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ค ำน ำค ำน ำ  
      

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559 ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  ได้จัดท าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างรากฐานสู่การบริการที่ดี  โดยเน้นบริหารการ
ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพภายในปี 2564  

แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของบุคลากรทุกกองในส านักงานอธิการบดี 
และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ 
โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 จะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ  
ภายในส านักงานอธิการบดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ต่อไป 

 

ส านักงานอธิการบดี 
                                                                                       2559 
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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นกาล
ล่วงหน้า 

2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม 1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.ก าหนด 

4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น  หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานอธิการ ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็น
กระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
1. ปรัชญำ  

“พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างรากฐานสู่การบริการที่ดี” 

2. วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพภายในปี 2564” 

ค านิยาม 
ชั้นน า  หมายถึง ระดับ 1 ใน 10 ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
มืออาชีพ หมายถึง ท าด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ และรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

3. พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2) ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และรอบรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง  

อย่างมืออาชีพ 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ทั้งองค์กรภายใน ภายนอก 
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4. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2) เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิชาชีพ และสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนางาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
4) เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
5. ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1    ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการให้เกิดความคุ้มค่า และรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะอย่าง
มืออาชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3    พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนา
ของ มหาวิทยาลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กรภายใน
และภายนอก 
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6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2557 - 2561) 
ปรับปรุงตามผลการทบทวนเม่ือวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558  

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ระยะ 6 ปี 
(พ.ศ. 2559-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนาระบบการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า และรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
เป้ำประสงค์ 

1. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาและปรับปรุงการใช้ระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการร่วมกัน 

2. บูรณาการ การพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะ
อย่างมืออาชีพ 
เป้ำประสงค์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

2. ร้อยละของการเข้ารับการพัฒนาตามสายงาน 
กลยุทธ์ 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564) 

2. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถตรง
ตามสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งในทุกด้านของตนเอง 

3. พัฒนาบุคลากรใหไ้ด้รบัการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนาตนเอง 

4. พัฒนาบุคลากรใหไ้ด้รบัการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสุนนให้บุคลากรได้รับรางวลั
ดีเด่นในแตล่ะสายงาน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในสายงาน 
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 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2557 - 2561) 
ปรับปรุงตามผลการทบทวนเม่ือวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558  

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ระยะ 6 ปี 
(พ.ศ. 2559-2564) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย 
เป้ำประสงค์ 

1. มีกระบวนการการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลยั 

2. มีการบรหิารจดัการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
มีการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการระหว่าง
หน่วยงาน 

4. พัฒนากระบวนการการให้บริการที่มีคณุภาพ
และสอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

5. ส่งเสรมิการบริหารจดัการโดยยดึหลัก        
ธรรมาภิบาล 

6. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการส านักงาน
อธิการบดีเพื่อรองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กร
ภายในและภายนอก 
เป้ำประสงค์ 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น ามาพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 

 2.  ส่งเสริมให ้ทุกหน่วยงานน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ระหว่างเครือข่าย          
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไปพัฒนางาน 
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ส่วนที่ 2 
 

ตัวชีว้ัดและค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์ 
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ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า และรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

59 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำร 
บริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ  
 

1. พัฒนาและปรับปรุงการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ร่วมกัน 

กองกลาง  
 

1. โครงการทบทวน และการวางแผนการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

จ านวนระบบท่ีได้รับการ
ทบทวนประสิทธิภาพ
การใช้งาน 

2 

 2. บูรณาการ การพัฒนา ปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองกลาง 2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ใน 
การบริหารจัดการร่วมกัน  

ร้อยละของความพึง
พอใจการใช้งานระบบ 

60 

   3. โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

80 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะอย่างมืออาชีพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
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1.  บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมือ
อำชีพ 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี ระยะ 6 ปี 
(พ.ศ. 2559-2564) 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน
อธิการบดีระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564) 

ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงาน 

80 

2. ร้อยละของกำรเข้ำรับ
กำรพัฒนำตำมสำย
งำน 

 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามสมรรถนะของ
แต่ละต าแหน่งในทุกด้านของตนเอง 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

2.  สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
สมรรถนะตามสายงาน 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนา/ฝึกอบรม 
ตามสมรรถนะ 

50 

 

3. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการแตง่ตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนหลังจาก
ได้รับการพัฒนาตนเอง 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อก้าวสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 
 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 
2. ร้อยละของระดับ
คะแนนสมรรถนะที่
สูงขึ้น 

- 
 
- 
 

 

  4. โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณบุคลากรส านักงานอธิการบด ี

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ร้อยละความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ 

- 
 
- 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
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4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการแตง่ตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากรส านักงานอธิการบดีให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง 
สูงขึ้น 

- 

 

5. ส่งเสรมิและสนับสุนนให้บุคลากร
ได้รับรางวัลดีเด่นในแตล่ะสายงาน 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

6. บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเปน็บุคลากรดีเด่นใน
แต่ละสายงาน 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น 

- 

 

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากร
มีความเช่ียวชาญในสายงาน 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

7. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มี
ความเชี่ยวชาญในสายงาน 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมให้มีความ
เชี่ยวชาญในสายงาน 

- 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

59 

1. มีกระบวนกำรกำร
ให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
รองรับกำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัย 
มีกำรบริหำร 

1. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงงาน
บริการระหว่างหน่วยงาน 

กองกลาง 1. โครงการปลูกจิตส านึกด้านการให้บริการ                1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
จิตส านึกการให้บริการ     

3 
 

N/A 

   

2. โครงการ One Stop Service 1. จ านวนกระบวนงาน 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

N/A 
3 

   

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการ
อย่างมืออาชีพ 
 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

3 

2. จัดกำรโดยยึดหลัก   
ธรรมำภิบำลมีกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

2. พัฒนากระบวนการการให้บริการ
ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

ทุกกอง 4. จัดท าคู่มือการให้บริการ                1. จ านวนคู่มือการ
ให้บริการ    
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

5 
 
3 

 

3. ส่งเสรมิการบริหารจดัการโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล 
 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

5. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาการ
บริหารจดัการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อการ
บริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

N/A 

   

6. การประเมินภาวะผู้น าของผู้บรหิารหน่วยงาน 1. ระดับผลประเมิน
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

3.51 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
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4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
ส านักงานอธิการบดเีพื่อรองรับการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย 

กองนโยบาย 
และแผน 

1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ฯ มีส่วนร่วมในการ
จัดท าและทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
การ 
2. จ านวนแผนงานท่ี
ได้รับการทบทวน 

>80 
 
 
 
 
2 

 

 กองคลัง 2. โครงการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้  1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

>80 

 
 กองกลาง 3. โครงการการจัดแผนบริหารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน 
1. จ านวนด้านของแผน
บริหารความเสี่ยง 

3 

 

 ทุกกอง 4. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 1. จ านวนคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

3 

 

 ทุกกอง 5. การส ารวจความต้องการของผูม้ารับบริการ 
 

1. ระดับความคิดเห็น
ต่อการให้บริการ 

3.51 

 

 ทุกกอง 6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการ
ให้บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ 

3.51 

 

 ทุกกอง 7. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร
และสร้างจิตส านึกในการท างานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม (การแข่งขันกีฬาบุคลากร ลูกพระ
พิฆเนศวรเกมส์ และสานสัมพันธ์ในวันปีใหม่) 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.51 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
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 ทุกกอง 8. การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

>80 

 

 ทุกกอง 9. ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรร่วมกนัในหน่วยงาน/
หรือ ระหว่างหน่วยงาน 
 

2. จ านวนประเภทของ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน 

2 

 

 กองอาคารสถานท่ี 10. โครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  
 

3. จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

2 

 

 กองกลาง 11. โครงการส่งเสริมการประชาสมัพันธ์หน่วยงานสู่
สาธารณชนเชิงรุก 
 

4. จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 

2 

 

 กองบริหาร 
งานบุคคล 

12. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้าน  ต่าง ๆ 

5. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 

 

 ทุกกอง 13. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

2 

 

 กองคลัง 14. โครงการ Happy Soul 7. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

80 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4   ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กรภายในและภายนอก 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
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1. มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรเพ่ือให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น ำมำพัฒนำองค์กร 
 

1  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังภายในและภายนอก
องค์กร 

 

กองคลัง 

 

1. ประสานให้ทุกหน่วยงาน จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้  

 

 

1. จ านวนแผน การ
จัดการความรู ้(ก าหนด
ประเด็นความรู้ในเรื่องที ่
จะตอบประเด็น
ยุทธศาสตร์ สนอ.) 
2. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของ
การน าแผนไปปฏิบตัิ
(แบบประเมิน 

N/A 
 

 
 
 

N/A 
 

 2.  ส่งเสริมให ้ทุกหน่วยงานน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ไปพัฒนางาน 

กองกลาง 2. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

1. จ านวนโครงการ 
2. จ านวนเครือข่ายที่
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
3. ร้อยละขององค์
ความรู้ที่น าไปเผยแพร่
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่
สนใจ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

N/A 
N/A 

 
N/A 
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ส่วนที่ 3 

 
โครงกำรตำมแผนปฏบิัตกิำร 
และกำรใช้จำ่ยงบประมำณ
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/ 

ยุทธศำสตร์กองนโยบำยและแผน/โครงกำร 
งบประมำณ 

งบแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

   

กองบริหำรงำนบุคคล 2,225,700  -    2,225,700 
1. โครงการสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ    2,225,700  -     2,225,700 
กองนโยบำยและแผน 14,422,300 - 14,422,300 
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    
1. โครงการโครงการการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (ระยะที่ 1) 

2,071,500 - 2,071,500 

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรกิารวิชาการส าหรับโครงการ
ในภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

12,350,800 - 12,350,800 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ
การสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพ 

   

กองนโยบำยและแผน 1,000,000 - 1,000,000 
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    
1. งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัเพื่อการสนับสนุนและการสร้างเสริมสุขภาพ 

1,000,000 - 1,000,000 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้

มีประสิทธิภาพ 

   

กองกลำง 190,126,300 83,505,400 273,631,700 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
1. โครงการบริหารจดัการส านักงานกองกลาง     450,000  -     450,000  
2. โครงการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

  92,500 -   92,500 

3. โครงการการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 3,280,000 690,000    3,970,000  
4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะงาน      175,000  -    175,000  
5. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 50,000 - 50,000 
6. โครงการบริหารจดัการงานประชาสัมพันธ์ 459,300 - 459,300 
7. โครงการเสริมสรา้งภาพลักษณข์อง มร.ชม. 170,000 20,000 190,000 
8. โครงการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง มร.ชม. 

10,000 - 10,000 

9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองกลาง 3,704,700 197,300 3,902,000 
รำยกำรที่ 8 รำยกำรค่ำด ำเนินกำรกลำงของมหำวิทยำลัย    
1. รายการค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 464,400 240,000 704,400 
2. รายการเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารรถยนต์
ประจ าต าแหน่ง 

914,400 304,800 1,219,200 

3. รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป 
จ านวน 3 รายการ 

- 70,696,200   70,696,200  
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/ 
ยุทธศำสตร์กองนโยบำยและแผน/โครงกำร 

งบประมำณ 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์    
1. โครงการค่าใช้จ่ายกับบุคลากรของกองกลาง 7,043,500 1,440,000 8,483,500 
รำยกำรที่ 8 รำยกำรค่ำด ำเนินกำรกลำงของมหำวิทยำลัย    
1. รายการค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหาร   1,767,600 - 1,767,600  
2. รายการเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารรถยนต์
ประจ าต าแหน่ง 

    991,200  -     991,200  

3. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 

- 1,346,300 1,346,300 

4. รายการค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับผู้บริหาร -    1,570,800     1,570,800  
5. รายการสมทบกองทุนสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลัย -    7,000,000     7,000,000  
6. รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป 
จ านวน 1 รายการ 

170,100,000 - 170,100,000  

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    
รำยกำรที่ 8 รำยกำรค่ำด ำเนินกำรกลำงของมหำวิทยำลัย    
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 

    453,700 -    453,700 

กองคลัง 7,964,400 6,821,800 14,786,200 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
1. โครงการ ค่าวัสดุส านักงาน     570,000  -       570,000  
2. โครงการ ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรบัเงินและแบบฟอรม์ต่าง ๆ 160,000  -       160,000  
3. โครงการ การช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาผ่านระบบ
ธนาคาร 

- 
      500,000        500,000  

4. โครงการ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา -    5,000,000     5,000,000  
5. โครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและก าหนด
ราคากลาง 

- 
   1,302,000     1,302,000  

6. โครงการ พัฒนาบุคลากร กองคลัง      110,000  -       110,000  
7. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี2559 กองคลัง 

       55,000  -        55,000  

8. โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา, 
การด าเนินการเพื่อจัดการความรู ้(KM) และการด าเนินการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

       50,000  -        50,000  

9. โครงการ อบรมสัมมนาด้านการเงินและพสัดุ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

    358,800  -       358,800  

10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองคลัง (ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 

5,796,500 14,100 5,810,600 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์    
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองคลัง (ด้านสังคมศาสตร์) 864,100 5,700 14,786,200 
กองนโยบำยและแผน 3,160,900 13,720,700 16,881,600 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
1. การบริหารจัดการส านักงานกองนโยบายและแผน 85,300 - 85,300 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/ 
ยุทธศำสตร์กองนโยบำยและแผน/โครงกำร 

งบประมำณ 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์    
1. การบริหารจัดการส านักงานกองนโยบายและแผน 74,700 - 74,700 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน 39,700 - 39,700 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 กองนโยบายและแผน 

20,000 - 20,000 

4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การ
ด าเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการด าเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

30,000 - 30,000 

5. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยั และคณะกรรมการกลางในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- 500,000 500,000 

6. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อ
ทบทวนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2557 - 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- 350,000 350,000 

7. โครงการด าเนินการด้านการบรหิารความเสี่ยงและควบคมุ
ภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

200,000 - 200,000 

8. การด าเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน 200,000 750,000 950,000 
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองนโยบายและแผน   2,368,300     159,700  2,528,000 
รำยกำรที่ 8 รำยกำรค่ำด ำเนินกำรกลำงของมหำวิทยำลัย    
1. รายการค่าตอบแทนการสอน - 3,961,000 3,961,000 
2. โครงการจ าเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย - 7,000,000 7,000,000 
3. ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบตัิงาน (กพร.) ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

- 1,000,000 1,000,000 

4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ภาพรวมมหาวิทยาลยั 

142,900 - 142,900 

กองพัฒนำนักศึกษำ 752,300 16,330,700 17,083,000 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์    
1. การบริหารจัดการส านักงาน 190,000 305,400 495,400 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 45,000 - 45,000 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีกองพัฒนานักศึกษา 

27,500 - 27,500 

4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การ
ด าเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการด าเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

50,000 - 50,000 

5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา 3,330,700 134,400 3,465,100 
รำยกำรที่ 8 รำยกำรค่ำด ำเนินกำรกลำงของมหำวิทยำลัย    
1. โครงการสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา - 8,700,000 8,700,000 
2. โครงการสมทบกองทุนช่วยเหลอืนักศึกษามหาวิทยาลยั    
ราชภัฏเชียงใหม ่

- 4,300,000 4,300,000 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/ 
ยุทธศำสตร์กองนโยบำยและแผน/โครงกำร 

งบประมำณ 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

กองบริหำรงำนบุคคล 3,760,200 5,119,600 8,879,800 
ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
1. การบริหารจัดการส านักงานกองบริหารงานบุคคล 260,000 985,200 1,245,200 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองบรหิารงานบุคคล 60,000  - 60,000  
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ีกองบริหารงานบุคคล 

30,000  -  30,000  

4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการด าเนินการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

50,000  -  50,000  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- 4,000,000  
 

4,000,000  
 

6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล 3,360,200 134,400 3,494,600 
กองอำคำรสถำนที ่ 21,299,400 46,574,700 67,874,100 
1. โครงการบริหารจดัการส านักงานกองอาคารสถานท่ี 200,000  -       200,000  
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองอาคารสถานท่ี 225,000  -       225,000  
3. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปี 2559 ของกองอาคารสถานท่ี 

- 127,500        127,500  

4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การ
ด าเนินการเพื่อจัดการ   ความรู้(KM) และการด าเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

-        50,000         50,000  

5. โครงการ Big Cleaning Day  ประจ าป ี 2559 -      7,000           7,000  
6. โครงการสร้างจิตส านึกลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ่

-        34,000         34,000  

7. โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภยัและธรณีพิบัตภิัย -        11,500         11,500  
8. โครงการการด าเนินงานตามภาระงานของหน่วยงาน - 5,418,000 5,418,000 
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองอาคารสถานท่ี 11,730,900 261,900 11,992,800 
10. รายการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 9,143,500 40,664,800 49,808,300 

รวมทั้งหมด 244,711,500 172,072,900 416,784,400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 


