แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน
ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คานา
แผนกลยุ ทธกองนโยบายและแผน ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2561 จั ดท าขึ้ นโดยมี กรอบของ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) เปนแนวทาง โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรกองนโยบายและแผน ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การกาหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ และตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และนาแผนกลยุทธ์ของกองนโยบายและแผน ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมต่อไป
อนึ่งแผนกลยุทธกองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการกองนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2557

มีนาคม 2557

สารบัญ
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ กองนโยบายและแผน
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2
3

 Strategy Map กองนโยบายและแผน

4

 สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน

5

 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561

6

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561
ปรัชญา
“ความสาเร็จของงาน เกิดจากการวางแผนที่ดี”

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนาในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการ รวมทั้ ง จั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งถู ก ต้ อง เพื่อ การวางแผนและ
การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร ตลอดจนประสานหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น งานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนาแผนมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
ในการสนับสนุนการดาเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. เพื่อให้ผูบริหารและหนวยงานมีความพึงพอใจตอการดาเนินงานของกองนโยบายและแผน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคลากรมีการประสานงานภายในที่รวดเร็ว
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีความสามัคคี ความร่วมมือในการทางาน
บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
บุคลากรมีความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงาน มีจิตสาธารณะ
มีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยี ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

จุดอ่อน
1.
2.
3.
4.
5.

ขาดการพัฒนางานในสิ่งใหม่ๆ
ขาดการทางานในเชิงรุก
ระบบสารสนเทศของกองนโยบายและแผน ไม่ครอบคลุมทุกงาน
ขาดการประเมินองค์กรจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
ขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจขององค์กร

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
โอกาส
1.
2.
3.
4.

ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ได้รับมอบหมายงานสาคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากงานประจา
มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

อุปสรรค
1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยไม่มีฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง
การบริหารงบประมาณผ่านระบบ 3 มิติ ไม่ครอบคลุมกระบวนการงบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ระเบียบการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนกาหนดให้ศึกษาต่อได้
เฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่ครอบคลุมทุกภาระงาน
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการจัดทางบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
6. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อการประสานและ
ติดตามงานของกองนโยบายและแผน

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารกิจการของ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
1. สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนา
หน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ
2. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน
บ้านเมืองที่ดี
1.2 สนับสนุนการจัดทาแผนมหาวิทยาลัย โดยการ
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากร
สารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยยึด 1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
2.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
และภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ
2.3 ส่งเสริมการทางานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนิน
โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
3.1 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การทบทวนและวางแผนการดาเนินงานของ
หน่วยงานทุกระดับ
3.2 พัฒนากระบวนการให้บริการโดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุก
ด้านที่รับผิดชอบ

Strategy Map
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนาในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
หน่วยงานมีแผนพัฒนาหน่วยงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ

มีสารสนเทศสาหรับการวางแผนและ
การบริหารงาน

การบริหารจัดการงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ

มิติคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลการดาเนินงานด้าน
- การสนับสนุนหน่วยงานด้านการจัดทาแผน
- กระบวนการบริหารจั
mดการงบประมาณ
- การติดตามประเมินผล
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มิติประสิทธิภาพ
บุคลากรมีสมรรถนะ
ตามสายงาน

การพัฒนากระบวนการ
และลดขั้นตอนการให้บริการ

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน

มิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้
การพัฒนาบุคลากร

การจัดการความรู้ (KM)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มี
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาหน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ
หน่วยงาน
1.2 สนับสนุนการจัดทาแผนมหาวิทยาลัย โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการ
2.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
บริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
2.2 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ
ประสิทธิภาพ
2.3 ส่งเสริมการทางานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3.1 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการ
และประสิทธิผล
ดาเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ
3.2 พัฒนากระบวนการให้บริการโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

การบริหารจัดการ 1. สนับสนุน
เชิงกลยุทธ์
หน่วยงานทุก
ระดับให้มี
แผนพัฒนา
หน่วยงาน
ครอบคลุมทุก
ภารกิจ

ตัวชี้วัด
1. จานวนแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ
- แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- แผนวิชาการ
- แผนพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
- แผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ปีที่
ดาเนินการ
2557-2561

61
4 1.1 ส่งเสริมและพัฒนา งานยุทธศาสตร์ 1. โครงการประชุมชี้แจง
บุคลากรใน
ทาความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการจัดทา
จัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนา
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ด้านต่าง ๆ
1.2 สนับสนุนการจัดทา งานยุทธศาสตร์ 2. โครงการประชุมเชิง
2557-2561
แผนมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน/
โดยการเน้นการมี
จัดทาแผนพัฒนา
ส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้น
หน่วยงานและ
การมีส่วนร่วมของ
100
บุคลากรของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
- โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการคณะ
ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย
- โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. สนับสนุนให้
หน่วยงานทุก
ระดับมีการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

57

เป้าหมาย
58 59 60

61

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ปีที่
ดาเนินการ
2557-2558

1.3 พัฒนาระบบการ
งานยุทธศาสตร์ 3. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตาม
การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของหน่วยงาน 80 85 90 95 100 2.1 พัฒนากระบวนการ งานงบประมาณ 4. โครงการจัดทาคาขอตั้ง
2557
ที่เบิกจ่ายงบประมาณ
บริหารจัดการ
งบประมาณด้วยระบบ
เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ระดับความพึงพอใจ >3.50 >3.75 >4.00 >4.25 >4.50
5. โครงการจัดทาคู่มือแนว
2558
ของหน่วยงานที่มีต่อ
ปฏิบัติในการบริหาร
ระบบการบริหาร
งบประมาณ
จัดการงบประมาณ
6. โครงการประชุมให้
2557-2561
ความรู้และซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณแก่หน่วยงาน
ต่างๆ
2.2 ส่งเสริมการทางาน งานงบประมาณ 7. โครงการการจัดการ
2558-2561
เป็นทีมและสร้าง งานบริหารทั่วไป
ความรู้ (KM) ระหว่าง
เครือข่ายระหว่าง และสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
หน่วยงานภายใน
แผนหรือผู้รับผิดชอบ
และภายนอก
งานนโยบายและแผนกับ
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

2.3 พัฒนาระบบ
งานงบประมาณ
การติดตาม
ประเมินผล
การดาเนินโครงการ
และการใช้จ่าย
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ

3. ระบบการ
1. จานวนแผนกลยุทธ์
บริหารจัดการที่
และแผนปฏิบัติการ
มีประสิทธิภาพ
ประจา
และประสิทธิผล 2. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน
3. มีการกากับติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน

2

2

2

2

2

70

75

80

85

90

2

2

2

2

2

(ครั้ง/
ปี)

3.1 สนับสนุนให้
บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการ
ทบทวนและวาง
แผนการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ทุกระดับ

งานยุทธศาสตร์
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
และสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

ปีที่
ดาเนินการ
2558-2561

8. โครงการการจัดการ
ความรู้ (KM) ระหว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือผู้รับผิดชอบงาน
นโยบายและแผนกับ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
9. โครงการให้ความรู้แก่
2557
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการรายงานและ
การประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ
10. โครงการพัฒนาระบบ
2558
การประเมินผลการ
ดาเนินโครงการและการ
ใช้จ่ายงบประมาณด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
11. โครงการทบทวน/จัดทา 2557-256
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ของกองนโยบายและแผน
12. โครงการพัฒนาระบบการ 2557-256
ให้บริการและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับการวางแผนและ
การบริหารงานทุกระดับ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
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เป้าหมาย
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61

กลยุทธ์

>3.50 >3.75 >4.00 >4.25 >4.50 3.2 พัฒนากระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ปีที่
ดาเนินการ

เช่น
ให้บริการโดยนา
- การวิเคราะห์ต้นทุน
เทคโนโลยี
ผลผลิต
สารสนเทศมา
- การจัดทาสารสนเทศ
ประยุกต์ใช้ให้มี
ของมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพ
ออนไลน์
- การพัฒนาเว็บไซต์
กองนโยบายและแผน
ฯลฯ
3.3 พัฒนาศักยภาพ งานงบประมาณ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั 2557-2561
บุคลากรให้เป็นผู้ งานบริหารทั่วไป
การพัฒนาตนเอง
รอบรู้งานทุกด้านที่ และสารสนเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รับผิดชอบ
สมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้บุคลากร
2558-2561
ทางานวิจัยอย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง
3. โครงการสารวจความ
2557-2561
พึงพอใจของกองนโยบาย
และแผน

