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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

        การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยใหทราบวา โครงการท่ี 

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม ผลจากการ

ติดตามและประเมินผลจะใหขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จและแนวทางในการปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินงาน   ชวยใหการบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริหารแผนงาน

และโครงการท่ี ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การ

ควบคุม (Control) และการ ประเมินผล (Evaluation) มีความสําคัญเทากันทุกสวน ถาขาดสวนหนึ่ง

สวนใด หรือสวนหนึ่งสวนใด ขาดประสิทธิภาพก็จะสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและ

โครงการท้ังหมดการติดตามและประเมินผล มีคําสองคําซ่ึงมีความหมายเฉพาะตัวท่ีแยกจากกันได

ชัดเจน คือ คําวา "ติดตาม" (Monitoring) และคําวา "ประเมินผล" (Evaluation) ท้ังสองคําดังกลาวมี

วิธีทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนี้ การติดตามเปนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีมีการ

กําหนดไวแลว เพ่ือนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ แกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน 

หรือ กําหนดวิธีการดํ า เนิ น งานให เกิดผลดียิ่ ง ข้ึน  ดั งนั้ น  จุด เน น ท่ีสํ า คัญของการติดตาม                 

คือ การปฏิบัติการตางๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม 

จะเกิดข้ึนในขณะท่ีโครงการกําลังดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว การประเมินผลเปนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ และนําผลมาใชในการเพ่ิมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของโครงการ นับตั้งแต

กอนตัดสินใจจัดทําโครงการ ในขณะดําเนินงานในชวงระยะตางๆ และเม่ือโครงการดําเนินงานเสร็จ

แลว หรือประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ บางมิตินํามาใชในการประเมิน

ความสําเร็จของโครงการการวา บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการท่ีต้ังไวหรือไม มีปญหา 

อุปสรรคอะไรบาง  

ความแตกตางและสวนท่ีซํ้าซอนกันของการติดตามและประเมินผลองคกรตาง ๆ ตองมีการ

ผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรพรอมกับการติดตามและ

ประเมินผลอยางเปนระบบ โดยอาศัยระบบตัวชี้วัดผลงานในหลายมิติและหลายระดับ เชน ตัวชี้วัดท่ี

ผูบริหารของสวนราชการท่ีเปนผูนําองคกรไดพิจารณา หรือ เห็นชอบ กําหนดเปน “ ตัวชี้วัด      

สําคัญขององคกร ” ท่ีสะทอนถึงความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร การบรรลุพันธกิจหลัก   

แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ รวมท้ังกําหนดคาเปาหมายของการดําเนินการของตัวชี้วัดเพ่ือใชในการ
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ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรรวมตลอดถึงสวนราชการภายใตการบริหารโดย

มุงผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมาณแบบมุงเนน ผลงานตามยุทธศาสตรซ่ึงมุงเนนผลผลิตผลลัพธ     

และผลบั้นปลายท่ีเนนใหมีการวัดและประเมินผลงาน ในขณะท่ีการจัดทํางบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน

ตามยุทธศาสตรซ่ึงมีการจัดสรรงบประมาณใหตามผลงานท่ีกําหนดไวในแผนโดยผลผลิตและ

งบประมาณจะตองสอดรับกันและผลงานสามารถตรวจสอบและอางอิงเอกสารได ประกอบกับการ 

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมใหความสําคัญตอการรับผิดชอบผลงาน ดวยการควบคุมผลสัมฤทธิ์

เชื่อมโยงกับงบประมาณเนนการทํางานแบบบูรณาการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน  

เชิงระบบท้ังสวนกระบวนการและผลลัพธ  

        จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผู เขียนจึงมีความสนใจในการเขียนคู มือการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การรายงานผลการติดตามโครงการในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 

(BPM) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือใชเปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติงานดานการรายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบ

การวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรไดอยาง

เขาใจ 

1.2.2 เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและ

รูปแบบเดียวกัน 

1.2.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.3.1 ใชเปนคูมือปฏิบัติงานไดอยางเขาใจ 

1.3.2 ใชเปนการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 

1.3.3 ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

1.4 ขอบเขตของคูมือ 

คูมือการติดตามและประเมินผลโครงการในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 

(BPM) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนการรวบรวมวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผลโดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตั้งแต

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล ในระบบงานการวางแผนและบริหาร

งบประมาณ (BPM)  คูมือฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับใชในหนวยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และ

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินผล 
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1.5 คําจํากัดความเบื้องตน  

การติดตาม หมายถึง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวา ไดมีการดําเนินการใน

ข้ันตอนตางๆ ของโครงการท่ีกําหนดไดอยางไร ขอมูลท่ีไดจะนํามาประกอบเปนเครื่องมือ ควบคุม 

กํากับ การดําเนินงานในขณะปฏิบัติโครงการโดยตรง ท้ังในดานปจจัย (Input) ดานกระบวนการ

ดําเนินงาน (Process) และ ดานผลผลิต (Output)  

การประเมินผล  หมายถึง มีขอบขายกวางขวาง ข้ึนอยูวาจะประเมินในข้ันตอนใดของ 

โครงการ เชน กอนเริ่มโครงการ ขณะดําเนินโครงการซ่ึงอาจดําเนินการเปนชวง เปนระยะตางๆ เชน       

ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกป  ประเมินเม่ือโครงการดําเนินงานไประยะครึ่งโครงการ เปนตน หรือ

เปนการประเมินผลเม่ือ โครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง  เปนกระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ

แผนงานหรือโครงการตาง ๆ เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินวาสามารถ

ปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม โดยมีการ

รายงานผลแกผูท่ีเก่ียวของดวย 

โครงการ หมายถึง ผลผลิตของหนวยรับงบประมาณท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหเกิดการใหบริการท้ังใน

รูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือ โดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสรางเพ่ือนําไปใชในการ

ใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกหนวยรับงบประมาณโดยมีการกําหนด เปาหมาย ระยะเวลา 

และวงเงินงบประมาณของโครงการท่ีแนนอน 

งบประมาณรายจาย หมายถึง จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันไดตาม

วัตถุประสงคและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 

งบประมาณเงินรายได หมายถึง งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีคํานวณตามเกณฑ

การคํานวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได  

ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning Management) (BPM) 

หมายถึง ระบบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเม่ือหนวยงานปฏิบัติงานตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณตองรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายให

มหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

 



บทท่ี 2 

โครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางดานคหกรรมศาสตร เปนคณะตนแบบท่ีผลิต

บัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางดานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มีความเชี่ยวชาญท้ังทางดานวิชาการ และ

ทักษะวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เปนแหลง

เรียนรูชั้นนําดานคหกรรมศาสตรท่ีสืบทอดผลงานดานศิลปวัฒนธรรมไทยมายาวนานกวา 83 ป       

มีการแบงสวนงานสายสนับสนุน ตามโครงสรางการบริหารจัดการภายในท้ังหมด 4 งาน คือ        

งานบริหารท่ัวไป  งานวางแผนและพัฒนา งานวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ และงานกิจการ

นักศึกษา  แสดงแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนงาน ดังนี้ 

2.1 โครงสรางการบริหารจัดการ (Organization chart) 

2.2 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

2.1 โครงสรางการบริหารจัดการ (Organization chart) 

โครงสรางองคกร (Organization chart)   
 

ภาพท่ี  2-1 แผนภูมิโครงสรางการแบงงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   

 

 

 

 

 

 

   

งานวิชาการ วิจัยและ   

การบริการวิชาการ 

- หลักสูตร 

- ทะเบียน 

- สหกิจศึกษา 

- บัณฑิตศึกษา 

- ประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 

- เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

- บริการหองปฏิบัติการ 

- วิเทศสัมพันธ 

- เครือขายความรวมมือทาง

วิชาการ 

- การจัดการความรู (KM) 

- วิจัยและพัฒนา 

- บริการวิชาการแกสังคม 
 

งานวางแผนและพัฒนา 

- แผนยุทธศาสตร 

- แผนงานและงบประมาณ 

- บริหารครุภัณฑและ

ส่ิงกอสราง 

- ติดตามและประเมินผล 

- บริหารความเส่ียง 
 

งานบริหารท่ัวไป 

- สารบรรณ 

- บริหารงานบุคคล 

- การเงิน 

- บัญชี 

- พัสดุ 

- บริหารทรัพยสินและ

จัดหารายได 

- ส่ือสารองคกร 

- อาคารสถานท่ี 

- ยานพาหนะ 

- เอกสารส่ือส่ิงพิมพ 

งานกิจการนักศึกษา 

- สโมสรและกิจกรรม

นักศึกษา 

- ศิลปวัฒนธรรม 

- ทุนการศึกษา 

- พัฒนาวินัย คุณธรรม และ

จริยธรรม 

- กีฬา 

- แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

- สวัสดิการและการบริการ

นักศึกษา 

- ทรานสคริปตกิจกรรม 

- วิชาทหาร 

- ศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ 
 

สํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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ภาพท่ี  2-2 โครงสรางการบริหาร (Administration chart)  
 

 

 

 

 

 

หัวหนางานวิชาการ วิจัย  

และบริการวิชาการ 

- หัวหนางานหลักสูตร 

- หัวหนางานทะเบียน 

- หัวหนางานสหกิจศึกษา 

- หัวหนางานบัณฑิตศึกษา 

- หัวหนางานประกันคุณภาพ             

  ทางการศึกษา 

- หัวหนางานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ    

  การศึกษา 

- หัวหนางานบริการหองปฏิบัติการ 

- หัวหนางานวิเทศสัมพันธ 

- หัวหนางานเครือขายความรวมมือทาง 

  วิชาการ 

- หัวหนางานการจัดการความรู (KM) 

- หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 

- หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม 
 

หัวหนางานวางแผนและพัฒนา 

- หัวหนางานแผนยุทธศาสตร 

- หัวหนางานแผนงานและงบประมาณ 

- หัวหนางานบริหารครุภัณฑและ 

  สิ่งกอสราง 

- หัวหนางานติดตามและประเมินผล 

- หัวหนางานบริหารความเสี่ยง 

 

หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

- หัวหนางานสารบรรณ 

- หัวหนางานบริหารงานบุคคล 

- หัวหนางานการเงิน 

- หัวหนางานบัญชี 

- หัวหนางานพัสด ุ

- หัวหนางานบริหารทรัพยสินและ 

  จัดหารายได 

- หัวหนางานสื่อสารองคกร 

- หัวหนางานอาคารสถานท่ี 

- หัวหนางานยานพาหนะ 

- หัวหนางานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ 

หัวหนางานกิจการนักศึกษา 

- หัวหนางานสโมสรและกิจกรรม 

  นักศึกษา 

- หัวหนางานศิลปวัฒนธรรม 

- หัวหนางานทุนการศึกษา 

- หัวหนางานพัฒนาวินัย คุณธรรม และ 

  จรยิธรรม 

- หัวหนางานกีฬา 

- หัวหนางานแนะแนวการศึกษาและ 

   อาชีพ 

- หัวหนางานสวัสดิการและการบริการ 

  นักศึกษา 

- หัวหนางานทรานสคริปตกิจกรรม 

- หัวหนางานวิชาทหาร 

- หัวหนางานศิษยเกาและชุมชน   

  สัมพันธ 
 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

   

  5 
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ภาพท่ี  2-2 โครงสรางการบริหาร (Administration chart) (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายฐิติ  โพพี 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 

 

นางสาวจิราภรณ  แพรวพราย 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

นางจินตนา  วรเจรญิศร ี

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

นางสาวรตมิากานต  หวยหงษทอง 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

นายอัศมเดชเดชา  ปานทาไข 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ภาพท่ี 2-3  โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายฐิติ  โพพี 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

หัวหนางานแผนยุทธศาสตร 

หัวหนางานบริหารความเสี่ยง 

นายปญญา  กิจจานุกิจ 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

งานแผนงานและงบประมาณ 

งานติดตามและประเมินผล 

งานบริหารความเสีย่ง 

 นางสาวนฤมล  ดลีะมาย 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

หัวหนางานแผนงานและ

งบประมาณ 

 

นางสาวสุมภา  เทิดขวัญชัย 

อาจารย 

หัวหนางานติดตามและ

ประเมินผล 

 

นายอดิทัศน  เอ่ียมรักษา 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

งานแผนงานและงบประมาณ 

  

นางสาวพรพรรณ  ทับทิม 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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2.2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.2.1 บทบาทหนาท่ีของฝายวางแผน 

2.2.1.1 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและการ
วางแผน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานงาน ประมวลแผน 
พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ การวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหารงานทรัพยากร การวิเคราะห
คาใชจาย การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซ่ึงเปนแผนงานของ
สถาบันอุดมศึกษา การวางผังแมบท แบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การจัดทําขอมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.2.1.2 ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
   (1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับเชี่ยวชาญ 

(2) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับชํานาญการพิเศษ 
(3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ 
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ           
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิเคราะห

นโยบายและแผนโดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของหนวยงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัย
ดานวิเคราะหนโยบายและแผน และนํามาประยุกตใชในปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลโครงการ 
และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับ
งาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.2.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
2.2.2.1 ดานการปฏิบัติการ 

(1) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานงานวิเคราะหนโยบายและแผน พัฒนาและ
ประยุกตใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และ
เทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(2) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิเคราะหนโยบายและแผน และ
เผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิเคราะหนโยบาย
และแผน วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการ
และระเบียบปฏิบัติทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน เสนอความคิดเห็น
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เก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานนโยบายและแผน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิเคราะหนโยบายและแผน และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  

(3) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

(4) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (1)-(3) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย สงเสริม ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา ขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน บรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

2.2.2.2 ดานการวางแผน 

     รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
       2.2.2.3 ดานการประสานงาน 

     (1) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือตามท่ีกําหนด 

                     (2) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปนประโยชน
และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

       2.2.2.4 ดานการบริการ 

                     (1) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน
มาก เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน       
ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผน
ท่ีกําหนดไว  

(2) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป
ไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 

 2.2.3 ความรับผิดชอบของฝายวางแผน 

     2.2.3.1 งานแผนยุทธศาสตร 

(1) ทบทวนผังแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯและคณะ 
(2) จัดทําผังยุทธศาสตรเชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะกับมหาวิทยาลัยลงใน     

ระบบ BPM  
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(3) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
(4) จัดทําแผนแมบทสิ่งกอสราง จัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

รวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางท่ีจะดําเนินการในแผนพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และจัดทํารูปเลม 

(5) ประชุมเพ่ือทบทวนกลวิธี/มาตรการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร สรุปและจัดพิมพตามฟอรมท่ี กนผ. กําหนด 

(6) จัดทําแบบฟอรมเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือการดําเนินการจัดทําขอมูล 
(7) จัดทําคูมือปฏิบัติงานของคณะ 
(8) จัดทําเอกสาร SAR จัดเตรียมเอกสารขอมูลเพ่ือใชในการทําเอกสาร SAR ของ

ฝายวางแผนและจัดทําแฟมขอมูลงานฝายวางแผนและพัฒนา  
(9) ใหคําปรึกษาขอมูลท่ีเก่ียวกับงานแผน/แบบฟอรมและเอกสารตางๆ รวมถึงให

ขอมูลท่ีหนวยงานอ่ืนตองการ 
(10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2.3.2 งานแผนงานและงบประมาณ 

            (1) วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
 (2) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูลสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปงบประมาณ 
(3) นําเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

 (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของคณะ 
 (5) จัดประชุมเพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูท่ีเก่ียวของ 

(6) ติดตามขอมูลดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือกรอกขอมูลโครงการ
ในระบบ BPM        

 (7) ประสานงานติดตามตามขอมูลจากผูกํากับตัวชี้วัดพรอมจัดประชุมชี้แจงสราง
ความเขาใจใหผูเก่ียวของ 

 (8) จัดทําเอกสาร SAR จัดเตรียมเอกสารขอมูลเพ่ือใชในการทําเอกสาร SAR ของ
ฝายวางแผนและจัดทําแฟมขอมูลงานฝายวางแผนและพัฒนา 

 (9) ใหคําปรึกษาเพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
            2.2.3.3 งานติดตามและประเมินผล 

 (1) วิเคราะหการจัดทํารายงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 (2) ควบคุมและตรวจสอบรายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 

 (3) วิเคราะหการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงาน 

 (4) สรุปวิเคราะหรายงานผลการดําเนินโครงการตามพันธกิจ 
 (5) ติดตามขอมูลดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือกรอกขอมูลโครงการ

ในระบบ BPM ทุกวันท่ี 3 ของเดือน จนจบการดําเนินโครงการ 
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(6) ติดตามขอมูลท่ัวไปของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ผลการตรวจประเมิน 
  คุณภาพการศึกษา รายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ เพ่ือ

รวบรวมและจัดทํารายงานประจําป ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   
(7) ประสานงานและติดตามขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานประจําป ของคณะ 
(8) จัดทํารายงานประจําปงบประมาณของคณะ 

  (9) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุม/จัดทํารายงาน/ติดตาม และจัดทํา 
    ขอมูลรายงานประจําปเพ่ือดําเนินงานจัดทํารูปเลมตอไป 

(10) จัดทําเอกสาร SAR จัดเตรียมเอกสารขอมูลเพ่ือใชในการทําเอกสาร SAR ของ
ฝายวางแผนและจัดทําแฟมขอมูลงานฝายวางแผนและพัฒนา  

2.2.3.4 งานบริหารความเส่ียง 

(1) รวบรวม วิเคราะห ขอมูล เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทําแผนการ
ควบคุมภายใน 

        (2) ติดตามรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(3) สรุปวิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 
                  (4) ใหขอเสนอแนะจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะ 

(5) เขารวมใหขอเสนอแนะจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
        (6) ติดตามรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(7) สรุปวิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

(8) จัดทําเอกสาร SAR จัดเตรียมเอกสารขอมูลเพ่ือใชในการทําเอกสาร SAR ของ
ฝายวางแผนและจัดทําแฟมขอมูลงานฝายวางแผนและพัฒนา  

 2.2.4 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบของ นายปญญา กิจจานุ กิจ ตําแหน ง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

2.2.4.1 วิเคราะหการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําป 

          งบประมาณใหสอดคลองกับตัวชี้วัด  
 2.2.4.2 ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 

 2.2.4.3 วิเคราะหการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสเพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงาน 
2.2.4.4 สรุปวิเคราะหรายงานผลการดําเนินโครงการตามพันธกิจ 

2.2.4.5 ติดตามขอมูลดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือกรอกขอมูล

โครงการในระบบ BPM ทุกวันท่ี 3 ของเดือน จนจบการดําเนิน
โครงการ 
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2.2.4.6 ประสานงานและติดตามขอมูลท่ัวไปของคณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตรเพ่ือรวบรวมและจัดทํารายงานประจําปของคณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร  

2.2.4.7 จัดทํารายงานประจาํปงบประมาณของคณะ 

2.2.4.8 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุม/จัดทํารายงาน/ติดตาม 

และจัดทําขอมูลรายงานประจําปเพ่ือดําเนินงานจัดทํารูปเลมตอไป 
2.2.4.9 จัดทําเอกสาร SAR จัดเตรียมเอกสารขอมูลเพ่ือใชในการทําเอกสาร   

          SAR ของฝายวางแผนและจัดทําแฟมขอมูลงานฝายวางแผนและพัฒนา 
2.2.4.10 จัดทําคําเสนอของบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ 
2.2.4.11 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

 
จากภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวขางตนผูเขียนไดเลือกเอา เรื่อง การรายงาน

ผลการดําเนินงานโครงการในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) คณะเทคโนโลย ี 

คหกรรมศาสตร มาเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงานโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2-4  แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานการรายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบงานการ

วางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                

ปรับแผน 

ไมปรับแผน 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ยกเลิกโครงการ 

ปรับแผน 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

หัวหนาโครงการจัดทํารายงานผลการ 
ดําเนินงานโครงการเปนประจําทุกเดือน 

เร่ิมตน 

สิ้นสุด 

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

แจงหัวหนาโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณประจําป  
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบงาน การ
วางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

แตงต้ังคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

หัวหนาโครงการดําเนิน

โครงการ 

ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

หัวหนาโครงการ

แจงปรับแผน/

ยกเลิก 

ดําเนินการจัดทําเอกสาร    

ปรับแผนโครงการออกไปยัง

กองนโยบายแผน 

กองนโยบายแผนดําเนินการ 

ปรับแผนโครงการในระบบและ

แจงผลการอนุมัติปรับแผน

กลับมายังคณะ 

แจงผลการอนุมัติใหกับผูรับผิดชอบ

โครงการ 

ดําเนินการจัดทําเอกสาร 

ยกเลิกโครงการออกไปยัง      

กองนโยบายแผน 

กองนโยบายแผนดําเนินการ 

ยกเลิกโครงการในระบบและ

แจงผลการอนุมัติปรับแผน

กลับมายังคณะ 

แจงผลการอนุมัติใหกับ

ผูรับผิดชอบโครงการ 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคูมือ การปฏิบัติงาน เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ      

ในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มีพระราช

กฤษฎีกา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี คําสั่ง  ท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

3.1 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

3.2 ขอระวังในการปฏิบัติงาน 

3.1 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

3.1.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 

  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา 

  (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของ
ข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

  (3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. 
กําหนด 

  มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทํา
แผนสี่ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 

  ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความ
เห็นชอบ 

  เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสอง
แลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 
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  ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมได
รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

  เม่ือสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

  มาตรา 17 ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตอง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณ และ ก.พ.ร. รวมกันกําหนด  
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการท่ีตอง
จัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกิน
สมควร 

  มาตรา 18 เม่ือมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการไป
ดําเนินการอยางอ่ืน ซ่ึงมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมท่ีมิไดกําหนด
ในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการให
สอดคลองกันแลว 

  การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีงานหรือ
ภารกิจใดไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือ
หากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกิดความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอ่ืนอันไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

 
 3.1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.2547 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน     
พ.ศ. 2547 โดยท่ีมาตรา 13 และมาตรา 14 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใชในการ
บริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาสี่ป ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปตามหลักการดังกลาวและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงไวกับรัฐสภา รวมท้ังมี
ความตอเนื่องกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 8  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ภายในกําหนดเวลา 
ดังตอไปนี้ 
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(1) แผนปฏิบัติราชการสี่ป ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีแผนการ
บริหารราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหจัดทําและเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอน
เสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป  

ประกาศไว ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 3.1.3 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 

  มาตรา 4 ในรพระราชบัญญัตินี้ 
  “งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือให
กอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
  “งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา งบประมาณรายจายท่ีมีระยะเวลาการ
ใชไดเกินปงบประมาณตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย 
  “กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย” หมายความวา พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย แลวแตกรณี 
  “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันท่ี  
30 กันยายนของปถัดไป และใหไชป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
  “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา บรรดาเงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บ
หรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณี
อ่ืนใด ท่ีตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง 
  “หนี้” หมายความวา ขอผูกพันท่ีจะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน สิ่งของหรือ
บริการไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การคํ้าประกัน การซ้ือหรือการจางโดยใชเครดิตหรือ
จากการอ่ืนใด 
  “เงินจัดสรร” หมายความวา สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายท่ีแบงสรรใหจาย 
หรือ ใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 
  “หนวยรับงบประมาณ” หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีขอรับหรือไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจาย และใหหมายความรวมถึงสภากาชาดไทยดวย 
  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา 

(1) สวนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
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(3) หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ 

(4) องคการมหาชน 
(5) ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(6) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(7) หนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ 

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม และใหหมายความรวมถึงจังหวัดและกลุมจังหวัดตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินดวย 
 หมวด 1 บทท่ัวไป 

 มาตรา 6 การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณราขาย การควบคุม
งบประมาณและการประเมินผลและการรายงาน ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 มาตรา 7 ใหหนวยงานงบประมาณใชจายงบประมาณตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายอยางเครงครัด โดยตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 
 การโอนงบประมาณรายจาย ใหกระทําไดเฉพาะกรณีมีความจําเปนตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้เทานั้น 
 มาตรา 9 เพ่ือประโยชนเก่ียวกับการงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยรับงบประมาณ
มอบหมายผูบริหารของหนวยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเก่ียวกับงบประมาณ
ของหนวยรับงบประมาณนั้น โดยใหแจงสํานักงบประมาณทราบดวย 
 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน 

 สวนท่ี 1 การประเมินผล 

 มาตรา 46 ใหผูอํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชจายงบประมาณโดยในระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหประกอบดวย การติดตามและประเมินผลกอนการจัดสรร
งบประมาณระหวางการใชจายงบประมาณ และภายหลังจากการใชจายงบประมาณ 
 มาตรา 47 ใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผล       
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบรปะมาณภายในหนวยรับงบประมาณ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด และใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปดเผยตอสาธารณชนดวย 
 
 
 



18 
 

 มาตรา 48 ในกรณีท่ีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชจายงบประมาณรายจายของ
หนวยรับงบประมาณใดไมไดตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด ใหผูอํานวยการจัดทําขอเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไขเพ่ือใหหนวยรับงบประมาณปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงาน
รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมกิจของหนวยรับ
งบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย เพ่ือทราบ 
 ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณไมสามารถปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึ่งใหผูอํานวยการรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 
 สวนท่ี 2 การรายงาน 

 มาตรา 50 ใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายใน
ปงบประมาณท่ีสิ้นสุดรวมท้ังผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณเพ่ือผูอํานวยการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายและผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานรบังบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

 
     3.1.4 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning Management) 

(BPM) 

                  เปนระบบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ เม่ือหนวยงาน

ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณตองรายงานผลการดําเนินงานและ   

การใชจายใหมหาวิทยาลัยรับทราบและระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget 

Planning Management) (BPM) ยังเปนขอมูลต้ังตนในการเชื่อมโยงขอมูลผังยุทธศาสตร วิสัยทัศน 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และกลวิธี/มาตรการ ของหนวยงานเม่ือเชื่อมโยง

ครบถวนจะสามารถกรอกขอมูลคําเสนอขอโครงการเพ่ือเสนอขอโครงการไดในการจัดทํางบประมาณ

รายจาย และงบประมาณเงินรายได 

3.2 ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

       3.2.1 ช้ีแจงขอมูลโครงการท่ีไดรับอนุมติงบประมาณประจําปใหถูกตอง 

          เม่ือไดรับหนังสือรับอนุมัติงบประมาณประจําป ผูปฏิบัติงานควรเรียกประชุม
คณะกรรมการตามท่ีแตงตั้ง/หัวหนาโครงการ เพ่ือชี้แจงขอมูลโครงการตามท่ีไดรับอนุมติงบประมาณ
ประจําป 
 3.2.2 ผูปฎิบัติงานตองมีการติดตามขอมูลของโครงการ เพ่ือจะนําขอมูลรายงานในระบบ  

                  BPM  

         การจะไดขอมูลท่ีจะนําเขาระบบ BPM นั้น ผูปฏิบัติงานตองทําการติดตามรวบรวม
ขอมูลจากหัวหนาโครงการ เพ่ือจะไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัจ และนํามารายงานในทุกวันท่ี 3 ของเดือน 
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 3.2.3 ผูปฏิบัติงานตองทวนสอบขอมูลลงกอนบันทึกลงในระบบ BPM 

         การทวนสอบขอมูลกอนกดบันทึกขอมูลลงในระบบ ผูรายงานจะตองตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล ไมวาจะเปนการรายงานความกาวหนาทุกวันท่ี 3 ของเดือน และรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 
 3.2.4 ผูปฏิบัติตองติดตามแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินโครงการ 

         การจัดทําขอมูลการายงานผลการดําเนินโครงการนั้น ผูปฏิบั ติงานตองติดตาม
แบบฟอรมใหเปนปจจุบัน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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บทท่ี 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ในระบบงานวางแผนและ

บริหารงบประมาณ (BPM)  ฉบับนี้ไดอธิบายข้ันตอน การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ

เปนประจําทุกเดือน (แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ)  การรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

  4.1 กิจกรรม/แผนงานการปฏิบัติงาน 
  4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 
4.1 กิจกรรม/แผนงานการปฏิบัติงาน 

ตาราง 4-1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานการรายงานการดําเนินงานโครงการในระบบงานวางแผน
และบริหารงบประมาณ (BPM) 

กิจกรรม เวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 . แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ราย งานผลการดํ า เนิ น งาน
โครงการ 

            

2. แจงหัวหนาโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติงบประมาณประจําป 

            

3. หัวหนาโครงการดําเนินการ
โครงการ 

            

4. ดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 

            

5. ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

            

6 . หั วห น า โค ร งก ารจั ด ทํ า
ราย งานผลการดํ า เนิ น งาน
โครงการเปนประจําทุกเดือน 

            

7. ตรวจสอบความถูกตอง             
8. รายงานผลการดําเนินงาน
โค ร งก าร ใน ระบ บ งาน การ
วางแผนและบริหารงบประมาณ 
(BPM)    ค ณ ะ เท ค โน โ ล ย ี    
คหกรรมศาสตร 
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4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 4.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 
 

4.2.1.1 ผูปฏิบัติงานประสานหัวหนางาน รองคณบดีฝายวางแผน เพ่ือจัดทํารางคําสั่ง

โดยประสานกับรองคณบดีแตละฝายสงรายชื่อตามดครงการบริหาร/ตําแหนงงาน เพ่ือแจงการจัดทํา
รางคําสั่งดังกลาว  

 

4.2.1.2 ผูปฏิบัติงานจัดทํารางคําสั่งโดยใสรายชื่อ/ตําแหนง และใหรองคณบดี       

ฝายวางแผนตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือจัดทําคําสั่ง 
 

4.2.1.3 ผูปฎิบัติงานจัดทําคําสั่งโดยแตงตั้ง คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ

ดําเนินงานรายงานผลการดําเนินโครงการ และคณะกรรมการรวบรวมขอมูล  ตาม ขอ 4.2.1.1 
4.2.1.2 และ 4.2.1.3  

 

4.2.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการคําสั่ งแตงตั้งคณะกรรมการรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ เพ่ือพิจารณา 
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ภาพท่ี 4-1 รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
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ภาพท่ี 4-1 รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
(ตอ) 
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4.2.2  แจงหัวหนาโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณประจําป 

 การแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติตอหัวหนาโครงการเพ่ือจะไดรับทราบผลการอนุมัติ
ตามท่ีเสนอขอโครงการไปนั้นไดรับงบประมาณตามท่ีตั้งตนไปหรือไม เพ่ือจะไดดําเนินโครงการตามท่ี
กําหนดไว 

  4.2.2.1 รองคณบดีฝายวางแผนนํารายงานการบริหารงานโครงการ งบรายจายอ่ืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แบบฟอรม P-03-04) โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจําปแจงตอหัวหนาโครงการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 ภาพท่ี  4-2  รายละเอียดรายงานการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม งบรายจายอ่ืน  
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แบบฟอรม P-03-04) มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) ลําดับท่ี  

 การจัดโครงการเรียงตามเดือนกอน – หลัง 

(2) ผลผลิตในงบรายจายอ่ืน  

 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ 

 ผลผลิตทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(3) โครงการ 

 โครงการท่ีไดรบัอนุมัติงบประมาณประจําป 

(4) งบประมาณ (บาท) 

 งบประมาณเงินรายจาย 

 งบประมาณเงินรายได 

(5) ประเภทของงาน 

 โครงการ / งานประจํา 

(6) แผนปฏิบัติงาน (โครงการ/กิจกรรม) (ว/ด/ป) 

 วันท่ีท่ีทําดําเนินโครงการ 

(7) แผนเบิกจาย (ว/ด/ป) 

 เดือนท่ีดําเนินการเบิกจายหลังจากวันท่ีดําเนินโครงการ 1 เดือน 

(8) กลุมเปาหมาย 

  (นักศึกษา , อาจารย , ผูบริหาร , บุคลากร) 

(9) จํานวนคณะทํางาน (คน) 

                     จํานวนคณะทํางานในโครงการ  

(10) เดือนท่ีมีการจัดโครงการ 

(11) ลําดับการจัดโครงการกอน – หลัง 

(12) ผลผลิต 

    ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ 

    ผลผลิตทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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(13) โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณจัดสรรประจําป 

(14) งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ งบบประมาณเงินรายได , งบประมาณรายจาย 

(15) ประเภทของงาน () โครงการ , ประเภท 

(16) แผนการปฏิบัติโครงการ ใสวันท่ีท่ีดําเนินโครงการ (ว/ด/ป) 

(17) แผนการเบิกจาย หลังจากเดือนท่ีดําเนินจัดโครงการ 1 เดือน (ว/ด/ป) 

(18) กลุมเปาหมาย ประเภท อาจารย บุคลากร นักศึกษา 

(19) กลุมเปาหมาย จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ  (คน) 

(20) จํานวนคณะทํางานโครงการ (คน)  

4.2.3  หัวหนาโครงการดําเนินโครงการ 

         หัวหนาโครงการดําเนินการจัดโครงการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณประจําป  
ในกรณีท่ีมีการปรับแผน/ยกเลิกโครงการ มีข้ันตอน ดังนี้ 

 4.2.3.1 ปรับแผนโครงการหัวหนาโครงการแจงปรับแผนโครงการมายังฝายวางแผน

และดําเนินการจัดทําเอกสารปรับแผนโครงการออกไปยังกองนโยบายและแผนเพ่ือดําเนินการปรับ
แผนโครงการในระบบและแจงผลการอนุมัติปรับแผนดครงการกลับมายังคณะ ฝายวางแผนแจงผล
การอนุมัติใหกับผูรับผิดชอบโครงการ 

 4.2.3.2 ยกเลิกโครงการ หัวหนาโครงการแจงยกเลิกโครงการมายังฝายวางแผนและ

ดําเนินการจัดทําเอกสารกยเลิกโครงการออกไปยังกองนโยบายและแผนเพ่ือดําเนินการยกเลิก
โครงการในระบบและแจงผลการอนุมัติยกเลิกโครงการกลับมายังคณะ ฝายวางแผนแจงผลการอนุมัติ
ใหกับผูรับผิดชอบโครงการ 

4.2.4 ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

        หัวหนาโครงการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีไดกําหนดไว 
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เรื่องท่ีจะติดตาม 

เรียนผูรับผิดชอบ 

เนื้อเรื่องท่ีจะติดตาม 

4.2.5 ติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
   

                 ติดตามการใชงบประมาณโครงการประจําทุกเดือนจากรายงานผลการดําเนินโครงการ     

ทุกวันท่ี 25 ของเดือนโดยใชบันทึกขอความในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

 

ภาพท่ี 4-3  ตัวอยางบันทึกขอความการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

                         บันทึกขอความ 

สวนราชการ  งานติดตามและประเมินผล  ฝายวางแผน โทร 0 2665 3888 ตอ 5237  

ท่ี ปผ 20/2562                วันท่ี    7  ธันวาคม  2562   

เรื่อง ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

        พ.ศ.2563 ทุกวันท่ี 25 ประจําเดือนธันวาคม   

เรียน  รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/หัวหนาโครงการและผูท่ีเก่ียวของ 

  ตามท่ี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย และงบประมาณเงินรายได ประจําปงปบระมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย นั้น งานติดตามและประเมินผล ขอติดตาม

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ      

เงินรายได และงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   

พ.ศ.2563  ใหมหาวิทยาลัยทราบ ทุกวันท่ี 25 ของเดือน (ตามแบบรายงาน) โดยทางงานติดตามและ

ประเมินผล จะดําเนินการรวบรวมและรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบผานทางระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริการ : ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
        (.........................................) 
          นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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4.2.6 หัวหนาโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการเปนประจําทุกเดือน 

      หัวหน าโครงการจัด ทํารายงานผลการดํ าเนินงานโครงการตามแบบฟอรม ท่ี            

งานติดตามและประเมินผลไดสงแจงไปยังฝายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงหัวหนาโครงการตองจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานโครงการเปนประจําทุกเดือน และนําสงมายังงานติดตามและประเมินผลทุกวันท่ี       

25 ของเดือน   

 

ภาพท่ี 4-4 ตัวอยางแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-------------------------------------------------------------- 
ผลผลิต   :  ผลงานการใหบริการวิชาการ  

ช่ือโครงการ :โครงการถายทอดองคความรูผลงานวิจัยดานคหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน 

หนวยงาน :  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

ไดรับจัดสรรงบประมาณ  งบรายจายอ่ืน จํานวน …………… บาท  

วัตถุประสงค  :   

 1.  เพ่ือถายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 2. เพ่ือนําองคความรูจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญา 
  

มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

    ยังไมเริ่มดําเนินการ เนื่องจาก 
..................................................................................................................................................... 

   อยูระหวางดําเนินการ โดยไดดําเนินงานตาง ๆ แลว ดังนี้ 
 รวมรวมผลิตภัณฑอาหารจากขาวไรสเบอรี่และบรรจุภัณฑ 
    ดําเนินโครงการแลวเสร็จ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.   วัน/ สถานท่ีดําเนินการ 
..................................................................................................................................................... 
2.   จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
..................................................................................................................................................... 
3.   การเบิกจายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณปูโภค รวม 
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ภาพท่ี 4-4 ตัวอยางแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ (ตอ)   

 

4.   ผลการดําเนินงานตามดชันชีี้วัด (เปนดัชนีชี้วัดที่ระบไุวในโครงการ)   
    ตัวชี้วัดตามผลผลิต 

 
ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม โครงการ 1  
2. จํานวนผูรับการอบรม คน 45  
เชิงคุณภาพ    

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ รอยละ 90  
เชิงเวลา    

4. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95  
เชิงตนทุน 

5. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท   
 

    ตัวชี้วัดตามผลลัพธ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ผูเขารับบริการนาํความรูไปใชประโยชน รอยละ 86  
เชิงคุณภาพ    

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 85  

เชิงเวลา    

3. โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศในเวลา 1 ป 

รอยละ 15  

 

5.   ปญหา/ อุปสรรค และแนวทางแกไข 
........................................................................................................................................................ 

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                                     ลงชื่อ.................................................ผูรายงาน  

วันที่...................................  
          ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ                                             
                                         ตําแหนง................................................ 
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4.2.7 ตรวจสอบความถูกตอง 
 

      งานติดตามและประเมินผลตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการประจําปงบประมาณ ตามแบบฟอรมของคณะ/ตามแบบฟอรมในระบบ ดังนี้  

  4.2.7 .1 รายละเอียดแบบรายงานผลการดําเนิน งานโครงการประจํ าป

งบประมาณ 
 

(1) ประจาํปงบประมาณ 

  1) ปงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจัดทําโครงการ 

 (2) ผลผลิต 

  2) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  3) ผลงานการบริการวิชาการ 

  4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  5) ผลงานดานการวิจัย 

 (3) ชื่อโครงการ 

  1) ชื่อโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ 

(4) หนวยงาน 

1) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

  (5) ไดรับจัดสรรงบประมาณ / จํานวน...บาท 

   1) งบประมาณเงินรายจาย  

2) งบประมาณเงินรายได 

   3) เงินงบประมาณ 

  (6) วัตถุประสงค 

   1) วัตถุประสงคตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

  (7) ผลการดําเนินงาน 

   1) ยังไมเริ่มดําเนินการ 

   2) อยูระหวางดําเนินการ 

   3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
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  (8) การเบิกจายงบประมาณ 

   1) คาตอบแทน 

   2) คาใชสอย 

   3) คาวัสดุ 

   4) คาสาธารณูปโภค 

  (9) ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด (เปนดัชนีชี้วัดท่ีระบุไวในโครงการ) 

   1) ตัวชี้วัดตามผลผลิต 
   2) ตัวชี้วัดตามผลลัพธ 

  (10) ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 

  (11) ลงชื่อผูรายงาน คือ ผูจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงาน 

                               1) ลงชื่อผูรับผิดชอบโครงการ คือ หัวหนาโครงการ 
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ภาพท่ี 4-5  ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
(โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงานโครงการ) ท่ีถูกตอง 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-------------------------------------------------------------- 

ผลผลิต   :  ผลงานการใหบริการวิชาการ  

ช่ือโครงการ :โครงการถายทอดองคความรูผลงานวิจัยดานคหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน 

หนวยงาน :  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

ไดรับจัดสรรงบประมาณ  งบรายจายอ่ืน จํานวน      บาท  

วัตถุประสงค  :   

 1.  เพ่ือถายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 2. เพ่ือนําองคความรูจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญา 
  

มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

    ยังไมเริ่มดําเนินการ เนื่องจาก 
..................................................................................................................................................... 

   อยูระหวางดําเนินการ โดยไดดําเนินงานตาง ๆ แลว ดังนี้ 
 รวมรวมผลิตภัณฑอาหารจากขาวไรสเบอรี่และบรรจุภัณฑ 
    ดําเนินโครงการแลวเสร็จ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.   วัน/ สถานท่ีดําเนินการ 
..................................................................................................................................................... 
2.   จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
..................................................................................................................................................... 
 

3. การเบิกจายงบประมาณ 
 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค รวม 
     

 
 

3 

4 

2 

1 

5 

6 

7 

8 
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ภาพท่ี 4-5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
(โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงานโครงการ) ท่ีถูกตอง  (ตอ) 

 
4.   ผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด (เปนดัชนีชี้วัดท่ีระบุไวในโครงการ)   
    ตัวชีว้ัดตามผลผลิต 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม โครงการ 1  

2. จํานวนผูรับการอบรม คน 45  

เชิงคุณภาพ    

5. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 90  
เชิงเวลา    

6. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95  
เชิงตนทุน 

5. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท   

 
    ตัวชีว้ัดตามผลลัพธ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 86  

เชิงคุณภาพ    

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 85  

เชิงเวลา    

4. โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศในเวลา 1 ป 

รอยละ 15  

 
5.   ปญหา/ อุปสรรค และแนวทางแกไข 

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

 
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                                                    ลงชื่อ.................................................ผูรายงาน  
                                                    วันท่ี...................................................  
              ตําแหนง............................................. 
                                        ลงชื่อผูรับผิดชอบโครงการ ..................................................                                           

10
 

9 

11 
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ภาพท่ี 4-6  ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
(โครงการท่ีดําเนินงานโครงการแลวเสร็จ) ท่ีถูกตอง 
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ภาพท่ี 4-6 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
(โครงการท่ีดําเนินงานโครงการแลวเสร็จ) ท่ีถูกตอง (ตอ)  
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ภาพท่ี 4-7  ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
(โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงานโครงการ) ท่ีไมถูกตอง 
 
จากภาพท่ี 4-8 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 

        ใสประจําปงบประมาณไมตรงกับปงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจัดสรร 

        เลือกผลผลิตใหตรงกับโครงการ ดังนี้   1. ผลผลิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        2. ผลผลิตงานบริการวิชาการ 3. ผลผลิตทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

        ใสผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

        ใสตัวชี้วัดใหครบตามผลผลิต  ดังนี้  1. ตัวชี้วัดตามผลผลิต  2. ตัวชี้วัดตามผลลัพธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

2 
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ภาพท่ี 4-7 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
(โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงานโครงการ) ท่ีไมถูกตอง (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4 
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 4.2.8 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบงานการวางแผนและบริหาร

งบประมาณ (BPM) 
  

ภาพท่ี 4-8  แสดงการเขา  website www.rmutp.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 4-9 แสดงการเลือกระบบ สารสนเทศ  

  

 

 

 

 

 

 

 

เขา website www.rmutp.ac.th 

 

เลือกระบบ สารสนเทศ 

 

http://www.rmutp.ac.th/
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ภาพท่ี 4-10   แสดงการเลือกหัวขอบริหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
ภาพท่ี 4-11   แสดงการเลือก ระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ BPM  
            (Budget Plaining Management)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

เลือกหัวขอ การบรหิาร 

เลือก ระบบงานการวางแผนและ

การบริหารงบประมาณ BPM 

http://bpm.rmutp.ac.th/
http://bpm.rmutp.ac.th/
http://bpm.rmutp.ac.th/
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ภาพท่ี  4-12  แสดงการใสชื่อผูใชงาน และ รหัสผาน กดเขาสูระบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4-13  แสดงการเขาสูหนาระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ BPM 
 

 

 

 

 
 

 

 

ใสช่ือผูใชงาน และ รหัสผาน  
กดเขาสูระบบ 

เขาสูหนาระบบงานการวางแผน
และการบริหารงบประมาณ BPM 

http://bpm.rmutp.ac.th/
http://bpm.rmutp.ac.th/
http://bpm.rmutp.ac.th/
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ภาพท่ี 4-14  แสดงการเลือกหัวของานกองนโยบายและแผน 
 

 

 

ภาพท่ี 4-15  แสดงการเลือกหัวขอสงรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกหัวของานกองนโยบายและแผน 

เลือกหัวขอสงรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 
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ภาพท่ี 4-16  แสดงการเลือกปงบประมาณ  ผลผลิต งบรายจาย สถานะโครงการ ท่ีตองการกรอก

ขอมูลท่ีถูกตอง 

 

 
ภาพท่ี 4-17 เลือกปงบประมาณและผลผลิตท่ีจะรายงานการดําเนินงานโครงการไมถูกตอง 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

ท่ีถูกตอง 

1. ปงบประมาณ 2563 

2. ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3. งบรายจายอ่ืน (นอก) 
4. สถานนะโครงการ อยูระหวางดาํเนินโครงการ 
 

ท่ีไมถูกตอง 

1. เลือกปงบประมาณ 2562 
2. ผลผลิต รายการบุคลากรภาครฐั 
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  4.2.8.1 ข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการในผลผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ภาพท่ี 4-18  แสดงการเลือก คนหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-19  แสดงหนารายการท่ีคนหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก คนหา 

หนารายการท่ีคนหา 
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ภาพท่ี 4-20 แสดงการเลือก        เพ่ือเลือกงบท่ีตองการรายงานผล 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี  4-21  แสดง        เพ่ือเลือก งบรายจายอ่ืน (นอก)  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

เลือก     เพ่ือเลือก
งบท่ีตองการรายงานผล 

เลือก     เพ่ือเลือก
งบรายจายอ่ืน (นอก) 
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ภาพท่ี 4-22 แสดงขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน (รายงานทุกวันท่ี 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 4-23  แสดงระบบจะแสดงหนาจอ รายชื่อโครงการและ เลือกโครงการท่ีตองการกรอกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

ขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินงาน (รายงานทุก
วันท่ี 3)  

ระบบจะแสดงหนาจอ 
รายชื่ อ โครงการและ 
เลือกโครงการท่ีตองการ
กรอกขอมูล 
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ภาพท่ี 4-24 แสดงหนารายละเอียดโครงการท่ีเลือก 

 

 

 

 

 

               

 

 

ภาพท่ี 4-25 เลือกสงรายงานทุกวันท่ี 3   

 

 

 

 

 

แสดงหนารายละเอียดโครงการท่ีเลือก 

เลือกสงรายงานทุกวันท่ี 3 
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ภาพท่ี  4-26   เลือก                                        ใสเหตุผลในชองแสดงขอมูลโครงการยังไมเริ่ม

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 4-27  เลือก            ใสเหตุในชองแสดงขอมูล

โครงการอยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส เหตุผลยังไม เริ่มดําเนินการ 
เนื่องจากปรับแผนการดําเนิน
โค ร ง ก า ร / เลื่ อ น วั น ดํ า เนิ น
โครงการอย างไม มี กํ าหนด/
ยกเลิกโครงการ 

ใสเหตุผลอยูระหวางดําเนินการ 
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ภาพท่ี 4-28  เลือก          ใสวันท่ีดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-29 เลือก              ใหใสผลการดําเนินงานตามดัชนี     

ชี้วัดผลผลิต ใหครบถวน   กดปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล กดปุม ยกเลิก เม่ือตองการยกเลิกการ   

บันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือก ดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

3. กดปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  
กดปุม ยกเลิก เม่ือตองการยกเลิก        
การบันทึกขอมูล 
 

ใสวันท่ีดําเนินการ  

2. ใสผลการดําเนินงานตาม
ดัชนีชี้วัดผลผลิต ใหครบถวน    
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ภาพท่ี 4-30  ระบบจะแสดงหนาจอโครงการท่ีกรอกขอมูลเสร็จสิ้นแลว กดปุม สง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-31 ระบบจะแสดงหนาจอโครงการท่ีบนัทึกขอมูลสงเรียบรอย   

 

 

 

 ข้ันตอนการรายงานผลโครงการของผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร เสร็จสิ้น 

 

  

 

 

ข้ันตอนการรายงานผลโครงการของผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร เสร็จสิ้น 

 

สงเรียบรอย   

 

ระบบจะแสดงหนาโครงการ
ท่ีบันทึกขอมูลสงเรียบรอย   

ระบบจะแสดงหนาจอโครงการ   
ท่ีกรอกขอมูลสร็จสิ้นแลว 

เม่ือดําเนินการบันทึกขอมูลเสร็จ
สิ้นแลว กดปุม สง 
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  (1) ข้ันตอนการรายงานผลโครงการงบลงทุน  

ภาพท่ี 4-32  เลือกปงบประมาณ  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

รายจาย  งบลงทุน  เลือก คนหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-33   ระบบจะแสดงหนาจอท่ีถูกคนหา เลือก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลื อกป งบประมาณ   ผลผลิตผู สํ า เร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
งบรายจาย งบลงทุน  เลือก คนหา 

ระบบจะแสดงหนาจอท่ีถูกคนหา เลือก  
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ภาพท่ี 4-34  ระบบจะแสดงหนาจอขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน  คาครุภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 4-35  เลือก       ครุภัณฑท่ีตองการกรอกขอมูล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบจะแสดงหนาจอขอมูลรายงานผลการดําเนินงานคาครุภัณฑ 

เลือก   ครุภัณฑท่ีตองการกรอกขอมูล 
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ภาพท่ี 4-36  เลือก สงรายงานทุกวันท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-37  เลือก ปงบประมาณ  เลือกขอมูล  จัดหาโดยวิธี   เลือกขอมูลสถานะ/ข้ันตอน  
กดปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  กดปุม ยกเลิก เพ่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการรายงานครุภัณฑ 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบลงทุน เสร็จสิ้น 

 
 
 
 

เลือก สงรายงานทุกวันท่ี 3 

1.เลือกปงบประมาณ  
เลือกขอมูล  จัดหาโดยวิธี   
เลือกขอมูลสถานะ/ข้ันตอน 

2. ปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  กดปุม 
ยกเลิก เพ่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 
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  4.2.8.2 ข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการในผลผลิตผลงานการ

ใหบริการวิชาการ ตองรายงานผลตัวช้ีวัดตามผลผลิต 2 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต และ

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพทธ ) 

 

ภาพท่ี 4-38  เลือกปงบประมาณ   ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ  งบรายจาย  กดปุม คนหา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-39 กดเลือก  แสดงการเลือกขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1. เลือกปงบประมาณ   ผลผลิต ผลงาน
การใหบริการวิชาการ  งบรายจาย   

 2. เลือก คนหา 

เลือก  ขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาพท่ี 4-40   ระบบจะแสดงหนาจอ รายชื่อโครงการ และเลือกโครงการท่ีจะรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 4-41 แสดงหนาจอ เลือกสงรายงานทุกวันท่ี 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ รายชื่อโครงการ 

และเลือกโครงการท่ีจะรายงานผล  
 

เลือกสงรายงานทุกวันท่ี 3  
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ภาพท่ี 4-42  แสดงขอมูลโครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ                                    
 ใสเหตุผลในชอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-43  แสดงขอมูลโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ                                             

ใสเหตุผลในชอง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกยังไมเริ่มดําเนินการใสเหตุในชอง 

เลือกอยูระหวางดําเนินการโดยใส
เหตุผลในชอง 
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ภาพท่ี 4- 44 เลือก                  ใหใสผลการดําเนินงานตามดัชนี     

ชี้วัด ใหครบถวน กดปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  กดปุม ยกเลิก เพ่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. เลือกดําเนินโครงการแลวเสร็จ พรอมใสผลการ
ดําเนินตตามดัชนีชี้วัด ใหครบถวน 

2. คลิกปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  คลิกปุม 

ยกเลิก เพ่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 
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ภาพท่ี 4-45  ระบบจะแสดงโครงการเสร็จเรียบรอยแลว กดปุม สง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-46 ระบบจะแสดงหนาจอโครงการท่ีบันทึกขอมูลสงเรียบรอย 

 

 

 

ข้ันตอนการรายงานผลโครงการของผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ เสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

สงเรียบรอย 

ระบบจะแสดงโครงการ   
ท่ีกรอกขอมูลแลวเสร็จ 

กดปุม สง 
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  4.2.8.3 ข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการในผลผลิตผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตองรายงานผลตัวช้ีวัดตามผลผลิต 2 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

และตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ ) 

ภาพท่ี 4-47 แสดงขอมูลโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ                                                       

ใหใสผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด ใหครบถวน กดปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  กดปุม ยกเลิก      

เพ่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คลิกปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  คลิกปุม 

ยกเลิก เม่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 

 

1. เลือกดําเนินโครงการแลวเสร็จพรอมใสผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด ใหครบถวน 



59 
 

ภาพท่ี 4-48  ระบบจะแสดงโครงการท่ีกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว กดปุมสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-49  ระบบจะแสดงหนาจอโครงการท่ีบันทึกขอมูลเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการรายงานผลโครงการของผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เสร็จสิ้น 

 

 

 

 

สงเรียบรอย 

กดปุม สง ระบบจะแสดงโครงการท่ีกรอก
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  4.2.8.4 ข้ันตอนการรายงานผลโครงการในโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของ

ประเทศ   โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ( การรายงานผล 

กรอกเหมือนกัน) 

 
ภาพท่ี 4-50  แสดงขอมูลโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
ใหใสผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด ใหครบถวน กดปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  กดปุม ยกเลิก     
เม่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คลิกปุม เพ่ิม เพ่ือบันทึกขอมูล  คลิกปุม 
ยกเลิก เพ่ือตองการยกเลิกการบันทึกขอมูล 

1. เลือกดําเนินโครงการแลวเสร็จใสผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด ใหครบถวน 
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ภาพท่ี  4-51  ระบบจะแสดงโครงการท่ีกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว กดปุม สง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4-52  ระบบจะแสดงหนาจอโครงการท่ีบันทึกขอมูลเสร็จสิ้น  

 

 

 

ข้ันตอนการรายงานผลโครงการวิจัย เสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

สงเรียบรอย 

ระบบจะแสดงโครงการท่ีกรอกขอมูลแลวเสร็จ กดปุม สง 
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4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

          งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดแผนการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบ  

งานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กอนวันท่ี 25 ของทุกเดือนโดยงานติดตามและ

ประเมินผล  จะทําบันทึกขอความเพ่ือใหสามารถจัดสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการใหสําเร็จ

ลุลวงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงมีการติดตามในการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานรายงานความกาวหนาและปญหา/อุปสรรคไดถูกตองและตรงตามระยะเวลาท่ี

กําหนดซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ โดยผูจัดทํารายงานได

นําเสนอตอผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับหัวหนางาน และรองคณบดี เพ่ือพิจารณาใหรายงานมีความ

ถูกตองนาเชื่อถือ และสามารถนําไปใชในการวางแผนบริหารจัดการตอไปได 
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บทท่ี 5  

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบงานการ

วางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ผูจัดทําไดรวบรวมปญหา

อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโดยสรุปไว ดังนี้ 

  5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
  5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
5.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

ตาราง 5-1 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ 

สาขาและฝายมีการสงรายชื่อ
ผูรับผิดชอบลาชา 

ประสานงานกับสาขาและฝายเพ่ือขอ
ขอมูลใหรวดเร็วโดยมีการกําหนด
ระยะเวลาในการสงภายใน 3 วัน 

2.แจงหัวหนาโครงการท่ี
ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจาํป 

หั วหน า โครงการติ ดราชการ    
ติดสอนนักศึกษาทําใหไมสามารถ
เขารวมประชุมแจงการอนุ มั ติ
งบประมาณ ประจํ าป ได ครบ     
ทุกคน 

ใหผูรับผิดขอบโครงการเขาประชุม
แทนเพ่ือรับฟงการแจงอนุมัติ
งบประมาณประจําป 

3.หวัหนาโครงการดําเนิน
โครงการ 

หั ว ห น า โค ร งก าร มี ก า รแ จ ง     
ปรับแผน/ยกเลิกโครงการ 

ประสานงานกับฝายเพ่ือดําเนินการ
จัดทําเอกสารปรับแผนและยกเลิก
โครงการ 

4.ดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

เกิดโรคระบาด และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

รอจนกวาสถานการณจะดีข้ึนและ
ดําเนินโครงการตามปฏิบัติราชการ 
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ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

5.ติดตามผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ไมนําสงแบบรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเปนประจํา     
ทุกเดือนตามกําหนดทุกวันท่ี 25     
ท่ีงานติดตามประเมินผลกําหนด 

- ทําบันทึกขอความติดตามรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับ
งบประมาณเปนประจําทุกวันท่ี 20 
ของเดือนเพ่ือแจงใหหัวหนา
โครงการสงโครงการตาม
กําหนดเวลา 
- เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกเดือนวามีหนวยงาน
ใดบางท่ียังไมรายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

6.หัวหนาโครงการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเปนประจําทุก
เดือน 

ไมนํ าส งแบบรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเปนประจํา     
ทุกเดือนตามกําหนดทุกวันท่ี 25     
ท่ีงานติดตามประเมินผลกําหนด 

ทําบันทึกขอความติดตามรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับ
งบประมาณเปนประจําทุกเดือนเพ่ือ
แจงใหหัวหนาโครงการสงโครงการ
ตามกําหนดเวลา 

7.ตรวจสอบความถูกตอง แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการกรอกขอมูลไมครบถวน    
ไมถูกตอง  

แจงไปยังหัวหนาโครงการท่ี
รับผิดชอบและอธิบายถึงขอมูลท่ีไม
ถูกตอง และ ไมครบถวน ตามแบบ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

8 .ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งาน โครงการ ใน
ระบ บ งาน วางแผน แล ะ
บริหารงบประมาณ (BPM) 

ระบุปงบประมาณ ผลผลิต              
งบรายจาย และเดือนท่ีรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการไม
ถูกตอง 

ตองตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
ครบถวนครบถวนกอนทําการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ในระบบงานวางแผนและบริหาร
งบประมาณ (BPM) 
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5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. ควรสงเสริมใหบุคลากรระดับผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานติดตามและประเมินผล

ไดเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรืองานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือจะไดนําความรูไปปรับใชเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 2. ควรกําหนดตัวบุคลากรผูท่ีรับผิดชอบงานประจําหนวยงานในคณะ เพ่ือใหการทํางานมี

ความตอเนื่อง ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ  

 3. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ชี้แจงทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงานใหไดรับความรู แนวปฏิบัติ  

ในงานท่ีเก่ียวของและถูกตอง อยางสมํ่าเสมอ  
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