แผนกลยุทธ์
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
ฉบับปรับปรุง ปี 2559

งานแผนยุทธศาสตร์
สิงหาคม 2559
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 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559
ปรัชญา
ความสาเร็จของงาน เกิดจากการวางแผนที่ดี
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนาในด้านการวางแผน
และพัฒนามหาวิทยาลัย
พันธกิจ
สนั บ สนุ น การจั ดทาแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ย การบริห ารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ รวมทั้งจัดทาข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง เพื่อการ
วางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนประสานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดาเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนาแผนมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. เพื่อให้กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ในการ
สนับสนุนการดาเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. เพื่อให้ผูบริหารและหนวยงานมีความพึงพอใจตอการดาเนินงานของกองนโยบายและแผน
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมจะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
มีบรรยากาศที่ดีในการทางาน
บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน และมีจิตสาธารณะสูง
บุคลากรมีความสามัคคีและมุ่งเน้นการทางานเป็นทีม
มีโครงสร้างการบริหารงานและภาระงานที่ชัดเจน
บุคลากรมีการประสานงานภายในองค์กรที่รวดเร็ว
มีงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความชานาญและมีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคลากรขาดการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรขาดการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
สัดส่วนบุคลากรมีน้อย เมื่อเทียบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่ ว ยงานมีภ าระงานประจ าค่อ นข้ างมาก จึงไม่เกิดการพัฒ นางานในเชิ งรุ กที่จ ะเสริม ส ร้ า ง
ศักยภาพการทางาน
7. ทาเลที่ตั้งสานักงาน ไม่เอื้อต่อการติดต่อประสานงาน
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มหาวิทยาลัยให้โอกาสเรียนรู้งานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจา
มีเครือข่ายการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ชัดเจนเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่บุคลากร

อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยขาดฐานข้อมูลสารสนเทศกลางในการบริหารจัดการ
2. หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่ ส่ ง ข้ อ มู ล ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนด ส่ ง ผลให้
การดาเนินงานล่าช้า
3. การเปลี่ ย นแปลงผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานของหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ง ผลกระทบ
ต่อการประสานงานและติดตามงาน
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการมอบหมายงานที่ ไ ม่ ชั ด เจน จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การท างานที่ ซ้ าซ้ อ น
สร้างความสับสนให้กับผู้ปฏิบัติงาน
5. งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สกอ. ส านั ก งบประมาณ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น มีระยะเวลาให้ปฏิบัติงานค่อนข้างจากัด
6. ไม่ค่อยมีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้านสาหรับบุคลากร เพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงาน
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน
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ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 พั ฒ นาระบบการบริ ห าร ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
กิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลั ย บริ ห ารจั ด การตามหลั ก การ 1. สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ให้ มี แ ผนพั ฒ นา
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ
2. สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ก ารบริ ห าร
จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลั ย 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยยึ ดหลั กการบริห าร
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 สนับสนุนการจัดทาแผนมหาวิทยาลั ย โดยการ
2. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เน้นการมีส่ ว นร่ว มของหน่ว ยงานและบุ คลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒ นาการบริ ห ารบุ คคลให้ มีประสิทธิภาพ 1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
4. ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 2.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
2.2 ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ
2.3 ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.4 พัฒ นาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนิน
โครงการและการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ มี
ประสิทธิภาพ
3.1 สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการทบทวนและวางแผนการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานทุกระดับ
3.2 พัฒนากระบวนการให้บริการโดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
3.3 พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู้ ร อบรู้ ง าน
ทุกด้านที่รับผิดชอบ
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สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์
1. สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ให้ มี
แ ผ น พั ฒ น า ห น่ ว ย ง า น ค ร อ บ ค ลุ ม
ทุกภารกิจ
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2. สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ก าร
บริ ห ารจั ด การงบประมาณอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4

3. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3.1
และประสิทธิผล
3.2
3.3

กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
หน่วยงาน
สนับสนุนการจัดทาแผนมหาวิทยาลัย โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม และสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
พั ฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการทบทวนและวางแผน
การดาเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ
พั ฒ นากระบวนการให้ บ ริ ก ารโดยน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ
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สรุปผลการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี 2559-2563
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
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การบริหารจัดการ 1. สนับสนุน
1. จานวนแผนพัฒนาของ 3
เชิงกลยุทธ์
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
(3)
ทุกระดับให้มี
ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
แผนพัฒนา
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หน่วยงาน
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ของมหาวิทยาลัย

58
4
(4)

59
4

เป้าหมาย
60 61 62
6 6 6

กลยุทธ์

63
6 1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร
ในหน่วยงานต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนา
หน่วยงาน
1.2 สนับสนุน
การจัดทาแผน
มหาวิทยาลัย
โดยเน้น
การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงาน
และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

งานแผน
ยุทธศาสตร์

1. การให้คาแนะนา
แก่หน่วยงานในเรื่อง
การจัดทาแผน

งานแผน
ยุทธศาสตร์

2. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน/จัดทา
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย

ปีที่
ดาเนินการ
2559-2563

2559-2563

หน้า 6

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2. ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
แผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย

57 58 59
80 85 90
(100) (100)

เป้าหมาย
60 61 62 63
95 100 100 100

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2563

- โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
คณะผู้บริหาร
ระดับ
มหาวิทยาลัย
- โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
ทุกระดับ
3. จัดทาแผนจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ และแผน
การจัดหาสิ่งก่อสร้าง
ของมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี
งานแผน
ติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์

1.3 พัฒนาระบบการ
การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

2. โครงการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ปีที่
ดาเนินการ

2560

2560

หน้า 7

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

57
80

58
85

59
90

เป้าหมาย
กลยุทธ์
60 61 62 63
95 100 100 100 2.1 พัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2563

2. สนับสนุน
1. ร้อยละของ
ให้หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่าย (11.11)(12.00)
ทุกระดับ
งบประมาณ เป็นไป
มีการบริหาร
ตามแผน
จัดการ
2. ระดับความพึงพอใจ >3.50 >3.75 >4.00 >4.25 >4.50 >4.50 >4.50
งบประมาณ
ของหน่วยงานที่มีต่อ (n/a) (n/a)
อย่างมี
ระบบการบริหาร
ประสิทธิภาพ
จัดการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนและ
งบประมาณ
งานแผน
ยุทธศาสตร์

หน้า 8

ปีที่
ดาเนินการ
5. โครงการจัดทาคาขอ 2561
ตั้งงบประมาณด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. โครงการจัดทาคู่มือ 2559-2563
แนวปฏิบัติในการ
บริหารงบประมาณ
7. โครงการประชุม
2559-2563
ให้ความรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การบริหาร
งบประมาณ
แก่หน่วยงานต่าง ๆ
8. โครงการประเมิน
2559
ความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน
ที่มีต่อระบบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ
9. โครงการติดตามผล 2559-2563
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

57

58

59

เป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2563

2.2 ส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีม
และสร้าง
เครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนและ
งบประมาณ
งานบริหาร
ทั่วไปและ
สารสนเทศ

งานแผนและ
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

ปีที่
ดาเนินการ
2559-2563

10. โครงการการ
จัดการความรู้
(KM) ระหว่าง
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
หรือผู้รบั ผิดชอบ
งานนโยบายและ
แผนกับหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย
11. โครงการการ
2559-2563
จัดการความรู้
(KM) ระหว่าง
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
หรือผู้รบั ผิดชอบ
งานนโยบายและ
แผนกับหน่วยงาน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย

หน้า 9

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

57

58

59

เป้าหมาย
60 61 62

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2563
หน้า 10

3. ระบบการ
1. จานวนแผนกลยุทธ์ 2 2 2 2 2
บริหาร
และแผนปฏิบัติการ (2) (2)
จัดการที่มี
ประจา
ประสิทธิภาพ 2. ร้อยละความสาเร็จ 70 75 80 85 90
และ
ของการดาเนินงาน (70.00) (85.71)
ประสิทธิผล
ตามแผน
3. มีการกากับติดตาม
2 2 2 2 2
ประเมินผลการ
(2) (2)
ดาเนินงานตามแผน
4. ระดับความพึงพอใจ >3.50 >3.75 >4.00 >4.25 >4.50
(3.91) (4.53)
ของผู้รับบริการ

63

2

2

95

95

2

2

>4.50 >4.50

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ปีที่
ดาเนินการ
2559-2563

2.3 พัฒนาระบบ
งานแผนและ 12. โครงการให้ความรู้
การติดตาม
งบประมาณ
แก่บุคลากร
ประเมินผล
ของมหาวิทยาลัย
การดาเนิน
เกี่ยวกับการรายงาน
โครงการ
และการประเมินผล
และการใช้จ่าย
การดาเนินโครงการ
งบประมาณ
13. โครงการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ
ระบบการประเมินผล 2560
การดาเนินโครงการ
และการใช้จ่าย
งบประมาณด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.1 สนับสนุน
งานแผน
14. โครงการทบทวน/ 2559-2563
ให้บุคลากร
ยุทธศาสตร์
จัดทาแผนกลยุทธ์
ในหน่วยงาน
งานบริหาร
และแผนปฏิบัติการ
มีส่วนร่วม
ทั่วไปและ
ประจาปีกอง
ในการทบทวน สารสนเทศ
นโยบายและแผน
และวางแผน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

57

58

59

เป้าหมาย
60 61 62

63

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

3.2 พัฒนากระบวนการ งานบริหาร
ให้บริการโดยนา ทั่วไปและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้
ให้มีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2563

งานบริหาร
ทั่วไปและ
สารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

ปีที่
ดาเนินการ
2559-2563

หน้า 11

15. โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศสาหรับ
การวางแผนและการ
บริหารงานทุกระดับ
เช่น
- การวิเคราะห์
ต้นทุนผลผลิต
- การจัดทา
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
ออนไลน์
- การพัฒนา
เว็บไซต์กอง
นโยบายและ
แผน
ฯลฯ
16. โครงการจัดทา
2559-2563
จดหมายข่าว
เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร
กองนโยบายและ
แผน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

57

58

59

เป้าหมาย
60 61 62

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2563
หน้า 12

ปีที่
63
ดาเนินการ
3.3 พัฒนาศักยภาพ งานแผนและ 17. ส่งเสริมให้บุคลากร 2559-2563
บุคลากรให้เป็นผู้ งบประมาณ
ได้รับการพัฒนา
รอบรู้งาน ทุก งานแผน
ตนเอง ให้เป็นไป
ด้านที่ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์
ตามมาตรฐาน
งานบริหาร
สมรรถนะบุคลากร
ทั่วไปและ
ของมหาวิทยาลัย
สารสนเทศ
18. สนับสนุนให้
2560
บุคลากรทางาน
วิจัยอย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง
19. โครงการสารวจ 2559-2563
ความพึงพอใจ
ของกองนโยบาย
และแผน
20. โครงการจัดทา
2559
แผนพัฒนา
บุคลากรของกอง
นโยบายและแผน
(รวมการกาหนด
TOR ให้บุคลากร)
21. จัดทาปฏิทิน
2559-2563
การทางานและ
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

