
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รอบ 12 เดือน 

 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30  กันยายน พ.ศ. 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ 

“ กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ” 
 

พันธกิจ 

1. บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิต
เอกสารราชการ 
2. การให้บริการยานพาหนะ และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั ณ 
กรุงเทพมหานคร 
4. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองกลาง การบริหารจัดการ
อาคารสริิคณุากร และดแูลความ 
    สะอาดเรยีบร้อยอาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1. ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต 

และความผาสุกในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน (Healthy 

organization) ควบคู่กับการสร้างธรร

มาภิบาล  

1.1 โครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
1.2 การทบทวนทิศทางองค์กร 
1.3 การพัฒนาบุคลากร 
1.4 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรร

มาภิบาล 

2. พัฒนา

กระบวนงานด้วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

พัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร  

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายของกิจกรรม/

โครงการที่นำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

กระบวนงาน  

3. พัฒนาคุณภาพ 

และระบบประกัน

คุณภาพ  

พัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือนำไปสู่

องค์กรแห่งคุณภาพ  

3.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิง
คุณภาพ  

ระดับความสำเร็จด้านการ

ประกันคุณภาพ  

 

 



สรุปขอ้มูลผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการดำเนินการ (ระบุจำนวน) 

จำนวน 
ดำเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ

เป้าหมาย 
เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด  17 16 94.12 - - 1 5.88 

กลยุทธ์ 6 5 83.33 - - 1 16.67 

โครงการ 16 15 93.75 - - 1 6.25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 
ตัวช้ีวัด  14 13 92.86 - - 1 7.14 
กลยุทธ์ 4 3 75 - - 1 25 

โครงการ 13 12 92.31 - - 1 7.69 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด  2 2 100 - - - - 
กลยุทธ์ 1 1 100 - - - - 

โครงการ 2 2 100 - - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด  1 1 100 -  -  -  -  
กลยุทธ์ 1 1 100 -   - -  -  

โครงการ 1 1 100 -   -  - -  



 
สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ปี 2558  ผลการดำเนินงาน ปี 2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี   
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.86 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 . พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/ 

โครงการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนงาน 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ   
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพ ระดับ 4 ระดับ 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต และความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่กับการ
สร้างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-
30 กันยายน 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  โครงสร้างพื้นฐานที่ดี  
1.1.1 โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ปี 4  

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรทุก
หน่วยงานในอาคารสิริคุณากร 
ได้ทานผักปลอดสารพิษจาก
แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมี
สุข 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

กองกลางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี จัดตั้งกลุ่มสมาชิก “แปลงผัก
ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 โดยจัดการสัมมนาให้ความรู้ด้านทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรวิถีพอเพียง
พ่ึงตนเองได้ และได้เพาะพันธ์ ปลูกผักและ
แบ่งปันกันปีละ 3 ครั้ง นอกจากได้พืชผัก
แบ่งปันกันแล้ว ยังได้สร้างสัมพันธ์ภาพการ
ทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสำนักงาน
อธิการบดีอีกด้วย 
 

ดนัย เอ่ียม
หงษ์เหม 

 3 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-
30 กันยายน 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

1.1.2 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ร้อยละของบุคลากรสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
85.80 

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหากเกิดสถานการณ์
จริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ ให้เพ่ือน
ร่วมงานอีกทางหนึ่ง ภายหลังการจัดโครงการ 
กองกลางได้ดำเนินการจัดทำ แผนผังการหนี
ไฟ/ จุดรวมพล จัดซื้อถังดับเพลิง /แผนการ
บำรุงรักษาอาคาร และจัดทำป้ายบอกทางหนี
ไฟเพ่ิมจำนวน 24 จุด 

ผ่องศรี บุญ
สามารถ 

 3 

1.1.3 กิจกรรมประหยัดพลังงาน  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับความสำเร็จในการ
ประหยัดพลังงาน 
 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

กองกลางได้รณรงค์สร้างความร่วมมือจาก
หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน
อธิการบดี และผู้ใช้บริการอาคารสิริคุณากร 
ร่วมประหยัดพลังงาน  เพ่ือแสดงเจตจำนงและ
ความมุ่งม่ันในการอนุรักษ์พลังงาน โดยติดป้าย
รณรงคต์ามจุดต่าง ๆ รวมถึงเปิดไฟแสงสว่าง
เท่าท่ีจำเป็น ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหากไม่จำเป็น 
และจัดสายตรวจติดตามการรั่วไหลของ

ดนัย เอ่ียม
หงษ์เหม 

 3 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-
30 กันยายน 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

น้ำประปาและปิดไฟที่ไม่จำเป็น  
1.1.4 โครงการ การวางระบบบริหารจัดการการทำลายเอกสารกลาง  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ความสำเร็จในการวางระบบ
บริหารจัดการการทำลายเอกสาร
กลาง 

 
ระดับ 

 
4 

 
5 

กองกลางได้ระดมความคิดเห็นและสรุป
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือจัดทำ
เป็นมาตรฐาน ขั้นตอนการทำลายเอกสารของ
ทุกหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดย
จัดทำเป็นคู่มือการทำลายเอกสารของหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี 

วิลัยวัลย์ 
เรืองธรรม 

 3 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การทบทวนทิศทางองค์กร  
1.2.1 โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย 
2. ร้อยละของบุคลากรกองกลาง 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
80 
 

80 

 
100 

 
100 

กองกลางได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองกลาง เมื่อ
วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ วารี วัลเล่ย์ รี
สอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 51 คน เป้าหมาย 50 
คน โดยเนื้อหาและกิจกรรมเน้นพัฒนา
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานได้แก่การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ

ผ่องศรี  บุญ
สามารถ 

 3 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-
30 กันยายน 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และการ
ทำงานเป็นทีม และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของกองกลาง 
 

1.2.2 จัดทำรายงานประจำปี  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
รายงานประจำปี 
 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

กองกลางได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินงานในทุกภารกิจ และจัดทำเป็นรายงาน
ประจำปี พ.ศ. 2557 
 
 

ณัฐรดา 
เวทีวุฒาจารย์ 

 3 

1.2.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับความสำเร็จการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
     - มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 
     - มีการประชุมหารือระบุความเสี่ยง 
     - มีการเตรียมแผนการรองรับ 
     - มีการติดตามประเมินผล 
     - มีเล่มรายงาน 1 เล่ม 

ณัฐรดา 
เวทีวุฒาจารย์ 
 

 3 

1.2.4 จัดทำรายงานทางการเงิน  



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-
30 กันยายน 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุม
กองครบทุกไตรมาส 
 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

มีการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินให้
คณะกรรมการกองกลางทราบทุกไตรมาส 
พร้อมทั้งท่ีทำข้อเสนอแนะของที่ประชุม และ
จากการตรวจสอบภายใน มาปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

ผ่องศรี  บุญ
สามารถ 

 3 

กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาบุคลากร  
1.3.1 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ (อบรมการใช้งานโปรแกรม KKU Document management)  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ร้อยละของจำนวนคณะ/
หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม
อบรม โปรแกรม KKU 
Document management 

 
ร้อยละ 

 
70 

 
75.28 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจใช้
งานโปรแกรม KKU Document 
management รวมถึงมีการเสนอแนะข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ 

จุฑารัตน์ คำ
หวาน 

 3 

1.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับเลขานุการผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เวทีโลก  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบงานเลขานุการผู้บริหาร 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

กองกลางได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาระบบงาน
ภายในของงานเลขานุการผู้บริหาร เพ่ือพัฒนา
ระบบงานให้มีความเหมาะสม และเกิดความ
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนการ

ปริยา โทณะ
พงษ์ 

 3 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-
30 กันยายน 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

บริหารงานของผู้บริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มีโอกาสศึกษาดูงาน
ระบบเลขานุการของมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  และนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนงาน 

1.3.3 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับเลขานุการผู้บริหาร  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ร้อยละของบุคลากรงาน
เลขานุการผู้บริหารเข้าร่วม
โครงการ 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

บุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร มีพัฒนาการ
ด้านบุคลิกภาพที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้มาติดต่องาน และสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุก
ภาคส่วน 

ปริยา โทณะ
พงษ์ 

 3 

1.3.4 โครงการพัฒนาระบบการบริการรับ-ส่ง เอกสารกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย 

 
คน 

 
70 

 
65 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและ
การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อการทำงานเป็นทีม
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่งเอกสาร 
จากทุกคณะ/หน่วยงาน ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อรรถพล ศรี
มารัตน์ 

 3 

1.4 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-
30 กันยายน 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

1.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย 
 

 
คน 
 

 
19 

 
 

ด้วยกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเดิมคือ 
บุคลากรสังกัดงานเลขานุการผู้บริหาร 19 คน 
คณะกรรมการบริหารกองกลางจึงพิจารณาเห็น
ว่า ควรขยายผลการจัดทำโครงการในภาพรวม
ของบุคลากรกองกลางทั้งสิ้น 67 คน อันจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดและใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงปรับรายละเอียดโครงการ และ
ยกไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น กองกลาง
ได้พัฒนาแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานบนเว็บไซต์กองกลาง โดยเปิดให้
บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ใน
หัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ  

ปริยา โทณะ
พงษ์ 

 1 

 

 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ : นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2557-31 มีนาคม 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

กลยุทธ์ ที่ 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร  
2.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบงานบริหารจัดการเอกสาร  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการปรับปรุงระบบตาม
ข้อเสนอแนะผู้ใช้งาน 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ดังนี้ 
1. เมนูค้นหาหนังสือ เพ่ิมการค้นหาหนังสือ
รอรับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา
หนังสือรอรับย้อนหลังที่ไม่แสดงในเมนู
หนังสือรอรับแล้ว 
2. การสร้างรายงาน เพ่ิมรูปแบบชนิดของ
เอกสารเพ่ือรองรับโปรแกรมจัดการเอกสาร 
(Microsoft Office) ในเวอร์ชั่นต่าง ๆ  
3. การสร้างรายงาน เพ่ิมประเภทของ
หนังสือ คือ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ 
4. เมนูผู้ดูแลระบบ มีการแสดงข้อมูลทำงาน
ของโปรแกรมเมอร์ แสดงพ้ืนที่ในการเก็บ

จุฑารัตน์ คำ
หวาน 

 
 

3 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2557-31 มีนาคม 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบได้ 
 

2.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระยะที่ 1  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการปรับปรุงระบบตาม
ข้อเสนอแนะผู้ใช้งาน 

 

 
ร้อยละ 

 
5 

 
5 

กองกลางได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบตามข้อเสนอแนะ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โปรแกรม และผู้รับบริการ ดังนี้ 
     - มีการออกแบบโครงสร้างของระบบ
บริหารจัดการยานพาหนะ 
     - กระบวนการและข้ันตอนในการจองรถ 
     - การสร้างรายงาน ได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ และง่ายต่อการใช้
งาน 

ภาสพันธ์  จิ
โนทา 

 3 

 

 

 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือนำไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2557-31 มีนาคม 2558) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหา

อุปสรรค 
ระดับ
ผลงาน 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ  
3.1.1 โครงการ สัมมนา หัวข้อ “การสร้างคุณค่าให้กับงานบริการ กองกลาง”  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจและได้รับ
ประโยชน์จากการสัมมนาคร้ังนี ้
 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
93.20 

1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้าง
คุณค่าให้กับงานบริการ  
2.  บุคลากรมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2559 

ณัฐรดา 
เวทีวุฒาจารย์ 

 3 

  

 

 

 


