
แผนปฏิบัติราชการ กองกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                              กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 



เปา้ประสงค์ที ่1 เปน็หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลยั
กลยทุธ์ที ่1.1 พัฒนางานเพ่ือสนับสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลยั
มาตรการ 1.1.1 สง่เสริมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลยัดา้นพัฒนาประสบการณแ์ละคุณภาพชวีิตในมหาวิทยาลยัของนักศึกษา

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

1. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม โครงกำร/ 1 1. กำรพฒันำและปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรวทิยำเขตเมืองทองธำนี ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง                -   
สนับสนุนนโยบำยพฒันำประสบกำรณ์ กจิกรรม (City Campus)

และคุณภำพชีวติในมหำวทิยำลัยของ  - กำรจดักำรส่ิงปฏกิลูโดยสร้ำงบอ่พกัขยะ
นักศึกษำ  - หอ้งน  ำยำม

 - ปดิขั นบนัได

 - หอ้งถำ่ยเอกสำร 450,000      

 - ปรับปรุงภมูิทัศน์และทำงเดินส ำหรับบคุลำกรและนักศึกษำ งบกลำง 2,700,000

มาตรการที ่1.1.2  สง่เสริม สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลยัดา้นพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมอืในการบริหารจดัการ

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

2. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม โครงกำร/ 1 1. ระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document) ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริหำรทั่วไป       100,000        100,000

สนับสนุนนโยบำยพฒันำระบบ กลไก กจิกรรม  - ออกเลขที่หนังสือของส ำนักงำนอธกิำรบดี และกองกลำงผ่ำน
ระบบและเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำร ระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

แผนปฏบิตัริาชการกองกลาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยทุธศาสตร์ 1  การบริหารจัดการเพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ

 เงินกันเหล่ือม 
640,000

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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เปา้ประสงค์ที ่1 ระบบบริหารจดัการมคีวามคลอ่งตวัและมปีระสทิธิภาพ
กลยทุธ์ที ่2.1 พัฒนางานและกระบวนการปฏบิตังิานของหน่วยงานในส านักงานอธิการบด ีเพ่ือรองรับทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลยั
มาตรการ 2.1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธิภาพ

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำร ระดับ 5 1. กระบวนกำรปฏบิติังำนที่จะปรับปรุง /พฒันำ                -   
1.1 กระบวนกำรลดขั นตอนกำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรให้ ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง           5,000            5,000
บริกำรของพนักงำนขบัรถยนต์ของกองกลำงด้วยระบบออนไลน์

ผ่ำน QR Code

กลยทุธ์ที ่2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจดัการและบริการ
มาตรการ 2.2 จดัหาและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ/ฐานขอ้มลู เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการปฏบิตังิาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

4. พฒันำเวบ็ไซต์กองกลำง ระดับ/ฐำน 2 1. กำรพฒันำเวบ็ไซต์กองกลำง ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริหำรทั่วไป

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธกิารบดใีหพ้ร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ

ด ำเนินงำนปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏบิติังำน

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
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กลยทุธ์ที ่2.3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืทัง้ภายในและภายนอก
มาตรการ 2.3 สง่เสริมการสร้างเครือขา่ย เพ่ือใหเ้กิดชอ่งทางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ประสบการณแ์ละร่วมมอืกันในการท างาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

5. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมควำมร่วมมือ โครงกำร/ 2  - งำนวนัศิลป ์พรีะศรี ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริหำรทั่วไป 320,000        320,000

กจิกรรม  - งำนวนัสถำปนำมหำวทิยำลัย 391,000        391,000

เปา้ประสงค์ที ่2 เปน็หน่วยงานทีส่ามารถใหบ้ริการอยา่งมคุีณภาพ
กลยทุธ์ที ่2.4 พัฒนาและรักษาคุณภาพงานบริการ
มาตรการ 2.4 สนับสนุนใหท้กุหน่วยงานมกีารปรับปรุง/ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการ

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

6. จ ำนวนกระบวนงำนที่มีกำรลดขั นตอน เร่ือง 1 1. มำตรกำรกำรลดขั นตอนกำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรให้ ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง           5,000            5,000

และระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำร หรือ บริกำรของพนักงำนขบัรถยนต์ของกองกลำงด้วยระบบออนไลน์

จ ำนวนงำนที่มีกำรพฒันำปรับปรุง หรือ ผ่ำน QR Code

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนวจิยั เพือ่

ใช้ในกำรพฒันำงำน

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ
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เปา้ประสงค์ที ่1 บคุลากรไดร้ับการพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง สอดคลอ้งกับภาระงานทีร่ับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน
กลยทุธ์ที ่3.1 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะและทศันคตทิีเ่หมาะสม
มาตรการ 3.1 จดัโครงการพัฒนาบคุลากรทกุสายงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

7. ร้อยละของบคุลำกรที่ได้รับกำร
อบรมทักษะและสมรรถนะ

ร้อยละ 60 1. กำรส่งบคุลำกรเขำ้รับกำรพฒันำทักษะและสมรรถนะตำม ต.ค.61-ก.ย.62 กองกลำง                -   
อบรมทักษะและสมรรถนะตำม ต ำแหน่งงำน
ต ำแหน่งงำน

8. ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำร ร้อยละ  80 2. ส่งเสริมใหผู้้บริหำรทุกระดับเขำ้ร่วมโครงกำรที่จดัอบรมให้ ต.ค.61-ก.ย.62 กองกลำง

พฒันำทั งภำยในและภำยนอก ควำมรู้เพือ่พฒันำผู้บริหำร

(ระดับหวัหน้ำงำนขึ นไป)

9. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที่ โครงกำร 1 3. โครงกำรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง         40,000          40,000
จดัขึ นเพือ่พฒันำบคุลำกร

เปา้ประสงค์ที ่2 มกีารจดัการความรู/้การแลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

10. จ ำนวนกจิกรรมกำรแลกเปล่ียน กจิกรรม 1 ต.ค.61-ก.ย.62 กองกลำง

เรียนรู้ตำมพนัธกจิของหน่วยงำน

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์ที ่3  พัฒนาบคุลากรและคุณภาพชวีิตการท างาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

1. โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง กำรบริหำรจดักำรและกำรเบกิ
เติมเงินสดยอ่ย และเงินทดรองรำชกำรผ่ำนระบบ SU-ERP

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ
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มาตรการ 3.2 : ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม/จดัหาสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อ้ือตอ่การปฏบิตังิานของบคุลากร

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

ค่ำเฉล่ีย  3.51 ต.ค.61-ก.ย.62 กองกลำง

จ ำนวน 3 2. โครงกำร Big Cleaning เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพและ - ต.ค.61-ก.ย.62 กองกลำง                -   
สภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน

3. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่เอื อต่อกำรปฏบิติังำน ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง

3.1 ด้ำนกำยภำพ
3.2 ด้ำนรักษำควำมปลอดภยั
3.3 ด้ำนประปำ 
 - โครงกำรปรับปรุงกำยภำพมหำวทิยำลัยศิลปำกร ตล่ิงชัน
 ด้วยกำรเปล่ียนสุขภณัฑ์ประหยดัน  ำ
3.4 ด้ำนไฟฟำ้
3.5 ด้ำนกำรก ำจดัของเสียและกำรจดักำรขยะ
 - โครงกำรลดปริมำณขยะพลำสติก และแกว้น  ำภำยในโรงอำหำร
ส ำนักงำนอธกิำรบดี ตล่ิงชัน
 - โครงกำรลดปริมำณขยะจำกแกว้และถงุพลำสติก
ภำยในพื นที่ส ำนักงำนอธกิำรบดี ตล่ิงชัน
3.6 ด้ำนระบบปอ้งกนัอคัคีภยั
4. จดัหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่เอื อต่อกำรปฏบิติังำนของ
บคุลำกร

โครงการ/กิจกรรม

1. ส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรปฏบิติังำนของบคุลำกรสังกดั 
กองกลำง

11. ระดับควำมพงึพอใจของบคุลำกร
ต่อสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและเอื อ
ต่อกำรปฏบิติังำน

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

12. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที่มีกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม/จดัหำส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกที่เอื อต่อกำร
ปฏบิติังำน

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

5



มาตรการ 3.3 : ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม/จดัหาอุปกรณท์ีเ่อ้ือตอ่การเรียนรู้ของนักศึกษา

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

13. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิม่ขึ นหรือ จ ำนวน 1 1. ปรับปรุงพฒันำสภำพแวดล้อมที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง
อำคำร/พื นท่ีที่ได้รับกำรปรับปรุง  - ปรับปรุงภมูิทัศน์และทำงเดินส ำหรับบคุลำกรและนักศึกษำ
หรือพฒันำ City Campus

14. ระดับควำมพงึพอใจของ ค่ำเฉล่ีย  3.51 2. ส ำรวจควำมพงึพอใจของนักศึกษำต่อแหล่งเรียนรู้ของ ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง
นักศึกษำต่อแหล่งเรียนรู้ นักศึกษำ

 

มาตรการ 4.1 :  อนุรักษ์และสง่เสริมงานดา้นศิลปะและเอกลกัษณว์ัฒนธรรม

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
แผ่นดนิ รายได้ คก.พิเศษ แหล่งอ่ืน รวม

15. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม จ ำนวน 3 1. โครงกำรด้ำนศิลปะและกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ ต.ค.61-ก.ย.62 กองกลำง
ด้ำนศิลปะและกำรส่งเสริม วฒันธรรมของชำติ
เอกลักษณ์และวฒันธรรมของ  - โครงกำรประเพณีท ำบุญตักบำตรและสรงน  ำพระวันสงกรำนต์
ชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2562

 - พิธีมอบเคร่ืองหมำยเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงประจ ำ ที่เกษียณอำยุรำชกำร
 - พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เปา้หมายที ่4 : ส่งเสริมสนับสนุนงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แหล่งงบประมาณระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตวัชีว้ัดแผนปฏบิตัริาชการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
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