แผนปฏิบัติราชการ กองกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนปฏิบตั ริ าชการกองกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 1 การบริหารจัดการเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนางานเพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
มาตรการ 1.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยด้านพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/

สนับสนุนนโยบำยพัฒนำประสบกำรณ์

กิจกรรม

1

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1. กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรวิทยำเขตเมืองทองธำนี ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม
-

(City Campus)

และคุณภำพชีวติ ในมหำวิทยำลัยของ

- กำรจัดกำรสิ่งปฏิกลู โดยสร้ำงบ่อพักขยะ

นักศึกษำ

- ห้องนำยำม

เงินกันเหลื่อม
640,000

- ปิดขันบันได
450,000

- ห้องถ่ำยเอกสำร
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำงเดินสำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ

งบกลำง 2,700,000

มาตรการที่ 1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยด้านพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/

สนับสนุนนโยบำยพัฒนำระบบ กลไก

กิจกรรม

และเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร

1

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริหำรทัว่ ไป

1. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
- ออกเลขที่หนังสือของสำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำงผ่ำน
ระบบ
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

1

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้
100,000

รวม
100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนางานและกระบวนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
มาตรการ 2.1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ
3. ระดับควำมสำเร็จของกำร

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ระดับ

5

ดำเนินงำนปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำน

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนที่จะปรับปรุง /พัฒนำ
1.1 กระบวนกำรลดขันตอนกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม
-

ต.ค.61-ก.ย.62

งำนบริกำรกลำง

5,000

5,000

บริกำรของพนักงำนขับรถยนต์ของกองกลำงด้วยระบบออนไลน์
ผ่ำน QR Code

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและบริการ
มาตรการ 2.2 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารและการปฏิบตั งิ าน
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ
4. พัฒนำเว็บไซต์กองกลำง

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ระดับ/ฐำน

2

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.61-ก.ย.62

1. กำรพัฒนำเว็บไซต์กองกลำง

2

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
งำนบริหำรทั่วไป

แผ่นดิน

รายได้

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น

รวม

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอก
มาตรการ 2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดช่องทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์และร่วมมือกันในการทางาน
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

5. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือ โครงกำร/

2

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
- งำนวันศิลป์ พีระศรี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.61-ก.ย.62

งำนบริหำรทั่วไป

แผ่นดิน

- งำนวันสถำปนำมหำวิทยำลัย

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม

320,000

320,000

391,000

391,000

เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นหน่วยงานทีส่ ามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและรักษาคุณภาพงานบริการ
มาตรการ 2.4 สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานมีการปรับปรุง/ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ
6. จำนวนกระบวนงำนที่มีกำรลดขันตอน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เรื่อง

1

โครงการ/กิจกรรม
1. มำตรกำรกำรลดขันตอนกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้

และระยะเวลำในกำรให้บริกำร หรือ

บริกำรของพนักงำนขับรถยนต์ของกองกลำงด้วยระบบออนไลน์

จำนวนงำนที่มีกำรพัฒนำปรับปรุง หรือ

ผ่ำน QR Code

วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนวิจยั เพือ่
ใช้ในกำรพัฒนำงำน

3

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.61-ก.ย.62

งำนบริกำรกลำง

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้
5,000

รวม
5,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทางาน

เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาระงานทีร่ ับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติทเี่ หมาะสม
มาตรการ 3.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
ษะและสมรรถนะ
อบรมทักษะและสมรรถนะตำม
ตำแหน่งงำน

ร้อยละ

60

1. กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะตำม
ตำแหน่งงำน

8. ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำร

ร้อยละ

 80

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหำรทุกระดับเข้ำร่วมโครงกำรที่จดั อบรมให้

พัฒนำทังภำยในและภำยนอก

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
กองกลำง
ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม
-

กองกลำง

ควำมรู้เพือ่ พัฒนำผู้บริหำร

(ระดับหัวหน้ำงำนขึนไป)
9. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
จัดขึนเพือ่ พัฒนำบุคลำกร

โครงกำร

1

3. โครงกำรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ต.ค.61-ก.ย.62

งำนบริกำรกลำง

40,000

40,000

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการจัดการความรู/้ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ
10. จำนวนกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตำมพันธกิจของหน่วยงำน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

1

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรและกำรเบิก
เติมเงินสดย่อย และเงินทดรองรำชกำรผ่ำนระบบ SU-ERP

4

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.61-ก.ย.62
กองกลำง

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม

มาตรการ 3.2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อื้อต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

11. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ต่อสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและเอือ
ต่อกำรปฏิบตั ิงำน

ค่ำเฉลี่ย

 3.51

12. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม/จัดหำสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกที่เอือต่อกำร
ปฏิบตั ิงำน

จำนวน

3

โครงการ/กิจกรรม
1. สำรวจควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรสังกัด
กองกลำง

2. โครงกำร Big Cleaning เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพและ -

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.61-ก.ย.62
กองกลำง

ต.ค.61-ก.ย.62

กองกลำง

ต.ค.61-ก.ย.62

งำนบริกำรกลำง

สภำพแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำน
3. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่เอือต่อกำรปฏิบตั ิงำน
3.1 ด้ำนกำยภำพ
3.2 ด้ำนรักษำควำมปลอดภัย
3.3 ด้ำนประปำ
- โครงกำรปรับปรุงกำยภำพมหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน
ด้วยกำรเปลี่ยนสุขภัณฑ์ประหยัดนำ
3.4 ด้ำนไฟฟ้ำ
3.5 ด้ำนกำรกำจัดของเสียและกำรจัดกำรขยะ
- โครงกำรลดปริมำณขยะพลำสติก และแก้วนำภำยในโรงอำหำร
สำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน
- โครงกำรลดปริมำณขยะจำกแก้วและถุงพลำสติก
ภำยในพืนที่สำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน
3.6 ด้ำนระบบป้องกันอัคคีภยั
4. จัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอือต่อกำรปฏิบตั ิงำนของ
บุคลำกร

5

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม

-

มาตรการ 3.3 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/จัดหาอุปกรณ์ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

13. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิม่ ขึนหรือ
อำคำร/พืนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำ

จำนวน

1

14. ระดับควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อแหล่งเรียนรู้

ค่ำเฉลี่ย

 3.51

โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุงพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอือต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำงเดินสำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ
City Campus
2. สำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษำ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.61-ก.ย.62 งำนบริกำรกลำง

ต.ค.61-ก.ย.62

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
คก.พิเศษ แหล่งอื่น
รายได้

รวม

งำนบริกำรกลำง

เป้าหมายที่ 4 : ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรการ 4.1 : อนุรักษ์และส่งเสริมงานด้านศิลปะและเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบตั ริ าชการ
15. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ด้ำนศิลปะและกำรส่งเสริม
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชำติ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
จำนวน

3

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.61-ก.ย.62
กองกลำง

1. โครงกำรด้ำนศิลปะและกำรส่งเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมของชำติ

- โครงกำรประเพณีทำบุญตักบำตรและสรงนำพระวันสงกรำนต์
ประจำปี พ.ศ. 2562
- พิธีมอบเครือ่ งหมำยเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงประจำ ที่เกษียณอำยุรำชกำร
- พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน
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