
ตอนที่ 6
การนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552



การนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

การนําไปสูการปฏิบัติ
ในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ดังนี้
1.  กองนโยบายและแผนแจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจําป และใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของตนเองใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานสามารถมีไดทั้งกิจกรรม/โครงการที่
ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุใหชัดเจนถึงแหลงที่มาของงบประมาณ

2.  แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหนวยงานมาจากตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี้  ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานและสรางตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาได                
หากหนวยงานมีจุดเดนและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยยังไมมีการกําหนดไว

3.  หนวยงานภายในตางๆ เสนอแผนปฏิบัติราชการของตนใหกองนโยบายและแผนวิเคราะหและนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
4.  หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในแลว มหาวิทยาลัยจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพื่อ

เปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานมาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และใหมีการลงนามรวมกันระหวางอธิการบดีและหัวหนาหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  

5.  เมื่อหนวยงานไดดําเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแลวเสร็จเมื่อใด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในดานการใชจายงบประมาณ 
การบรรลุเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการตอมหาวิทยาลัย โดยผานกองนโยบายและแผนภายใน     
15 วัน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรม/โครงการ

6.  เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหหนวยงานจัดทํารายงานประจําปและรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลม
เดียวกัน 



การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคนหาวา

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให
ทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป

วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับเปาหมายที่ตั้งไว
2.  เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนกลับใหมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง 

นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทําโดย
1. ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน
2. ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัย  การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เปนทั้งการประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของ
โครงการ (Summative Evaluation)

3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
4. ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยกองนโยบายและแผน



ผลการประเมินภายในดังกลาวจะรองรับการประเมินโดยหนวยงานภายนอก ไดแก
1.  การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
2.  การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

การปรับแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นไดตลอดเวลา จึงไดกําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติราชการไดเพื่อใหยืดหยุนและเหมาะสม

กับสถานการณ โดยหนวยงานตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทําให
เปาหมายการดําเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไมมีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กลาวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือ
แผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไวเดิม



แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ
ในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล

กองนโยบายและแผนวิเคราะห

มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ/ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ

มหาวิทยาลัย

หนวยงานในมหาวิทยาลัย
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของตนเอง

 ประเด็นยุทธศาสตร
 เปาประสงค
 กลยุทธ
 กิจกรรม/โครงการ
 ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด
 มหาวิทยาลยัและพัฒนาขึ้นเอง)

โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน ก.พ.ร.

การประเมินโดยหนวยงานภายนอก การประเมินภายในมหาวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน

หนวยงานในมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง

หนวยงานในมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการหลัง

เสร็จสิ้นโครงการภายใน 15 วัน

หนวยงานในมหาวิทยาลัย
รวบรวมผลการดําเนินงาน/จัดทํารายงานประจําปซึ่งผนวก

ผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประเมินความ
กาว หนาและ
ผลสรุปของ
โครงการ
(Formative &
Summative 
Evaluation)
โดย
คณะกรรมการ          
ที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

ปร
ะเม

ินทุ
กป


ปร

ะเม
ินใ

นร
อบ

 5 
ป

โดยคณะกรรมการติดตาม ผล
การดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย





ตอนที่ 6

การนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


การนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


การนำไปสู่การปฏิบัติ

ในการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ ดังนี้

1.  กองนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปี และให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีได้ทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ

2.  แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาได้                หากหน่วยงานมีจุดเด่นและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกำหนดไว้


3.  หน่วยงานภายในต่างๆ เสนอแผนปฏิบัติราชการของตนให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์และนำเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

4.  หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก  

5.  เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านกองนโยบายและแผนภายใน     15 วัน หลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

6.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน 

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล


1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้


2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

แนวทางการติดตามประเมินผล


การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทำโดย

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดำเนินการโดยกองนโยบายและแผน


2. ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เป็นทั้งการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation)


3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย


4. ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยกองนโยบายและแผน

ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่

1.  การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2.  การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

การปรับแผนปฏิบัติราชการ


มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กำหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานต้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทำให้เป้าหมายการดำเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เดิม

แผนภาพที่ 3
ขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

ในระดับหน่วยงานและการติดตามประเมินผล




ประเมินในรอบ 5 ปี





ประเมินทุกปี








จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน





ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)





การประเมินภายในมหาวิทยาลัย





การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก





หน่วยงานในมหาวิทยาลัย


ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง











โดยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.





โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย





โดยคณะกรรมการติดตาม ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย





การประเมินภายในมหาวิทยาลัย





ประเมินความก้าว หน้าและผลสรุปของโครงการ


(Formative & Summative Evaluation)


โดยคณะกรรมการ          ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง








หน่วยงานในมหาวิทยาลัย


รวบรวมผลการดำเนินงาน/จัดทำรายงานประจำปีซึ่งผนวกผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน





หน่วยงานในมหาวิทยาลัย


รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 15 วัน








ประเด็นยุทธศาสตร์


เป้าประสงค์


กลยุทธ์


กิจกรรม/โครงการ


ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด


มหาวิทยาลัยและพัฒนาขึ้นเอง)





หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 


พ.ศ. 2552 ของตนเอง





แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัย





มหาวิทยาลัยอนุมัติ / สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ











กองนโยบายและแผนวิเคราะห์








