
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านนโยบายและแผน 
 

 

 

1. พัฒนาการวางแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

    ภายใน และติดตามประเมินผล 

2. พัฒนางบประมาณและบริหารต้นทุน 

3. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาการวจิัยสถาบันและสารสนเทศ 

5. สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 

 

ชัดเจน (Clear) สร้างสรรค์ (Creative) 

ทันต่อสถานการณ์ (Immediately)  

มุ่งเน้นผลงาน (Result base)  

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ค่านิยมองค์กร (CCIR) 



พันธกิจที ่1  พัฒนาการวางแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และตดิตามประเมนิผล
หน่วย กลยทุธ์ ผู้รบัผิดชอบ

นับ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที่ 1 พัฒนา

ระบบแผนของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การบรหิารจดัการที่ดี

1.1 เพื่อจัดท ำแผนยทุธศำสตร์ 1.1-1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ  - มี เสนอ (ร่ำง) ประกำศใช้  -  - จัดท ำแผนยทุธศำสตร์มหำวทิยำลัยให้ 1. โครงการการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์มสธ. 20 ปี

มหำวทิยำลัยให้สอดคล้องกบั แผนยทุธศำสตร์ของมหำวทิยำลัย กรอบ ต่อสภำฯ แผนฯ สอดคล้องกบัแผนยทุธศำสตร์ชำติ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65  - งำนวำงผังแม่บท

แผนยทุธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนฯ  - ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผน  - มี เสนอ (ร่ำง) ประกำศใช้  -

ยทุธศำสตร์ของมหำวทิยำลัย ระยะ 20 ปี กรอบ ต่อสภำฯ แผนฯ
แผนฯ

1.2 มีกำรวำงแผนที่สอดคล้องกบั 1.2-1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ ระดับ 1. จัดท ำ พัฒนำ ใช้งำน  - เพิ่มประสิทธภิำพกำรจัดท ำเป้ำหมำย 2. โครงการพัฒนาระบบการวางแผนการจดัการศึกษา

แผนยทุธศำสตร์ ระบบกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ TOR ระบบฯ ระบบฯ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในแผนปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome) 61 62 63 64 65  - วำงผังแม่บท/ผู้ที่เกีย่วข้อง

2. พัฒนำ ระยะที่ 2 ประจ ำปีโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกสำขำวชิำ  - ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบ 1.จัดท ำ พัฒนำ ใช้งำน

ระบบฯ  และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง กำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ (e-Education TOR ระบบฯ ระบบฯ

ระยะท่ี 1 Target) 2.พัฒนำ ระยะที่ 2

ระบบฯ 

ระยะที่ 1

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนา

ระบบบรหิารความเสี่ยงและ

ระบบควบคุมภายใน

2.1 เพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำร 2.1-1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร ระดับ  -  - ระดับ ระดับ ระดับ  - มีกำรปรับรูปแบบของกำรบริหำรควำมเส่ียง 3. โครงการพัฒนากระบวนการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  - งำนวำงผังแม่บท

ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน พัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนกำรบริหำร 3 4 5 และกำรควบคุมภำยในของมหำวทิยำลัย ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65

ของมหำวทิยำลัยให้มี ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน  - ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุง  -  - ระดับ ระดับ ระดับ

ควำมน่ำเชื่อถือและได้มำตรฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน กระบวนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและ 3 4 5

ทั่วทั้งองค์กร ระดับคะแนนที่ 1 มีกำรทบทวน/ปรับปรุง กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรฯ หรือโครงสร้ำงกำรบริหำร เกณฑ์กำรให้คะแนน

ควำมเส่ียงให้สอดคล้องกบั พรบ.กำรอดุม- ระดับคะแนนที่ 1 มีกำรทบทวน/ปรับปรุง

ศึกษำ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรฯ หรือโครงสร้ำงกำรบริหำร

ระดับคะแนนที่ 2 มีกำรทบทวน/ปรับปรุง ควำมเส่ียงให้สอดคล้องกบั พรบ.กำรอดุมศึกษำ

กระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง พ.ศ. 2562

และกำรควบคุมภำยในให้สอดคล้องกบั ระดับคะแนนที่ 2 มีกำรทบทวน/ปรับปรุง

แผนยทุธศำสตร์มหำวทิยำลัย กระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและ

แผนยทุธศาสตร์ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565)  ของกองแผนงาน

วิสัยทัศน์ : เชีย่วชาญ สร้างสรรค์นวัตกรรม ดา้นนโยบายและแผน

ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์ 

กองแผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคัญตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome)

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของโครงการ
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หน่วย กลยทุธ์ ผู้รบัผิดชอบ

นับ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565
ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์ 

กองแผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคัญตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome)

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของโครงการ

ระดับคะแนนที่ 3 มีกระบวนกำรพัฒนำ กำรควบคุมภำยในให้สอดคล้องกบัแผน-

ควำมรู้แกบุ่คลำกรอยำ่งสม่ ำเสมอ ยทุธศำสตร์มหำวทิยำลัย

และมีกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนบริหำร ระดับคะแนนที่ 3 มีกระบวนกำรพัฒนำควำมรู้

ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของ แกบุ่คลำกรอยำ่งสม่ ำเสมอ และมีกระบวนกำร

มหำวทิยำลัยสู่กำรปฏิบัติประจ ำปี ถ่ำยทอดแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม

ระดับคะแนนที่ 4 ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน ภำยในของมหำวทิยำลัยสู่กำรปฏิบัติประจ ำปี

มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำร ระดับคะแนนที่ 4 ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน

ควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่เชื่อมโยง มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำร

กบัแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม ควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่เชื่อมโยงกบั

ภำยในของมหำวทิยำลัย แผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน

ระดับคะแนนที่ 5 ร้อยละ 10 มีกำร ของมหำวทิยำลัย

จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำร ระดับคะแนนที่ 5 ร้อยละ 10 มีกำรจัดท ำ

ควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่เชื่อมโยง แผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน

กบัแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม ของหน่วยงำนที่เชื่อมโยงกบัแผนบริหำร

ภำยในของมหำวทิยำลัย ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของ

มหำวทิยำลัย
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พันธกิจที ่2 พัฒนางบประมาณและบริหารตน้ทุน
หน่วย กลยทุธ์ ผู้รบัผิดชอบ

นับ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที่ 3 การใช้

เทคโนโลยแีละสารสนเทศในการ

บรหิารแผนและงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย

3.1 มีระบบการรายงานการ 3.1-1 ระดับความส าเร็จของ ระบบ  -  จัดท า พัฒนา พัฒนา ใช้งาน  - เพิ่มประสิทธภิาพการติดตามผลการ 4. โครงการพัฒนาระบบการรายงานการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงาน งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย การพัฒนาโปรแกรมการรายงาน TOR ระบบฯ ระบบฯ ระบบฯ ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65

งบประมาณของหน่วยงาน การด าเนินงานและการใช้จ่าย ระยะที่ 1 ระยะที่ 2  - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโปรแกรม  -  จัดท า พัฒนา พัฒนา ใช้งาน

งบประมาณของหน่วยงาน การรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่าย TOR ระบบฯ ระบบฯ ระบบฯ

งบประมาณของหน่วยงาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

แผนยทุธศาสตร์ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565)  ของกองแผนงาน

วิสัยทัศน์ : เชีย่วชาญ สร้างสรรค์นวัตกรรม ดา้นนโยบายและแผน

ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์ 

กองแผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคัญตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome)

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของโครงการ

D:\Hosong\1.งานบริหารจดัการทั่วไป (16 ธ.ค. 59)\1.บริหารจดัการทั่วไป\2. แผนต่าง ๆ กผ\5. การจดัท าแผนยุทธฯ กผ. (61-65)\1. แผนยุทธ์ ปี 61-65\1. แผนยุทธ์ กผ\แผนยุทธ์ฯ กผ. ปี 61-65-(ส.ค.62)-เฉพาะ คก.ยศ.แผนยุทธ์ฯ กผ. ปี 61-65-(ส.ค.62)-เฉพาะ คก.ยศ. 1/1



พันธกิจที ่4  พัฒนาการวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ
หน่วย กลยทุธ์ ผู้รบัผิดชอบ

นับ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที่ 4 พัฒนา

ระบบสารสนเทศการบรหิาร

จดัการ เพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บรหิาร

4.1 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.1-1 ระดับความส าเร็จของการ ระดับ  - จัดท า พัฒนา 1 ใช้งาน  - พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธภิาพ 5. โครงการการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจระดับผู้บรหิาร  - งานวจิัยสถาบันและ

ที่มีมาตรฐานและทันสมัย ส าหรับ พัฒนาสารสนเทศเชิงยทุธศาสตร์ TOR โปรแกรม โปรแกรม ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65 สารสนเทศ

ใช้ในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ  - สนับสนุนการให้บริการตามภารกจิผ่าน  - ระดับความส าเร็จของการพัฒนา  - จัดท า พัฒนา 1 ใช้งาน
ของผู้บริหาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ของมหาวทิยาลัย) สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ TOR โปรแกรม โปรแกรม

4.1-2 ระดับความส าเร็จของการ ระดับ จัดท า พัฒนา 1 ใช้งาน  -  - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ จัดท า พัฒนา 1 ใช้งาน

พัฒนาระบบ PMIS2 TOR โปรแกรม โปรแกรม PMIS2 TOR โปรแกรม โปรแกรม

4.1-3 ระดับความส าเร็จของการ ระดับ  - จัดท า 1. จัดท า 1 ใช้งาน  - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ  - จัดท า 1. จัดท า 1 ใช้งาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการวจิัย TOR TOR โปรแกรม บริหารจัดการวจิัยสถาบัน (IRMS)  TOR TOR โปรแกรม

สถาบัน (IRMS) ระยะที่ 1 ระยะท่ี 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

2. พัฒนา 2. พัฒนา

โปรแกรม โปรแกรม

แผนยทุธศาสตร์ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565)  ของกองแผนงาน

วิสัยทัศน์ : เชีย่วชาญ สร้างสรรค์นวัตกรรม ดา้นนโยบายและแผน

ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์ 

กองแผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคัญตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome)

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของโครงการ
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พันธกิจที ่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการ
หน่วย กลยทุธ์ ผู้รบัผิดชอบ

นับ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

5.1 เพื่อให้มีโครงสร้าง 5.1-1 มีการปรับโครงสร้างการบริหาร ม/ีไม่มี  -  - มี  -  -  - จัดโครงสร้างองค์กรแบบบูรณาการท่ีมี 6. โครงการพัฒนาปรบัปรงุโครงสรา้งของกองแผนงาน

องค์กรและระบบงานที่รองรับ งานภายในกองแผนงาน เพื่อรองรับ ความยดืหยุน่ เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ี ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome) 61 62 63 64 65

ภารกจิในปัจจุบันและอนาคต ภารกจิในปัจจุบันและอนาคต เปล่ียนแปลงไป  - มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน  -  - มี  -  - 

ให้มีประสิทธภิาพ    - จัดหาแนวทาง/มาตรการรองรับ กองแผนงาน เพื่อรองรับภารกจิในปัจจุบัน

การเปล่ียนแปลงของภาระงานที่เพิ่มขึ้น และอนาคต
5.2 ปรับ/พัฒนากระบวนการ เพื่อหารูปแบบวธิกีารเพื่อลดกระบวนการ 

ท างานให้เกดิความคล่องตัว ขั้นตอนการท างาน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ของงาน

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานท่ีเป็น

ทีมและการท างานแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที่ 6 พัฒนา

ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล

ที่ตอบสนองต่อการบรหิาร-

จดัการที่มีประสิทธิภาพ

6.1 เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ 6.1-1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 3P ระดับ  -  - พัฒนา พัฒนา พัฒนา  - การพัฒนา 3 P (บุคลากร (Person) 7. โครงการพัฒนา 3 P (บุคลากร (Person) ผลิตภัณฑ์ (Product) และกระบวนการ (Process)) ทุกงาน

บุคลากรกองแผนงานให้มีความรู้ (บุคลากร (Person) ผลิตภัณฑ์ (Product) Person Product Process  ผลิตภัณฑ์ (Product) และกระบวนการ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome) 61 62 63 64 65

ความสามารถที่หลากหลาย และกระบวนการ (Process)) (P1) (P2) (P3) (Process) )  - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงการ  -  - พัฒนา พัฒนา พัฒนา

เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุน 3 P (บุคลากร (Person) ผลิตภัณฑ์ (Product) Person Product Process 

การบริหารจัดการองค์กร และกระบวนการ (Process)) (P1) (P2) (P3)

เชิงยทุธศาสตร์

แผนยทุธศาสตร์ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565)  ของกองแผนงาน

วิสัยทัศน์ : เชีย่วชาญ สร้างสรรค์นวัตกรรม ดา้นนโยบายและแผน

ประเด็นยทุธศาสตร ์5 ทบทวน/

พัฒนาโครงสรา้งภายในเพ่ือการ

รองรบัการขยายภารกิจของ

หน่วยงาน

ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์ 

กองแผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคัญตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome)

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของโครงการ
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หน่วย กลยทุธ์ ผู้รบัผิดชอบ

นับ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565
ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์ 

กองแผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคัญตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome)

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของโครงการ

6.1-2 จ านวนบุคลากรที่ยืน่ขอรับ คน 5 3 1 3 1

การเล่ือนต าแหน่งความกา้วหน้าทางวชิาชีพ

ของสายสนับสนุนเมื่อเทียบกบับุคคลากร

ที่อยูใ่นเกณฑ์ทั้งหมดของหน่วยงาน

(วัดเฉพาะการยืน่ขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้นส าหรบับุคลากร

ไปยงั กจ.) จากพนักงานทั้งหมด 23 คน

 ระดับช านาญการ (ป.ตรี ไม่น้อยกวา่ 6 ป)ี

 - ปี 61 จ านวน 1 คน

 - ปี 62 จ านวน 1 คน

 - ปี 66 จ านวน 1 คน

 - ต้ังแต่ปี 67 เป็นต้นไป จ านวน 4 คน

ระดับช านาญการ (ป.โท ไม่น้อยกวา่ 4 ป)ี

 - ปี 61 จ านวน 4 คน

 - ปี 62 จ านวน 2 คน

 - ปี 64 จ านวน 3 คน

 - ปี 65 จ านวน 1 คน

 - ปี 66 จ านวน 2 คน

ระดับช านาญการพิเศษ (ระดับช านาญการไม่น้อยกวา่ 4 ป)ี

 - ปี 63 = 1 คน

 - ปี 66 = 1 คน

6.1-3 ร้อยละของบุคลากรประจ า ร้อยละ 70 70 70 70 70

สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา

เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ

ด้านต่างๆ

6.1-4 ระดับความส าเร็จของการ ระดับ 5 5 5 5 5

พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้

6.1-5 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มี

โครงการ/

กจิกรรม 1 1 1 1 1

ผู้ปฏิบัติงานร่วมกนั
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หน่วย กลยทุธ์ ผู้รบัผิดชอบ

นับ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565
ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์ 

กองแผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคัญตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Output/Outcome)

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตร ์7 

สรา้งสรรค์การปฏิบัติงาน

ด้านนโยบายและแผนให้

ทันสมัยและมุ่งเน้นนวัตกรรม

7.1 เพื่อให้สามารถบริหารการ  - จ านวนฐานข้อมูลกลางของ ฐาน  -  -   - 1  -  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลในแต่ละด้าน 8. โครงการจดัท าฐานข้อมูลกลางของกองแผนงาน ทุกงาน

เปล่ียนแปลงให้ทันสมัยและมุ่งเน้น กองแผนงาน ข้อมูล ฐานข้อมูล ให้เชื่อมโยงกนัทุกระบบ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65

นวตักรรม  - จ านวนฐานข้อมูลของกองแผนงาน  -  -   - 1  -

ฐานข้อมูล

 - จัดท าแผนยทุธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 9. โครงการติดตามงานกองแผนงานด้วย Google Drive  - งานธรุการ

5 ปี เพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65

อนาคตได้อยา่งเท่าทัน  - ร้อยละของการอพัโหลดรายงานหนังสือ  - 100 100 100 100

 - น าเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ีทันสมัย รับเข้าในการติดตามงานของทุกงานขึ้น

มาใช้ในการพัฒนางานกองแผนงาน Google Drive

 - Outsource ในบางภารกจิ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการท างาน 10. โครงการจดัท าฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ในงานบรกิารผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน  - งานธรุการ

 - สนับสนุนการพัฒนาส านักงานอจัฉริยะ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65

เพื่อเตรียมรองรับการท างานในยคุดิจิทัล  - จ านวนฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์ในงานบริการ  -  - 2 2  -

 - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ผ่านเวบ็ไซต์กองแผนงาน

บริหารงานและการบูรณาการข้อมูล

ในแต่ละด้านให้มีความเชื่อมโยงกนั

ใช้งานร่วมกนัได้และง่ายแกก่ารเข้าถึง 11. โครงการจดัท า/ประเมินผลค ารบัรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล (KPI) ผ่านเว็บไซต์  - งานธรุการ

กองแผนงาน

ตัวชี้วัดความส าเรจ็ (Outcome) 61 62 63 64 65

 - ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ  -  -   -  - จัดท า

ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ TOR

รายบุคคล (KPI) ผ่านเวบ็ไซต์กองแผนงาน
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