
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกลยุทธ สํานักงานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประจําป 2553 - 2556  



นโยบายสํานักงานอธิการบดี 
 

1. สนับสนุนนโยบายและพันธกจิของมหาวิทยาลยั 
2. พัฒนาหน่วยงานภายในสํานกังานอธิการบดีให้เป็นองค์กรที่นา่เชื่อ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกองในสํานักงานอธิการบดี 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการทํางานและบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
5. พัฒนาสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการทาํงาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกของสํานักงานอธกิารบดี 
6. มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบกัลยาณมิตรต่อกัน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานภายในประเทศ 
8. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
9. ส่งเสริมการทํานุบํารุงประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ปรัชญา 
“สนับสนุนการศึกษา พัฒนาองค์กร” 

 



วิสัยทัศน์ 
สํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยั 

 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการอย่างเหมาะสม มปีระสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพในการปฏิบตัิงาน 
3. เสริมสร้างการมีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. การให้บริการของบคุลากรที่มปีระสิทธิภาพ 
3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

เป้าประสงค์ 
1. การบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมทีักษะในการให้บริการ 
3. นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ 



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานอธิการบดี 

(SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีการให้บริการและเป็นหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
2. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ มีทักษะ สามัคคี ซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วม เสียสละ ทุ่มเท รักองค์กร มมีนุษยสัมพันธ ์
3. มีเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น E-document, ระบบบัญชี 3 มิติ 
4. มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ ISO ควบคุมระยะเวลาการเบิกจ่าย, ระยะเวลาการับเอกสาร มีรายการประเมินผลการปฏิบัติ 
5. ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. มีระเบียบปฏิบัติ เช่น คู่มือ, ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. โครงสร้างและระบบงานยังไม่มีความชัดเจนและซ้ําซ้อน 
2. สถานที่ทํางานอยู่กระจัดกระจายจึงทําให้การบริหารไม่เป็นระบบ 
3. บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอ 
4. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสํานึกในการให้บริการ 
5. ขาดแผนพัฒนาบุคลากร 
6. ขาดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
7. ขาดแผนการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) 
8. นโยบายไม่ชัดเจน “ทิศทางการพัฒนา” 



 

โอกาส (Opportunity) 
1. ได้รับความร่วมมอืกับองค์กรภายนอก 
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อหน่วยงาน 
3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อการบริการอย่างเพียงพอ 
4. ผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน กพร., สมศ. 

 

อุปสรรค (Threat)   
1. หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี 
2. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. นโยบายของมหาวิทยาลยัยงัไม่ชัดเจน 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ / เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

- ระดับความสําเร็จของการลดรอบการปฏบิัติงาน 
- จํานวนระบบเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการ 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน 
- แผนการบริหารความเสีย่งของหน่วยงาน 
- แผนการจดัการความรู้ของหน่วยงาน 
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- จํานวนโครงการที่สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ  
   ตัวชี้วัด 

- มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสาํนักงานอธิการบดี 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน 
- จํานวนครั้งที่บุคลากรในหน่วยงานไปให้ความรู้ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- จํานวนช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เพิ่มขึ้น 

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ : นักศึกษาเกิดทกัษะการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจติใจ 
ตัวชี้วัด 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 

 
  



แผนผังแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.
2553-2556 

 
  วิสัยทัศน ์ สํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 1. สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เสรมิสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบรหิารจัดการอย่างบูรณาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค ์ บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

การให้บริการของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และ
การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ.2553-2556 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 53 54 55 56 
1. พัฒนาประสิทธิ 
ภาพการบริหาร
จัดการ 

1. การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การลดรอบการ
ปฏิบัติงาน 
 

4 5 5 5 การลดรอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.การอนุมัติ
โครงการกิจกรรม
นักศึกษา 

1.1 ระยะเวลาการ
อนุมัติจัดกิจกรรม/
วัน 

3 
 
 

   กองพัฒนานักศึกษา 
 

2.การบริการ
เบิกจ่ายด้าน
การเงินและ/หรือ
สวัสดิการแก่
ข้าราชการและ/
หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

2.1 ระยะเวลาการ
เบิกจ่าย/วัน 
 
 
 
 
 

4    กองคลัง 

3.ระยะเวลาใน
การซ่อมบํารุง 

3.1 ระยะเวลาใน
การดําเนินการ/วัน 

 2   กองกลาง 

4.ระยะเวลาใน
การรับรองสิทธิ์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

4.1 ระยะเวลาใน
การดําเนินการ/วัน 

  1  กองกลาง 



 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 53 54 55 56 
  1.2 จํานวนระบบ

เทคโนโลยีที่
นํามาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

2 2 3 4 สนับสนุนให้นํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน 

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้รับ
การพัฒนาหรือที่
หน่วยงานนํามาใช้
ในการบริหารจัดการ 

2 2 3 4 ทุกหน่วยงาน 

1.3 จํานวนของ 
บุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

10 10   สนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

การสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
สําหรับบุคลากร 

จํานวนของ 
บุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

10 10   ทุกหน่วยงาน 

1.4  ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม 
สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 

70 75 80 85 สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 

1. โครงการพัฒนา
ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

• รอ้ยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 
• ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

70 
 
 
4 
 

75 
 
 
4 
 

80 
 
 

4.51 
 

85 
 
 

4.51 
 

กองกลาง 

2. โครงการอบรม
นักบริหาร 

• จํานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม
นักบริหาร 

 
 

4 
 

 

4 
 

4 
 

 

สํานักงานอธิการบดี 



 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 53 54 55 56 
  1.5 แผนบริหาร

ความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

1 1 1 1 จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี 

โครงการจัดทํา
แผนบริหารความ
เสี่ยงของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

• จํานวนแผน
บริหารความเสี่ยง
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
• ร้อยละของ
หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผน
ของสํานักงาน
อธิการบดี 

1 
 
 
 

70 
 
 

1 
 
 
 

70 
 
 

1 
 
 
 

80 
 
 

1 
 
 
 

80 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 

1.6 แผนการ
จัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

1 1 1 1 จัดทําแผนการ
จัดการความรู้ของ
สํานักงานอธิการบดี 

โครงการจัดทํา
แผนการจัดการ
ความรู้ของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

• จํานวนแผนการ
จัดการความรู้ของ
สํานักงานอธิการบดี 
• จํานวนองค์
ความรู้ 
• รอ้ยละของ
บุคลากรมีส่วนร่วม
และตระหนักในการ
จัดทําแผนการ
จัดการความรู้ของ
สํานักงานอธิการบดี 

1 
 
 
4 
 

50 
 
 

1 
 
 
4 
 

50 
 
 

1 
 
 
4 
 

60 
 
 

1 
 
 
4 
 

65 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 



ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 53 54 55 56 
  1.7 จํานวนครั้งใน

การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณตาม
นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ 

การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม
มหาวิทยาลัย 
 

• รายงานการ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้ง/ปี 
 

4 4 4 4 สํานักงานอธิการบดี 
 

  1.8 จํานวน
โครงการที่
สนับสนุนการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 3 4 4 สนับสนุนการดําเนิน
โครงการที่สนับสนุน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการรดน้ําดํา
หัวอาจารย์เกษียณ 

• ร้อยละจํานวนผู้
เกษียณอายุราชการ
ไม่เกิน 5 ปี ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 

20 20 20 20 สํานักงานอธิการบดี 
 

โครงการทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

• ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการ 

3.51 3.6 3.8 4 สํานักงานอธิการบดี 
 

2. การให้บริการ
ของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

บุคลากรมี
ทักษะในการ
ให้บริการ 

2.1 จํานวนคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
 

4 4 4 4 การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี 
 

จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี 

• จํานวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
จํานวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

4 4 4 4 สํานักงานอธิการบดี 

2.2 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ 

3.51 3.6 3.8 4 การประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ 

ประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ 

• ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ 

3.51 3.6 3.8 4 สํานักงานอธิการบดี 



 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 53 54 55 56 
  การให้บริการของ

สํานักงาน
อธิการบด ี

    ให้บริการของ
สํานักงานอธิการบดี 

ของสํานักงาน
อธิการบด ี

การให้บริการของ
สํานักงานอธิการบดี 

     

  2.3 จํานวนครั้งที่
บุคลากรใน
หน่วยงานไปให้
ความรู้กับ
หน่วยงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- 4 5 5 สนับสนุนให้
บุคลากรนําความรู้
ไปเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

เผยแพร่ความรู้แก่
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

• จํานวนครั้งที่นํา
ความรู้ไปเผยแพร่ 

- 4 5 5 สํานักงานอธิการบดี 

2.4 การพัฒนา
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

1 1 1 1 ปรับปรุงและพัฒนา
ช่องการให้บริการ
และการ
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนา
ช่องทางในการ
ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

• ระดับความพึง
พอใจช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

 3.51 3.6 3.8 สํานักงานอธิการบดี 

• จํานวนการ
พัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

 1 1 1  



 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 53 54 55 56 
3. พัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

นักศึกษาเกิด
ทักษะการเรียนรู้
และการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

1.1 จํานวน
โครงการ/กิจกรรม
ที่จัดให้กับ
นักศึกษาตลอดปี
การศึกษา 

15 5 6 7 สนับสนุนและบูรณา
การการมีส่วนร่วมใน
การกําหนด/จัด
โครงการ/กิจกรรม
ร่วมกันของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (คณะ 
สํานัก สถาบัน กอง 
องค์กรนักศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม
ของกองพัฒนา
นักศึกษา 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่จัดขึ้น 

15 5 6 7 กองพัฒนานักศึกษา 

  1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

70 80 90 95 1.สนับสนุนและ
จัดสรรงบประมาณ
ให้กับโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ อย่าง
เพียงพอ 
2. ผลักดันระเบียบ
ว่าด้วย transcript
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม
ของกองพัฒนา
นักศึกษา 

• ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา 

• ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ต่อนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

4 
 
 

70 

4 
 
 

80 

5 
 
 

90 

5 
 
 

95 

กองพัฒนานักศึกษา 

 



เหตุผลในการแก้ไข/ยกเลิกแผน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ตัวชี้วัดที่  1.3   เดิม  ค่าเป้าหมายกําหนดจํานวนบุคลากรที่ได้รบัการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ปีละ 10 คน ตั้งแต่ปี 2553-2556  
  ข้อเสนอแนะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานสายสนับสนุน 

แก้ไข  ค่าเป้าหมายในปี 2553 และ 2554 ปีละ 10 คน เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่สําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี  
ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่  1.4 เดิม  ค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจกําหนด ระดับ 5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
จึงได้ปรับเปลี่ยน 

  ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีแบบฟอร์มรายงานความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรม/ดูงาน 
    2. ควรจัดทําแบบประเมินของส่วนกลางของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแล 

แก้ไข  กําหนดให้รายงานการอบรมและความพึงพอใจในการได้รบัการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและแบบประเมินของ สกอ. 
ตัวชี้วัดที่  1.6 เพิ่มเติม  กําหนดค่าเป้าหมายจํานวนองค์ความรู้ (KM) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระงานของหน่วยงานปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
ตัวชี้วัดที่  1.8 เดิม  กําหนดค่าร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสรุปผลการประเมินได้ยาก 

  แก้ไข  กําหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละจํานวนผู้เกษียณอายุราชการไม่เกิน 5 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดที่  2.4 แก้ไข  เพื่อการให้บริการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ตัวชี้วัดที่  1.1 แก้ไข  เนื่องจากคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการดําเนินกิจกรรมซ้ําซ้อน เช่น  กิจกรรมแห่เทียน จัดทกุคณะให้นับกจิกรรม 1 ครั้ง  

ในนับผลการดําเนินงานของการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ สกอ.



  


