คำนำ
แผนกลยุทธ์ประจ ำปี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 2559) กองกลำง สำนักงำน
อธิกำรบดี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทำงกำรดำเนินงำนของกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสังกัดกองกลำง เกิดกำรทำงำนอย่ำงบูรณำกำรมีทิศทำง
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กองกลำง เนื้อหำของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยกำรศึกษำและวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของ
หน่วยงำนทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก กำรกำหนดตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลกำร
ดำเนิน งำน โดยหวังเป็น อย่ำงยิ่ งว่ำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
กำรพัฒนำหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ต่อไป
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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บทที่ 1
กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ เป็นกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุ ท ธศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ย ด้ ว ยกระบวนกำรวิเ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ ม (SWOT) ทั้ง ภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน แล้วนำมำกำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์กำรดำเนินงำน อีกทั้ง
ยังเป็น เครื่ องมือสำคัญในกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรทำงำนภำยใต้ระบบกำรสร้ำง
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ดังนั้น กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งเป็นหน่วยงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนและเป็นศูนย์กลำงในกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในด้ำนงำนบริหำรงำนทั่วไปและ
ยำนพำหนะในภำพของมหำวิทยำลัย งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร งำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย
และงำนนิติกำรดูแลกำรดำเนินคดีควำมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรจัดสวัสดิกำรอำหำรว่ำง
สำหรับกำรประชุมของผู้บริหำรและมหำวิทยำลัย และกำรดำเนินงำนอื่นๆ ทั้งเพื่อให้กำรดำเนินงำน
ด้ำนบริกำร จึงจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในรำยองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
2) เพื่อปรับทิศทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนให้สำมำรถรองรับกับควำมต้องกำรควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำร
3) เพื่อสร้างความเชื่อมโยง และประสานการเรียนรู้ร่วมกันในการเก็บข้อมูล และรายงาน
ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ได้กำหนดกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ขึ้น เพื่อใช้เป็น
กรอบหรือแนวทำงสำหรับกำรทบทวนหรือวำงแผนยุทธศำสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เริ่มต้นจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT)
2) ทำกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก
3) ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ อั ต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ และค่ ำ นิ ย มร่ ว ม
เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับปัจจุบัน โดยนำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน และปัจจัย
ภำยนอกมำประกอบ
4) ร่วมกันวิเครำะห์แผนกลยุทธ์ ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงำน
5) นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองกลำง เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
6) นำแผนยุทธศำสตร์ไปถ่ำยทอดสู่บุคลำกรในหน่วยงำนนำไปสู่กำรปฏิบัติ
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แผนภูมิขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.257–2561)
ยุ ทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุ ทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี กองกลาง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
กาหนดทิศทางพัฒนาหน่วยงาน
ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ที่สอดคล้อง
กาหนดยุ ทธศาสตร์ (กลยุ ทธ์) การพัฒนา
กาหนดวิธกี ารดาเนินงาน

นาเสนอแผนฯ
ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
กองกลาง

ถ่ายทอดแผนฯ ให้กับหน่วยงานและบุ คลากร
ทบทวนการดาเนินการ กลไก กากับ และ
ติดตามการประเมิน

บทที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง
งำนบริหำรงำนทั่วไป

ชั้น 1 อำคำร 1 (สำนักงำนอธิกำรบดี)
โทรศัพท์ 0 53 88 5315 – 18
โทรสำร 0 53 88 5319

งำนเลขำนุกำรและกำรประชุม ชั้น 2 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ 0 5388 5324 - 25
งำนประชำสัมพันธ์

ชั้น 1 อำคำร 1 (สำนักงำนอธิกำรบดี)
โทรศัพท์ 0 53 88 5395 – 97

งำนยำนพำหนะ

อำคำรยำนพำหนะ ด้ำนหลังหอประชุมอำคำรชั่วครำว
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (แผนกอนุบำล)
โทรศัพท์ 0 53 88 5337 - 8

งำนนิติกำร

ชั้น 1 อำคำร 1 (สำนักงำนอธิกำรบดี)
โทรศัพท์ 0 53 88 5334

ประวัติควำมเป็นมำ
กองกลำง เดิมเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงำนสำนักอธิกำรในสังกัดวิทยำลัยครูเชียงใหม่ และ
หน่วยงำนสนับสนุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของอธิกำร โดยมีกรรมกำรอำนวยกำรและกรรมกำรบริหำร
เป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำ มีประกำศโครงสร้ ำงกำรบริหำรวิทยำลัยครู ตำมประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร 2530 ในส่วนของสำนักอธิกำรแบ่งงำนเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยอำคำร
สถำนที่ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยยำนพำหนะ ฝ่ำยสวัสดิกำรและฝ่ำยอนำมัยและสุขำภิบำล โดยมี
หัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อมำในปี พ.ศ.2535 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว ฯ ได้ทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ ำ ฯ
พระรำชทำนนำม “สถำบั น รำชภัฏ ” ให้ ใช้แทน “วิทยำลั ยครู ” กองกลำงเป็นส่ ว นรำชกำรใน
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2538 ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่
28 เมษำยน 2550 ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองกลำงโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกรำคม 2550 ดังนี้
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป
2. งำนสภำมหำวิทยำลัย งำนประสำนและระดมสรรพกำลังทำงกำรศึกษำ
3. งำนประชำสัมพันธ์
4. งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ

4 : แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560
5. งำนบริหำรงำนบุคคล
6. งำนตรวจสอบภำยใน
ต่ อ มำได้ มี ป ระกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง กำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 วันที่ 16 มกรำคม 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2552 วันที่ 10 กันยำยน 2552 และวันที่ 31 มกรำคม 2555 ได้มีกำรยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
วันที่ 10 กันยำยน 2552 และมีประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองกลำงโดยให้มีผล ตั้งแต่
เป็นต้นไป ดังนี้
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป
2. งำนประชำสัมพันธ์
3. งำนยำนพำหนะ
4. งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
5. งำนอำคำรสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์
ต่อมำได้มีกำรยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัย รำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 วันที่ 31 มกรำคม 2555 และมีประกำศมหำวิทยำลั ย
รำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2556 ได้แบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกองกลำงโดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2556 เป็นต้นไป ดังนี้
1. งำนบริหำรทั่วไป
2. งำนเลขำนุกำรและกำรประชุม
3. งำนประชำสัมพันธ์
4. งำนยำนพำหนะ
5. งำนนิติกำร

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
รองอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
งำนบริหำรทั่วไป

งำนเลขำนุกำรและกำรประชุม

งำนประชำสัมพันธ์

งำนยำนพำหนะ
งำนนิติกำร
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ปรัชญำ (Philosophy)
“บริกำรด้วยจิต สร้ำงมิตรด้วยน้ำใจ”
วิสัยทัศน์ (Vision)
กองกลำง เป็นหน่วยงำนที่มุ่งมั่น ในกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนทั่วไปของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
2. ประสำนกำรดำเนินงำนและตอบสนองภำรกิจของผู้บริหำรอย่ำงมีคุณภำพ
3. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม เพื่อตอบสนองกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่ อนพัน ธกิจ ของมหำวิทยำลั ยให้ เป็นไปอย่ำงรำบรื่น และสร้ำงเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ในกำรดำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอก
2. เพื่อให้กำรดำเนินงำนของผู้บริหำรเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อเพิ่มทักษะทำงวิชำชีพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
4. เพื่อควำมรวดเร็วและอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน อันจะส่งผลให้งำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์
อัตลักษณ์ (Identity)
S : SMILE
กำรให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
E : EXCELLENCE กำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมประทับใจ
R : RULE
กำรให้บริกำรที่คำนึงถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
V : VISION FOCUS กำรให้บริกำรที่คำนึงถึงวิสัยทัศน์ของกองกลำง
I : INTEGRITY
กำรให้บริกำรที่คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำวิชำชีพ
C : COLLABORATION กำรประสำนงำนและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
E : EFFECTIVENESS กำรให้บริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ศูนย์กลำงกำรประสำนงำน ให้บริกำรด้วยใจ
ค่ำนิยมร่วม (Core Value)
ใส่ใจบริกำร สู้งำน สำมัคคี
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
ทำงำนเป็นทีม

6 : แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี

2557 – 2560

ภำระงำนของแต่ละงำน
งำนบริหำรทั่วไป
มีห น้ ำที่เ ป็ น ศูน ย์ กลำงด้ำนกำรบริห ำรเอกสำรของมหำวิทยำลั ยและกองกลำง โดยมี
หน้ำที่ รับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท นำเสนอผู้บริหำรสั่งกำร และจัดส่งหนังสือเอกสำรให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ และค้นหำหนังสือ จัดทำหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง ประกำศ ให้ข้อมูล
เบื้องต้นและคัดแยกหนังสือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรตำมคำสั่งมอบหมำยงำน ตลอดจนจัดทำ
ฐำนข้อมูลหนังสือรำชกำรส่งออก คำสั่ง ประกำศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำ นำส่งและ
รั บ จดหมำย พั ส ดุ ร ะบบ ems และระบบลงทะเบี ย น ช่ ว ยจั ด หำ ดู แ ลรั ก ษำและเบิ ก จ่ ำ ยพั ส ดุ
ครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยติดต่อ อำนวยควำมสะดวก ดำเนินกำรจัดทำงำน
ด้ำนกำรรำยงำนประจำปี งำนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน งำนบริกำรด้ำนไปรษณีย์ งำนกำรเงินและงบประมำณ ของกองกลำง และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
งำนเลขำนุกำรและกำรประชุม
มีห น้ ำที่อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผู้ บริห ำรระดับอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี และผู้ ช่ว ย
อธิกำรบดี จัดทำ โต้ตอบ และจัดเก็บหนังสือ กลั่นกรองหนังสือก่อนนำเสนอผู้บริหำร จัดทำ
ปฏิ ทิ น กำรนั ด หมำยภำรกิ จ ของผู้ บ ริ ห ำร ให้ ก ำรรั บ รองแขกและติ ด ต่ อ ประสำนงำนให้ กั บ
ผู้บริหำร ตลอดจนดำเนินกำรด้ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย กำรประชุม
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
งำนประชำสัมพันธ์
มีหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ กิจกรรม และควำมเคลื่อนไหวของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนและผลงำนออกสู่สำธำรณชนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลั ย ในรูปข่ำวสำร
เอกสำรควำมรู้ ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
กำรประชำสัมพันธ์ “พิงค์รำชภัฏ” สื่อวิทยุกระจำยเสียง FM 88.5 MHzสถำนีโทรทัศน์ CMRU TV
เวบไซต์งำนประชำสัมพันธ์ FANPAGE FACEBOOK รวมทั้งส่งข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์
ให้กับเครือข่ำยสื่อมวลชนต่ำง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจำยเสียง และสื่อโทรทัศน์ในภูมิภำคและ
ส่วนกลำง เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จัก
ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรกำรให้บริกำรสลับสำยโทรศัพท์ยังหน่วยงำนต่ำง ๆ
ภำยในมหำวิทยำลัย กำรให้บริกำรติดตำมรับ – ส่งคืนทรัพย์สิน/เอกสำรสำคัญสูญหำย กิจกรรม
แนะแนวกำรศึกษำต่อ กำรจัดแสดงนิทรรศกำรเนื่องในโอกำสวันสำคัญต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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งำนยำนพำหนะ
มีหน้ำที่ให้บริกำรยำนพำหนะและพนักงำนขับรถ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะ
หน่วยงำน และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยใช้งำนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเรียนกำรสอน กำรติดต่อ
ประสำนงำน กำรประชุมสัมมนำ กำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
และปฏิ บั ติ ง ำนสนั บ สนุ น กิ จ กรรมมหำวิ ท ยำลั ย ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย โดยดู แ ลบ ำรุ ง รั ก ษำ
ยำนพำหนะที่มีอยู่ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงปลอดภัยและพิจำรณำจัดยำนพำหนะประเภทต่ำง ๆ
ให้กำรบริกำรตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ และควำมเหมำะสมให้บริกำรทั้งภำยในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
ตำมที่ได้รับอนุมัติ
งำนนิติกำร
มีหน้ำที่รับผิ ดชอบงำนด้ำนกฎหมำยของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรจัดทำนิติกรรมสัญญำ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำประโยชน์ ในที่รำชพัสดุ หรือนิติกรรมสัญญำอื่น ที่มีผลผู กพัน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ งำนให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย งำนติดตำมหนี้ งำนคดีควำมต่ำงๆ งำนบังคับคดี งำนร่ำง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับ งำนดำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ งำนสอบสวน และดำเนิน กำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดเพื่อประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย

บทที่ 3
สถำนกำรณ์และกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร เป็นกระบวนกำรสำคัญอย่ำงหนึ่งใน
กำรจั ดทำแผนยุ ทธศำสตร์ ซึ่งทำให้ ส ำมำรถทรำบถึงปัจจัยที่ส่ งเสริมหรือเป็นข้อจำกัดหรือเป็น
อุปสรรคในกำรทำงำน กำรประเมินปัจจัยภำยในทำให้ทรำบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน
(Weaknesses) ขององค์กรเพื่อนำจุดแข็งมำใช้ให้เกิดประโยชน์และหำวิธีกำรในกำรลดจุด่อนให้
น้อยลง กำรประเมินปัจจัยภำยนอกจะช่วยให้องค์กรทรำบถึงโอกำส (Opportunities) และภำวะ
คุกคำมหรืออุปสรรค (Threats) ที่องค์กรเผชิญอยู่นั้น เพื่อหำทำงใช้โอกำสที่มีให้เกิดประโยชน์และ
หำแนวทำงลดหรือหลีกเลี่ยงภำวะคุกคำมที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป
ข้อมูลสภำพแวดล้อมภำยนอก
ด้ว ยบริ บ ทของกำรบริ ห ำรจั ดกำรที่เกิดกำรเปลี่ ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งสภำวะ
แวดล้อมทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง จำกภำยในและภำยนอกล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อ
กำรปฏิบั ติภ ำรกิจ ขององค์กรภำครั ฐ ส่ งผลให้ สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรปรับตัว ให้ ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในด้ำนต่ำงๆ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ในฐำนะเป็นหน่วยงำนสนับสนุน
ของมหำวิทยำลัยที่อยู่ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงย่อมได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรปรับตัวที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงต้องพิจำรณำถึงสภำวะแวดล้อมที่
เกิดขึ้น
ข้อมูลสภำพแวดล้อมภำยใน
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ประกอบด้วยหน่วยงำนในสังกัด จำนวน 5 หน่วยงำน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงำนเป็นหน่วยงำนที่มีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ ประชำสัมพันธ์ เลขำนุกำรและ
กำรประชุม ยำนพำหนะ และนิติกำร ผู้อำนวยกำรกองกลำง ซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิ ดชอบในกำร
ควบคุมกำกับหน่วยงำนในสังกัด ซึ่งขอบเขตเนื้อหำของงำนที่หลำกหลำย และมีขั้นตอนกำรทำงำน
ยุ่งยำก ซับ ซ้อน โดยต้องปรับ เปลี่ ยนแนวทำงกำรทำงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ใหม่ แก้ไข
ปัญหำในงำน ตลอดจนกำกับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้งำนที่รับผิดชอบสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ต้องมีควำมคิดริเริ่มพัฒนำแนวทำงให้เหมำะสมเพื่อหำ
วิธีกำรใหม่ๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์
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กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค
จุดแข็ง (Strength)
S1 บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
S2 ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
S3 บุคลำกรมีควำมผูกพันกับองค์กร
S4 บุคลำกรทุ่มเทเสียสละในกำรปฏิบัติงำน
S5 บุคลำกรมีควำมรักควำมสำมัคคี
S6 มีวัสดุอุปกรณ์อย่ำงเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
S7 มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย
S8 เป็นศูนย์รวมกำรให้บริกำรด้ำนเอกสำร ติดต่อ ประชำสัมพันธ์
S9 มีกำรพัฒนำและปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่สม่ำเสมอทุก ๆ สิ้นปี โดยมีกำรแนว
ปฏิบัติในกำรทำงำนที่ชัดเจนภำยใต้ระเบียบ ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน
S11 มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลำกร
S12 ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับหน่วยงำน โดยกำรจัดสรรบุคลำกรที่เพียงพอกับงำน
S13 มีระบบสำรสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น โดยกำรนำระบบ
e-document บริหำรงำนมำใช้เพื่อลดระยะเวลำในกำรทำงำน
S14 มหำวิทยำลัยสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 บุคลำกรส่วนใหญ่ขำดทักษะภำษำอังกฤษ
W2 บุคลำกรขำดโอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ ในตำแหน่งงำนปฏิบัติและขำดควำมเข้ำใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
W3 ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่ทันต่อเหตุกำรณ์
W4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ (e-doc) ยังไม่มีประสิทธิภำพมำก
W5
บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้น เรียนรู้ในระบบเทคโนโลยีใหม่ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและขำดควำมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์/ศึกษำดูงำน ในกำรทำงำน
W6
เครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย internet ไม่เสถียร ทำให้ระบบกำรสื่อสำรผ่ำน
internet มีปัญหำ
W7 มีภำระงำนเฉพำะกิจที่นอกเหนือจำกงำนประจำค่อนข้ำงมำก
W8 ยังไม่มีแผนพัฒนำบุคลำกร ของกองกลำง
W9 ยั ง ไม่ มี ร ะเบี ย บรั บ รองกำรเลื่ อ นขั้ น ต ำแหน่ ง กำรพั ฒ นำระดั บ งำนที่ ชั ด เจน
(ผู้เชี่ยวชำญ ชำนำญกำร)

แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560 :
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โอกำส (Opportunities)
O1 ได้รับกำรพัฒนำฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก มีหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนมำก
เพื่อพัฒนำบุคลำกร
O2 รัฐบำลมีนโยบำยปรับฐำนเงินเดือนเพิ่มมำกขึ้น
อุปสรรค (Threats)
T1 ปรับลดงบประมำณ ส่งผลให้มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนลดลง

บทที่ 4
แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของกองกลำง
เป้ำประสงค์ : เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์
1. พัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของผู้บริหำร
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
3. พัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณสอดคล้องและ
เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
5. พัฒนำและส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรประชุมทบทวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กองกลำง
2. โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำรกองกลำง
4. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บุคลำกรภำยในกองกลำง
5. โครงกำรประชุมบริหำรควำมเสี่ยงกองกลำง
6. โครงกำรติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ
7. โครงกำรทบทวนและส่งเสริมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในกองกลำง
เป้ำประสงค์ : เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์
1. สนับสนุนกำรนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรปรับปรุงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
2. โครงกำรพัฒนำระบบเผยแพร่และค้นหำคำสั่ง ประกำศ (e-command)
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรใช้ยำนพำหนะ (e-cars)

14 : แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรกองกลำง
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะวิชำชีพให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องให้มีศักยภำพ
2. ส่งเสริมกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนเป็นประจำปีทุกปี
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกองกลำง
2. โครงกำรพัฒนำกำรทำงำนเป็นทีม
3. โครงกำรจัดทำและทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
เป้ำประสงค์ : มีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีจิตบริกำร
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรพัฒนำสร้ำงจิตสำนึกงำนบริกำร
เป้ำประสงค์ : เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมเข้ำสู่อำเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ภำษำ
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรติดต่อสื่อสำร
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีในบุคลำกร
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีสุขภำวะที่ดี
กลยุทธ์
1. สนับสนุนและสร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีของบุคลำกร
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
2. โครงกำร Big Cleaning Day
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรม
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรทำบุญตักบำตรปีใหม่
2. โครงกำรรดน้ำดำหัวผู้อำวุโส

1 จานวนครั้งในการเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาของผู้อานวยการกอง
2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิการประจาปี
3 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการความรู้ของกองกลาง (KM)
5 จานวนโครงการ KM ดาเนินการสาเร็จ
6 ระดับความสาเร็จของค่าเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง
7 ร้อยละของการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

1 เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

8 ระดับความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ.
2 เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีที่มี
1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
สารสนเทศของกองกลาง
2 จานวนระบบสารสนเทศที่รองรับการ
ปฏิบตั ิงานกองกลาง

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองกลาง

N/A
N/A
82.64

จานวน
ค่าคะแนน
ร้อยละ

ระบบ

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

78.71

ร้อยละ

90

92

82

94

84

86 2 ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
0
0
1
2
หน่วยงาน
> 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 3 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

80

> 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81

96 4 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
4.71 > 4.72 > 4.73 > 4.74 > 4.75 5 พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
4.11 > 4.15 > 4.17 > 4.20 > 4.22 6 สนับสนุนการนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
1
1
1
0
0

5

ค่าคะแนน

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
ครั้ง
1
2
2
2
2 1 พัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ของผู้บริหาร
ร้อยละ
65
80 82 84 86

กิจกรรม/โครงการ

5.1 โครงการทบทวนและส่งเสริมการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในกองกลาง
6.1 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
6.2 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และค้นหา
คาสั่ง ประกาศ (e-command)
6.3 โครงการพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะ
(e-cars)

4.1 โครงการติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ

3.1 โครงการประชุมบริหารความเสี่ยงกองกลาง

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนรู้ (KM) บุคลากร
ภายในกองกลาง

1.2 โครงการประชุมทบทวนการจัดทา
แผนกลยุทธ์กองกลาง
1.3 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี

1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารกองกลาง

แผนยุทธศาสตร์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ประจาปี 2557-2560

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560 :
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2 จานวนคู่มือการปฏิบตั ิงานครบ
ทุกหน่วยงาน
3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กองกลาง
4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ

1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 1 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม

1 บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะทีด่ ใี นบุคลากร

3 เพื่อให้บคุ ลากรมีความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน

2 มีจิตสานึกในการให้บริการ

1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพให้ปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรกองกลาง

5

-

-

-

N/A

-

-

50

50
4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษา
ต่างประเทศ

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
80 82 84 86 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
ร้อยละ
78
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
ร้อยละ
N/A 80 85 88 90 1 สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของบุคลากร
87 89 91 93
ร้อยละ
86

ร้อยละ

4

2 ส่งเสริมการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานเป็น
ประจาทุกปี
ค่าคะแนน 4.27 > 4.29 > 4.30 > 4.32 > 4.35 3 ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตบริการ

เล่ม

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

1.1 โครงการทาบุญตักบาตรปีใหม่
1.2 โครงการรดน้าดาหัวผู้อาวุโส

กิจกรรม/โครงการ

1.1 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
1.2 โครงการ Big Cleaning Day

กิจกรรม/โครงการ

4.1 โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
ต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร

3.1 โครงการพัฒนาสร้างจิตสานึกงานบริการ

2.1 โครงการจัดทาและทบทวนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน

กองกลาง
กองกลาง

ผู้รบั ผิดชอบ

กองกลาง
กองกลาง

ผู้รบั ผิดชอบ

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รบั ผิดชอบ
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
85 87 90 92 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รับ 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง กองกลาง
ร้อยละ
84
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพ 1.2 โครงการพัฒนาการทางานเป็นทีม
กองกลาง

16 : แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560

แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560 :
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แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กำรแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ไปสู่กำรปฏิบัติ จำเป็นต้องให้
ควำมสำคัญ โดยกำรจัดทำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกรอบระยะเวลำที่วำงไว้ ตำมเป้ำประสงค์และกลยุทธ์ใน
กำรขับเคลื่อนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของกองกลำง
เป้ำประสงค์ 1 : เพื่อให้มกี ำรบริหำรจัดกำรที่ดีและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ :
1) พัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของผู้บริหำร
2) ส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
3) พัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4) ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณสอดคล้องและ
เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
5) พัฒนำและส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำประสงค์ 2 : เพื่อให้มรี ะบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้งำนได้
กลยุทธ์ : สนับสนุนกำรนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรกองกลำง
เป้ำประสงค์ 1 : บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะวิชำชีพให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ :
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องให้มีศักยภำพ
2) ส่งเสริมกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนเป็นประจำทุกปี
เป้ำประสงค์ 2 : มีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้บุคลำกรมีจิตบริกำร
เป้ำประสงค์ 3 : เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมเข้ำสู่อำเซียน
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีในบุคลำกร
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีสุขภำวะที่ดี
กลยุทธ์ : สนับสนุนและเสริมสุขภำวะที่ดีของบุคลำกร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรม

6 โครงการทบทวนและส่งเสริมการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในกองกลาง

5 โครงการติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ

4 โครงการประชุมบริหารความเสี่ยงกองกลาง

งานบริหาร
ทัว่ ไป
กองกลาง
งานบริหาร
ทัว่ ไป
กองกลาง
กองกลาง

ร้อยละ 84

2 ครัง้
ร้อยละ 84

3.2 จานวนโครงการ KM ทีส่ าเร็จ จานวน 2
4.1 ระดับความสาเร็จของค่า
ค่าคะแนน
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
> 3.71
5.1 ร้อยละของการบริหาร
ร้อยละ 94
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
6.1 ระดับความสาเร็จตามตัว
ค่าคะแนน
บ่งชี้ของหลักเกณฑ์การประกัน
> 4.74
คุณภาพ สกอ.

กองกลาง

กองกลาง

งานบริหาร
ทัว่ ไป

6,000

-

25,000
5,000

5,000

-

-

92,500

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมาย พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้
กองทุน
ค่าคะแนน
> 3.71

โครงการ /
ตัวชี้วดั
กิจกรรม
เป้าประสงค์ ที่ 1 : เพือ่ ให้มีการบริหารจัดการทีด่ ีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการประชุมทบทวนการจัดทาแผน
1.1 ระดับความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
1.2 ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของการ
ปฏิบัติการประจาปี
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารกองกลาง
2.1 จานวนครัง้ ในการเข้ารับการ
อบรมและพัฒนา
3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บุคลากร
3.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้า
ภายในกองกลาง
ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
ของกองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองกลาง

แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 : แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560

จานวน 1

ค่าคะแนน
> 4.20
งานบริหาร
ทัว่ ไป
งาน
ยานพาหนะ

งานบริหาร
ทัว่ ไป
-

5,000

-

-

-

-

เป้าหมาย พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้ กองทุน

เป้าประสงค์ ที่ 2 : มีจติ สานึกในการให้บริการ
3 โครงการพัฒนาสร้างจิตสานึกงานบริการ
3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองกลาง
3.2 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ

2 โครงการพัฒนาการทางานเป็นทีม
ค่าคะแนน
> 4.32
ร้อยละ 50

กองกลาง

กองกลาง

โครงการ /
เป้าหมาย พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ปี 2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้ กองทุน
เป้าประสงค์ ที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง 1.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับ
ร้อยละ 90
กองกลาง
การพัฒนาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรกองกลาง

8 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และค้นหาคาสั่ง 8.2 จานวนระบบสารสนเทศที่
ประกาศ (e-command)
รองรับการปฏิบัติงานกองกลาง
9 โครงการพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะ

โครงการ /
ตัวชี้วดั
กิจกรรม
เป้าประสงค์ ที่ 2 : ระบบเทคโนโลยีทมี่ ีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
7 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
8.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
ระบบสารสนเทศของกองกลาง

แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560 :
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1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครัง้
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วดั

ร้อยละ 91

ร้อยละ 88
งานบริหาร
ทัว่ ไป
งานบริหาร
ทัว่ ไป

-

-

-

130,000

เป้าหมาย พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้
กองทุน

โครงการ /
เป้าหมาย พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ปี 2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้
กองทุน
เป้าประสงค์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
1 โครงการทาบุญตักบาตรปีใหม่
1.1 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 84
กองกลาง
10,000
กิจกรรม
2 โครงการรดน้าดาหัวผู้อาวุโส
10,000
กองกลาง
-

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 4 : ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม

2 โครงการ Big Cleaning Day

โครงการ /
กิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : บุคลากรมีสุขภาวะทีด่ ี
1 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 3 : สร้างเสริมสุขภาวะทีด่ ีในบุคลากร

20 : แผนกลยุ ทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปี 2557 – 2560

ภำคผนวก

