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1 ทบทวนและศึกษาแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยแม่

โจ้

2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ3 จัดท า ย.002 เพ่ือขออนุมัติจัดท าโครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4 ขออนุมัติและด าเนินโครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 สรุปผลการด าเนินโครงการ (ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) และน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผน

ยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

6 แจ้งเวียน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่

บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ฯ 

7 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - 

มีนาคม 2563)

ปฏิทินการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี พ.ศ.2563

ล าดับท่ี

การจัดท าแผนปฏิบัติงาน และการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ

25632562รายการ
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ล าดับท่ี

ปีงบประมาณ

25632562รายการ

8 สรุปผลการติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการประจ าฯ และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563)10 สรุปผลการติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการประจ าฯ และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความเห็นชอบของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และเพ่ือขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานตามแผนฯ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ พิจารณาตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน Flagship 

Project ด้วยตัวช้ีวัด Incentive4 คณบดีลงนามค ารับรองฯ ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในค ารับรองฯ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - 

มีนาคม 2563)6 สรุปผลการติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการประจ าฯ และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563)

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
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ล าดับท่ี

ปีงบประมาณ

25632562รายการ

8 สรุปผลการติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการประจ าฯ และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1 แจ้งเวียนการขอเสนองบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

3 แจ้งเวียนรายช่ือโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้จัดโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และงบประมาณ     ท่ีได้รับการจัดสรร เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตาม

ข้ันตอนของการจัดท าโครงการประจ าปี

4 ติดตามผลการด าเนินโครงการผ่านระบบ E-project รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - 

มีนาคม 2563)5 สรุปผลการติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 และ

คณะกรรมการประจ าฯ

6 ติดตามผลการด าเนินโครงการผ่านระบบ E-project รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563)

การจัดท าโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
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ล าดับท่ี

ปีงบประมาณ

25632562รายการ

7 สรุปผลการติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 และ

คณะกรรมการประจ าฯ

8 สรุปผลการติดตามฯ ต้ังแต่รอบ 6 เดือน - 12 เดือน เสนอต่อท่ีประชุมหัวหน้างานเป็น

ประจ าทุกเดือน


