อ การปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากรกองนโยบายและแผน
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 พ ร ว ม แ ล ะ
งบลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ณ เวลาเดียวกัน (กนผ.2.1.4-5-5)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย
4 ข้อ

10 เดือน
(1มิ.ย.59-31มี.ค.60)
ผล
4

คะแนน
4

12 เดือน
(1มิ.ย.59-31พ.ค.60)
ผล
5

คะแนน
5

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน

ต่ากว่าเป้าหมาย





เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร)
รหัสหลักฐาน
รายการ
กนผ.2.1.4-1.-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน
กนผ.2.1.4-2-1 แผนปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กนผ.2.1.4-2-2 รายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน
กนผ.2.1.4-4-1 ฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน http://bit.ly/2N497xB (เฉพาะ Link นี ้ ใช้ วิธี Copy Link
ใส่ในหน้ า Chrome เนื่องจากเก็บใน Google Drive จึงสามารถเปิ ดได้ )

กนผ.2.1.4-4-2 ผังการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลตามหลัก
P-D-C-A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กนผ.2.1.4-4-3 ทะเบียนเสนอผู้อานวยการกองนโยบายและแผน http://bit.ly/2N3ElEW
กนผ.2.1.4-4-4 คู่มือการทับซ้อนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ 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 แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
http://bit.ly/2z0rbWd
กนผ.2.1.4-4-7 กราฟรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ http://bit.ly/2KE2sbB
กนผ.2.1.4-4-8 คู่มือการจัดทางบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2562
- คณะ : http://bit.ly/2txwUOd - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2IwzdFD
คู่มือการจัดทางบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
- คณะ : http://bit.ly/2txww2d - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2tvKkdC
คู่มือการจัดทางบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2561
- คณะ : http://bit.ly/2Kveesd - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2tGnYp2
คู่มือการจัดทางบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
- คณะ : http://bit.ly/2IwxcJM - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2yIYk8N
กนผ.2.1.4-4-9 คาสั่งแต่งคณะกรรมการ
กนผ.2.1.4-4-10 ฐานข้อมูลการจัดประชุมกองนโยบายและแผน http://bit.ly/2KKpQaL
กนผ.2.1.4-5-1 ขอยืนยันข้อมูลระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานรอบ 12 เดือน

รหัสหลักฐาน
รายการ
กนผ.2.1.4-5-2 แผน/ผล การปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 http://bit.ly/2IRnuBS
แผน/ผล การปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 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 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2560 และ 2561 http://bit.ly/2lMGMPB
จุดแข็ง
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
ผู้กากับตัวบ่งชี้

: นางรตนมน จันทรอุทัย
โทร 0-2265-3777 ต่อ 6081
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

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

