แผนกลยุทธ์กองการเจ้าหน้าที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การวิเคราะห์สภาพการณ์ SWOT Analysis
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗

หน้า
๑
๒
๔
๖

๑

ปรัชญา : Philosophy
เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา มุ่งพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์ : Vision
ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล

พันธกิจ : Mision
มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
สนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์

๒

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีการทางานเป็นทีม มีความสามัคคี
๒. มีจิตบริการ
๓. บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร
๔. มีการปกครองแบบครอบครัวเกิดความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียว
๕. สภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสม
๖. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๗. มีบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๘. มีเครื่องมืออุปกรณ์การทางานทั่วถึง
๙. ขอบเขตและภาระงานมีความชัดเจน
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ขาดฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ
๒. ทางานแทนกันไม่ได้
๓. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรขาดทักษะในการทางาน
๕. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร
๖. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
๗. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนางาน

๓

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunity)
๑. มหาวิทยาลัยให้โอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้
๒. มีระบบสารสนเทศที่เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
๓. มีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
๔. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อกองการเจ้าหน้า ที่เป็นอย่างดี
๕. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหน่วยเป็นอย่างดี
อุปสรรค (Threat)
๑. บุคลากรภายนอกกองการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจขั้นตอนหรือวิธีการดาเนินงานภายในกองการเจ้าหน้าที่
๒. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
๓. ระเบียบข้อบังคับบางเรื่อง ของมหาวิทยาลัย ไม่มีความชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
๔. งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอในการดาเนินงาน

๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
กองการเจ้าหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
๑. บุคลากรมีทักษะความสามารถด้านการ
๑.๑ บุคลากรมีทักษะ ความชานาญ และเชี่ยวชาญ ๑.๑.๑ พัฒนาบุคลากรตามสายงาน
บริหารงานบุคคลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านการบริหารงานบุคคล
๑.๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทางานทดแทน
กันได้ภายในแต่ละงาน
๑.๑.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมี
ความรูท้ างด้านการบริหารงานบุคคล
๑.๒ บุคลากรมีสว่ นร่วม และพัฒนาระบบ
๑.๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในกองการ
บริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ได้มสี ่วนร่วม และพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ บุคลากรมีทักษะการสื่อสารด้าน
๑.๓.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
ด้านภาษาต่างประเทศ
๑.๔ บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ
๑.๔.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกและทักษะด้าน
การให้บริการ

๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้า ที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
กองการเจ้าหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง ทันสมัยและ ๒.๑ บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบ
เชื่อถือได้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
๒.๒ มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงานบุคลากร ๒.๒.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้
ที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้
ถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อถือได้
๓. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้ ๓.๑ การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมุ่ง
๓.๑.๑ ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ผลสัมฤทธิ์
ความเป็นผู้นา และทักษะในการบริหารจัดการ
๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีการสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง
เพื่อสามารถทางานทดแทนกันได้
๓.๒ มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีนโยบายในกรพัฒนา ปรับปรุง
กฎระเบียบให้สอดคล้องและทันสมัย
๓.๓ บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
๓.๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงาน
และนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๓.๔ บุคลากรมีความสุขในการทางานภายใต้
๓.๔.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักและมี
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม
ความสุขในการทางาน
๔. ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
๔.๑ มีสว่ นร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๔.๑.๑ สนับสนุนให้ บุคลากรมีสว่ นร่วมในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

๖
แผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

๑. บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถด้านการ
บริหารงาน

๑.๑ บุคลากรมีทักษะ
ความชานาญ และ
เชี่ยวชาญในด้าน
บริหารงาน

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
๖๐ ๗๐ ๘๐

๑.๑.๑พัฒนา
๑. โครงการแผนพัฒนา ๑.๑.๑ ร้อยละของ
บุคลากรตามสายงาน บุคลากรกองการ
บุคลากรมีความรูค้ วาม
เจ้าหน้าที่
เข้าใจเรือ่ งเส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายงาน
วิชาชีพ
๑.๑.๒ ส่งเสริมให้
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยน ๑.๑.๒ ร้อยละของ
บุคลากรสามารถ
เรียนรู้การปฏิบัติงานแต่ บุคลากรที่เข้าร่วม
ทางานทดแทนกันได้ ละงานของกองการ
กิจกรรม
ภายในแต่ละงาน
เจ้าหน้าที่
๑.๑.๓ ส่งเสริมให้
๓. โครงการถ่ายทอด ๑.๑.๓ ร้อยละบุคลากรมี บุคลากรภายใน
ความรูท้ างด้าน
ความสามารถและทักษะ
มหาวิทยาลัยมีความรู้ สมรรถนะและการ
การทางานเพิ่มขึน้
ทางด้านการ
พัฒนาบุคลากร
บริหารงานบุคคล
๔. โครงการซักซ้อม
ความเข้าใจในการคัด
เลือกบุคคลตามแนว
Competency (ความสามรถ)

๗๐ ๗๕ ๘๐

๕๕

๖๕ ๗๕

๕๕

๖๕ ๗๕

๗
แผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๒. บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถด้านการ
บริหารงานบุคคลและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อมุง่ สูส่ ากล

๒.๑ บุคลากรมีทักษะ
ความชานาญ และ
เชี่ยวชาญในด้าน
บริหารงานบุคคล

๒.๑.๑ ส่งเสริมให้
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมีความรู้
ทางด้านการ
บริหารงานบุคคล

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
๗๐ ๘๐ ๙๐

๕.โครงการอบรบเรื่อง ๒.๑.๑ ร้อยละบุคลากรมี
“การประเมินผลการ
ความรูค้ วามสามารถและ
ทดลองปฏิบัติงานของ ทักษะการทางานเพิ่มขึน้
พนักงานมหาวิทยาลัย”
๖.โครงการอบรบเรื่อง
“ระเบียบวันลาของ
พนักงานมหาวิลัย”
๗. โครงการอบรมเรื่อง
“ระเบียบว่าด้วยการลา
ศึกษาในประเทศและลา
ศึกษาฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ

๗๐ ๘๐ ๙๐

๗๐ ๘๐ ๙๐

๘
แผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๒. บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถด้านการ
บริหารงานบุคคลและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อมุง่ สูส่ ากล

๒.๒ บุคลากรมีสว่ น
ร่วมและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง

๒.๒.๑ ส่งเสริมให้
บุคลากรภายในกอง
การเจ้าหน้าที่ได้มี
ส่วนร่วม และพัฒนา
ระบบบริหารงาน
บุคคลอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๑พัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะใน
การสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ

๒.๓บุคลากรมีทักษะ
การสื่อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศ

๒.๔ บุคลากรมีทักษะ
ในการให้บริการ

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

๘.โครงการทบทวนแผน ๒.๒.๑ร้อยละของ
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ บุคลากรภายในกองการ
ราชการของกองการ
เจ้าหน้าทีไ่ ด้มสี ่วนร่วม
เจ้าหน้าที่ ประจาปี
๒๕๕๕

๙.โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษให้
บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่
๒.๔.๑พัฒนา
๑๐.โครงการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีจิตสานึก ทักษะการให้บริการและ
และทักษะด้านการ
การสร้างความพึงพอใจ
ให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
๘๐ ๘๕ ๙๐
-

๒.๓.๑ร้อยละบุคลากรมี ความรูค้ วามสามารถและ
ทักษะภาษาต่างประเทศ

๕๐

๒.๔.๑ร้อยละบุคลากรมี
ทักษะในการให้บริการ

๖๐ ๗๐ ๘๐

-

๕๕

๖๐

๙
แผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศถูกต้อง
ทันสมัยและเชื่อถือได้

เป้าประสงค์
๓.๑บุคลากรมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์

๓.๑.๑ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใน
การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน
๓.๒มีระบบฐานข้อมูล ๓.๒.๑พัฒนา
ด้านการบริหารงาน
ปรับปรุงระบบ
บุคลากรที่ถูกต้อง
ฐานข้อมูลบุคลากรให้
ทันสมัยและเชื่อถือได้ ถูกต้อง ทันสมัยและ
เชื่อถือได้
๓.๓ มีระบบฐานข้อมูล ๓.๓.๑ พัฒนา
ด้านการบริหารงาน
ปรับปรุงระบบ
บุคลากรที่ถูกต้อง
ฐานข้อมูลบุคลากรให้
ทันสมัยและเชื่อถือได้ ถูกต้อง ทันสมัยและ
เชื่อถือได้

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

๑๑.โครงการอบรมการ
ใช้ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรของกองการ
เจ้าหน้าที่ประจาปี
๒๕๕๔
๑๒.โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
จัดเก็บฐานข้อมูล
บุคลากร

๓.๑.๑ร้อยละของ
บุคลากร ที่มที ักษะความรู้
ความเข้าใจในการใช้
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
๗๐ ๗๕ ๘๐

๓.๒.๑จานวนระบบที่
ได้รับการปรับปรุง

-

-

๑

๑

๑๓.โครงการพัฒนา
๓.๓.๑ จานวนระบบที่
ระบบประเมินสมรรถนะ ได้รับการปรับปรุง
บุคลากรมหาวิทยาลัย
Online

-

-

๑

๑

๑๐
แผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.ระบบการบริหาร
จัดการมีประสิท
ธิภาพภายใต้หลักธรรม
มาภิบาลที่ดี

เป้าประสงค์
๔.๑ การบริหาร
จัดการมีความ
คล่องตัวและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

๕. ระบบการบริหาร
๕.๑ มีกฏระเบียบที่
จัดการมีประสิทธิภาพ
เอือ้ ต่อการบริหาร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ จัดการ
ดี

กลยุทธ์
๔.๑.๑ ส่งเสริมให้มี
การอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์ความเป็น
ผูน้ าและทักษะในการ
บริหารจัดการ
๔.๑.๒ ส่งเสริมให้มี
การสอนงานและ
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
สามารถทางาน
ทดแทนกันได้
๕.๑.๑ ส่งเสริมให้มี
นโยบายในการพัฒนา
ปรับปรุงกฏระเบียบ
ให้สอดคล้องและ
ทันสมัย

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
๕๐ ๕๕ ๖๐

๑๔.โครงการอบรม
ผูบ้ ริหารระดับหัวหน้า
งานของกองการ
เจ้าหน้าที่

๔.๑.๑ ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการอบรม

๑๕.กิจกรรมเทคนิค
การสอนงานและการ
สร้างระบบพี่เลี้ยงใน
กองการเจ้าหน้าที่

๔.๑.๒ ร้อยละความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

-

๕๐

๕๕

๖๐

๑๖.โครงการเสวนาเพื่อ ๕.๑.๑ จานวน
หาแนวทางปฏิบัติดา้ น กฎระเบียบ ข้อบังคับที่
การคลัง
ได้รับ การปรับปรุง

-

-

๕

๑๐

๑๗.โครงการอบรม
การใช้กฎระเบียบปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย

-

-

๕

๑๐

๑๑
แผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

๕. ระบบการบริหาร
๕.๒ มีกฏระเบียบที่
จัดการมีประสิทธิภาพ
เอือ้ ต่อการบริหาร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ จัดการ
ดี

๕.๓ บุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภายใน
หน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม

กลยุทธ์
๕.๒.๑ ส่งเสริมให้มี
นโยบายในการพัฒนา
ปรับปรุง กฏระเบียบ
ให้สอดคล้องและ
ทันสมัย

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

๑๘. โครงการลด
๕.๒.๑ ร้อยละของความ
ขั้นตอนการออกหนังสือ พึงพอใจของผู้รับบริการ
รับรองของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย (ไทยอังกฤษ)
๑๙. โครงการทาบัตร
ประจาตัวบุคลากรแบบ
One Stop Service
๒๐.กิจกรรมนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การทางาน

๕.๓.๑ ร้อยละของ
บุคลากรที่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
- ๗๐ ๘๐ ๙๐

-

๗๐ ๘๐ ๙๐

-

๕๐

๕๕

๖๐

๑๒
แผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์
๕. ระบบการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรร
มาภิบาลที่ดี

๖. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

๕.๔ บุคลากรมี
ความสุขในการทางาน
ภายใต้สภาพแวดล้อม
ในการทางานที่
เหมาะสม

๕.๔.๑ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรัก
และมีความสุขในการ
ทางาน

๒๑.โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพและระบบ
จัดเก็บเอกสารภายใน
กองการเจ้าหน้าที่เพื่อ
บรรยากาศที่ดใี นการ
ทางาน
๒๒. กิจกรรม ๕ ส ของ
กองการเจ้าหน้าที่

๕.๔.๑ ร้อยละของความ
พึงพอใจของการปรับปรุง

๖.๑ มีสว่ นร่วมในการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๖.๑.๑ สนับสนุนให้ ๒๓. กิจกรรมการแต่ง
บุคลากรมีสว่ นร่วมใน กายชุดพืน้ เมืองประจา
การทานุบารุง
สัปดาห์
๒๔. กิจกรรมการรดน้า
ดาหัวผูอ้ าวุโสของกอง
การเจ้าหน้าที่

๕.๔.๒ ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม
๖.๑.๑ ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗
- ๗๐ ๗๕ ๘๕

-

๗๐ ๘๐ ๙๐

-

๘๐ ๘๕

๙๐

-

๘๐ ๘๕

๙๐

