
     

 
 
 

 
 
 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตัิการ 
ปีการศึกษา 2555 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
สํานักงานมหาวทิยาลยั   
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  

ประจาํปีการศึกษา  2555 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
สํานักงานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษณิ  



สารบญั 
 
                                           รายการ        หน้า 
 
โครงสร้างองคก์ร/การบริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล       1 
แผนกิจกรรมการดาํเนินงานตามกลุ่มภารกิจของหน่วยงาน ประจาํปีการศึกษา 2555     4 
สรุปรายงานผลตวับ่งช้ีตามแผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา 2555      12 
รายงานการปฏิบติังานของบุคลากร ประจาํปีการศึกษา 2555       15 
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โครงสร้างองค์กร / การบริหาร 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
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โครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ภารกิจธุรการฝ่าย 
ภารกิจธุรการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ภารกิจสารบรรณมหาวิทยาลัย 
ภารกิจงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

ของฝ่าย 
ภารกิจเลขานุการผู้บริหาร 
ภารกิจการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาํมหาวิทยาลัย 

- คณะการรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- หัวหน้าส่วนงาน 
การไปราชการของผู้บริหารและการ

แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 
งานดูแลระบบ E-document 
ภารกิจศูนยข์้อมลูข่าวสาร 
งานดูแลเวบไซต์ของหน่วยงาน 
ภารกิจจัดระบบบริหารงานเอกสารของ

มหาวิทยาลัย 
ภารกิจพระราชพิธี  รัฐพิธี และพิธีการ

อื่นๆ 
ภารกิจประสานงานส่วนกลาง 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง อัตรา
ค่าจา้งพิเศษ  ต่อสัญญาจา้ง และการ
ทําสัญญาจา้ง 

การเขา้สู่ตําแหน่ง/การโอนย้าย/ตัดโอน
ตําแหน่ง/เปลี่ยนตําแหน่ง/ยืมตัว และ
ช่วยราชการ 

การปรับวุฒิการศึกษา 
การขอตําแหน่งทางวิชการ 
การขอตําแหน่งชาํนาญการ 
เงินประจาํตําแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ  
การเลื่อนระดับตําแหน่ง 
การเขา้สู่ตําแหน่งประเภทบริหาร/

ประเภทอํานวยการ 
การประเมินการปฏบิัติงานประจําปี   

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และการ
ประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจาํ 

ภาระงานขั้นต่ํา 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 
บัญชีถือจ่าย 
การเปลี่ยนสถานภาพ 
การลาออก 
การเกษียณอายุราชการ 
การไปราชการในและต่างประเทศ 
บริหารอัตรากําลัง 
 
 
 
 
 

ประวัติบุคลากร 
- ระบบเอกสาร (กม.๑ แฟ้ม

ประวัติ) 
- ระบบฐานข้อมูล 

การเพิมวุฒิการศึกษา 
การลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
หนังสือรับรอง 
การทาํบัตรประจาํตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 
การเปลี่ยนคํานาํหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล 
การขอยกเว้นการรบัราชการทหาร 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ระบบเบิกจ่ายตรงคา่รักษาพยาบาล 
บําเหน็จบํานาญ 
การขอพระราชทานเพลิงศพ 
ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/ประกัน

อุบัติเหตุ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ชพค./ชพส./กบข./

กสจ. 
งานนโยบายการจัดสรรที่พัก 
งานสวัสดิการเงินกู้ของโครงการต่าง ๆ  
งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการฝึกอบรม 
การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร 
การลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง  
    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- การลาศึกษาต่อ 
- การฝึกอบรมหรือดูงาน 
- การปฏิบัติงานวิจัย 

ภารกิจทุนการศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม 
กองทุนพัฒนาบุคลากร 
ประสานการจัดทําแผน ยุทธศาสตร์   
    แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแต่ละ 
    หน่วยงาน 
การบริหารความเสี่ยง / การควบคุม 
    ภายใน 
การประกันคุณภาพ 
การรายงาน กพร. 
นโยบายและแผนยทุธศาสตรข์องฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจด้านคดี 
- คดีแพ่ง 
- คดีอาญา 
- คดีปกครอง 
- คดีล้มละลาย 
- การติดตามเรื่องรับหนี้ 
- การบังคับคดี 

ภารกิจด้านนิติกรรมสัญญา 
ภารกิจด้านยกรา่งประกาศ กฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ 
ภารกิจด้านวินัย/จรรยาบรรณ/ความ

รับผิดทางละเมิด 
ภารกิจสนับสนุนด้านงานกฎหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 
ภารกิจด้านให้คาํปรกึษาตอบข้อหารือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มภารกิจ 
 ทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 

กลุ่มภารกิจ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มภารกิจ 
วินัยและนิติการ 



3 
 

 

 
โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบด ี

๑. นางสาวศรุดา  ดุลยเกษม 
๒. นางพยอม  สุทธิพันธุ์ 
๓. นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ 
๔. นางสาววัลภา  ทับแก้ว 
๕. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์ 
๖. นางสาวปวีณา  จันทร์ประดิษฐ ์
๗. นางสาววรรณา  เหมทานนท์ * 
๘. นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม 
๙. นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

๑. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ 
๒. นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร 
๓. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข 
๔. นางลลิดา  นันทวงศ์ 
๕. นางสาววรรณา  เหมทานนท์ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นางสาวสมศรี  โชติการ 
๒. นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 
๓. นางสําราญ  ชูจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ 
๒. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง 
๓. นางลลิดา  นันทวงศ์ * 
๔. นางปุณญาดา   สุวรรณมณ ี
๕. นางสาววรรณา  เหมทานนท์ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นายจิตตพล  ช่วยหนู 
๒. นางสาวทัศนีย์  ศรจีันทร ์
๓. นายเวชศักดิ์  ศรีสัจจัง 
๔. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ์ 
๕. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มภารกิจ 
 ทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 

กลุ่มภารกิจ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มภารกิจ 
วินัยและนิติการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
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แผนกจิกรรม 
การดาํเนินงานตามกลุ่มภารกจิ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ประจาํปีการศึกษา 2555 
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กลุ่มภารกจิสนับสนุนการบริหารมหาวทิยาลยั 

 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจธุรการฝ่าย             
2. ภารกิจธุรการสภาคณาจารยแ์ละพนกังาน             
3. ภารกิจงบประมาณ  การเงิน และพสัดุของฝ่าย             
4. ภารกิจเลขานุการผูบ้ริหาร             
5. ภารกิจการประชุม 

- คณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวทิยาลยั 
- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั 
- คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ที่ประชุมหวัหนา้ส่วนงาน 

            

6. ภารกิจการไปราชการของผูบ้ริหารและการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทน             
7. ภารกิจการดูแลระบบ E-Document             
8. ภารกิจศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ             
9. ภารกิจดูแลเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน             
10. ภารกิจจดัระบบบริหารเอกสารของมหาวทิยาลยั             
11. ภารกิจพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการอื่น ๆ              
12. ภารกิจประสานงานส่วนกลาง             
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กลุ่มภารกจิบริหารงานบุคคล 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจการสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง อตัราค่าจา้งพิเศษ ต่อสญัญาจา้ง 

และการทาํสัญญาจา้ง 
            

2. ภารกิจการเขา้สู่ตาํแหน่ง/การโอนยา้ย/ตดัโอนตาํแหน่ง/เปลี่ยนตาํแหน่ง/
ยมืตวั และช่วยราชการ 

            

3. ภารกิจการปรับวฒุิการศึกษา             
4. ภารกิจการขอตาํแหน่งทางวชิาการ             
5. ภารกิจการขอตาํแหน่งชาํนาญการ             
6. ภารกิจเงินประจาํตาํแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ             
7. ภารกิจการเลื่อนระดบัตาํแหน่ง             
8. ภารกิจการเขา้สู่ตาํแหน่งประเภทบริหาร/ประเภทอาํนวยการ             
9. ภารกิจการประเมินการปฏิบตัิงานประจาํปี การประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้ง 

และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนกังานประจาํ 
- โครงการชี้แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้ง

ของพนกังานมหาวิทยาลยั 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ประจาํปีงบประมาณ 255 

            

10. ภารกิจภาระงานขั้นตํ่า             
11. ภารกิจการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจา้ง             
12. ภารกิจบญัชีถือจ่าย             
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ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
13. ภารกิจการเปลี่ยนสถานภาพ             
14. ภารกิจการลาออก             
15. ภารกิจการเกษียณอายรุาชการ 

- โครงการรําลึกในคุณูปการผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจาํปี 2555 
“เกษียณวารานุสรณ์ 2554” 

            

16. ภารกิจการไปราชการในและต่างประเทศ             
17. ภารกิจบริหารอตัรากาํลงั             
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กลุ่มภารกจิทะเบยีนประวตัแิละสวสัดกิาร 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจประวตัิบุคลากร 

- ระบบเอกสาร (กม.1  แฟ้มประวตัิ) 
- ระบบฐานขอ้มูล 

            

2. ภารกิจการเพิ่มวฒุิการศึกษา             
3. ภารกิจการลาของผูป้ฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั             
4. ภารกิจหนงัสือรับรอง             
5. ภารกิจการทาํบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ             
6. ภารกิจการเปลี่ยนคาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกลุ             
7. ภารกิจการขอยกเวน้การรับราชการทหาร             
8. ภารกิจเครื่องราชอิสริยาภรณ์             
9. ภารกิจระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล             
10. ภารกิจบาํเหน็จบาํนาญ             
11. ภารกิจการขอพระราชทานเพลิงศพ             
12. ภารกิจประกนัสงัคม/ประกนัสงัคม/ประกนัอุบตัิเหตุ             
13. ภารกิจกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ / ชพค./ กบข./กสจ.             
14. ภารกิจนโยบายการจดัสรรที่พกั             
15. ภารกิจสวสัดิการเงินกูข้องโครงการต่าง ๆ              
16. ภารกิจเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ             
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กลุ่มภารกจิพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจการจดัการฝึกอบรม 

- โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนและการวดัผล 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง แผนคุณภาพเพื่อการ
พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ ณ ประเทศมาเลเซีย 

- โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอตาํแหน่งที่สูงขึ้น 

- โครงการซกัซอ้มความเขา้ใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวปฏิบตัิระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

- โครงการ “มารู้จกักิจกรรม 5 ส กนัเถอะ” 
- โครงการสัมมนาผูบ้ริหารประเภทอาํนวยการระดบัตน้ 
- โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ประจาํปี 2556 

 
 

  
 
 
 

         

2. ภารกิจการพฒันาระบบสมรรถนะบุคลากร             
3. ภารกิจการลาเพื่อพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

- การศึกษาต่อ 
- การฝึกอบรม หรือ ดูงาน 
- การปฏิบตัิงานวจิยั 

            

4. ภารกิจทุนศึกษาต่อ / ทุนฝึกอบรม             
5. ภารกิจกองทุนพฒันาบุคลากร             



10 
 

 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
6. ภารกิจประสานการจดัทาํแผน ยทุธศาสตร์ แผนการพฒันาทรัพยากร

บุคคล 
 

            

7. ภารกิจการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงาน 
- กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดาํเนินงานการจดัการความรู้ 

ประจาํปีการศึกษา 2555 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการดว้ยหวัใจ ครั้งที่ 1 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดาํเนินงาน

การจดัการความรู้ รอบ 6 เดือน 
- โครงการรวมบริการประสานภารกิจ ครั้งที่ 1 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการ

ดาํเนินงานการจดัการความรู้ รอบ 9 เดือน 
- โครงการรวมบริการประสานภารกิจ ครั้งที่ 2 

            

8. ภารกิจการบริหารความเสี่ยง / การควบคุมภายใน             
9. ภารกิจการประกนัคุณภาพ             
10. ภารกิจการรายงาน ก.พ.ร.             
11. ภารกิจนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของฝ่าย             
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กลุ่มภารกจิวนิัยและนิตกิาร 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาตามปีการศึกษา 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ภารกิจดา้นคดี 

- คดีแพง่ 
- คดีอาญา 
- คดีปกครอง 
- คดีลม้ละลาย 
- การติดตามเรื่องรับหนี้ 
- การบงัคบัคดี 

            

2. ภารกิจดา้นนิติกรรมสญัญา             
3. ภารกิจดา้นยกร่าง ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ฯลฯ             
4. ภารกิจดา้นวนิยั / จรรยาบรรณ / ความรับผดิทางละเมิด             
5. ภารกิจสนบัสนุนดา้นงานกฎหมายของสภามหาวทิยาลยั             
6. ภารกิจดา้นใหค้าํปรึกษาตอบขอ้หารือ             
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สรุปรายงานผลตวับ่งช้ีตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจําปีการศึกษา 2555 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
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สรุปการรายงานผลตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2555  

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/ตวับ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 
2555 

ผลการดาํเนินงาน 
การ
บรรลุ รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พฒันาความเป็นเลศิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวทิยาลยั 

     

1.1  ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํและพฒันา ขอ้บงัคบั 
หรือระเบียบ ประกาศ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5  

1.2  การมีแนวปฏิบติัในการปฏิบติังาน 5 เร่ือง 0 เร่ือง 3 เร่ือง 5 เร่ือง  
1.3  มีการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดบั 5 ระดบั 1 ระดบั 5 ระดบั 5  

1.4  การเผยแพร่ขอ้บงัคบั/ระเบียบ ประกาศ ดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพือ่ตอบสนองต่อการ
บริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

2.1  มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนภารกิจของฝ่าย
ผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์รับผดิชอบ 

ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5  

2.2  ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการลา ระดบั 4 
(4.00) 

- ระดบั 3 
(3.75) 

ระดบั 4 
(4.00) 

 

2.3  ความถกูตอ้งขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากรโดย
การส่งแบบสาํรวจเพื่อตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยั 

ระดบั 4 - ระดบั 5 ระดบั 5  

ยุทธศาสตร์ท ี3 
พฒันาความเป็นเลศิด้านการจัดระบบบริหารสํานักงาน 

     

3.1  กระบวนการจดัทาํกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน ระดบั 5 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 5  
3.2  มีการประชุมของกลุ่มภารกิจในฝ่ายเพ่ือช้ีแจง 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ วางแผน และติดตาม
การปฏิบติังาน 

ระดบั 5 ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั5  

3.3  ผลการประเมินการปฏิบติังานจากระบบพ่ีเล้ียงของ
บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ 

ระดบั 4 
(ร้อยละ 75) 

ระดบั 4 
(ร้อยละ 70) 

ระดบั 4 
(ร้อยละ 75) 

ระดบั 4 
(ร้อยละ 70) 

 



14 
 

 

 

จากผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ปีการศึกษา 2555 ฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ไดด้าํเนินการจดัทาํยุทธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากผลการดาํเนินงาน ปรากฎว่า ได้ดาํเนินการบรรลุเป้าหมายทุกภารกิจ  

โดยมีขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงัน้ี ดงัน้ี 

1. การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการประจาํปี บุคลากรทุกคนควรไดมี้ส่วนร่วม 

ในการกาํหนดแผนยทุธศาสตร์และตวับ่งช้ีร่วมกนัมากข้ึน และครอบคลุมทุกภารกิจ 

2. บุคลากรควรมีการรายงานผลความตามแผนปฏิบติัการทุกรายไตรมาส เพื่อเป็นขอ้มูล

รายงานต่อผูบ้ริหาร 

3. ควรมีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบในรายตวับ่งช้ีใหช้ดัเจนตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา 
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รายงานการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีการศึกษา 2555 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (มหาวทิยาลยั) พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) พฒันาความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยั 

เป้าประสงค์ (ระดบัหน่วยงาน) 1.  พฒันาหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

2.  การพฒันาระบบการบริการเพื่อความเป็นเลิศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตวัชี้วดั (ระดบัหน่วยงาน)  1.  ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํและพฒันา ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ประกาศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ฉบบั 

    2.  การมีแนวปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน 

    3.  มีการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    4.  การเผยแพร่ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการงาน/งาน   - 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

การสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง อตัราค่าจา้งพิเศษ  

ต่อสญัญาจา้ง และการทาํสญัญาจา้ง 

 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 8,000 บาท 8,000 บาท -  การสรรหา คดัเลือก (พนกังานมหาวิทยาลยั) จาํนวน 28 ราย 

-  การสรรหา คดัเลือก (ลูกจา้งของมหาวิทยาลยั) จาํนวน 81 ราย 

-  การต่อสญัญาจา้ง หมดสญัญาทดลองปฏิบตัิงาน   จาํนวน 27 ราย 

-  การต่อสญัญาจา้งพนกังานประจาํ จาํนวน  32 ราย 

 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 
ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 

 

การเขา้สู่ตาํแหน่ง/การโอนยา้ย/ตดัโอนตาํแหน่ง/ 

เปลี่ยนตาํแหน่ง/ยมืตวั และช่วยราชการ 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  การยา้ยสงักดั/ตดัโอนตาํแหน่ง จาํนวน 4 ราย 

-  ช่วยราชการ / ช่วยปฏิบตัิงาน 

-  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาํแหน่ง) และกลุ่มงาน การปรับระดบังาน  

    จาํนวน 4 ราย 

 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

การปรับวฒุิการศึกษา ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  การปรับวฒุิ  จาํนวน 13 ราย 

-  การเพิ่มวฒุิ  จาํนวน  22 ราย 

 

ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 
ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

การขอตาํแหน่งทางวิชาการ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - 

 

322,075 บาท 

192,558 บาท 

- 

 

322,075 บาท 

192,558 บาท 

 

 

-   การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย ์1 คน,   

รองศาสตราจารย ์8 คน, ผูช้่วยศาสตราจารย ์46 คน) 

-   จดัประชุมคณะกรรมการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 7 ครั้ง 

-   จดัประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุิ   10  ครั้ง 

-  แต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย ์1 ราย, รองศาสตราจารย ์

2 ราย, ผูช้่วยศาสตราจารย ์7 ราย) 

เพญ็ฉาย  กลุโชติ 

 

เพญ็ฉาย  กลุโชติ 

เพญ็ฉาย  กลุโชติ 

เพญ็ฉาย  กลุโชติ 

การขอตาํแหน่งชาํนาญการ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 7,650 บาท 7,650 บาท - การขอกาํหนดตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษ 2 ราย เพญ็ฉาย  กลุโชติ 

การประเมินการปฏิบตัิงานประจาํปี การประเมินเพื่อต่อสญัญา
จา้ง และการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนกังานประจาํ 
 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100%  

 

144 บาท 

 

 

240 บาท 

 

 

45 บาท 

 

 

1,008 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 บาท 

 

 

240 บาท 

 

 

45 บาท 

 

 

1,008 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีและการเพิ่มเงินเดือนพนกังาน
มหาวิทยาลยั 

-    จดัประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี  

จาํนวน 4 ครั้ง (15 พฤศจิกายน 2555, 7 ธนัวาคม 2555, 20 ธนัวาคม 2555    

และ 28 กมุภาพนัธ์ 2556)      

-   จดัประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของพนกังาน
มหาวิทยาลยั และลูกจา้งของมหาวทิยาลยั สงักดัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล  (วนัที่ 16 ตุลาคม 2555)  จาํนวน 1 ครั้ง 

 -   จดัประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของหวัหนา้
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (วนัที่ 24 ตุลาคม 2555)  

จาํนวน 1 ครั้ง 
-  จดัประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจาํปี  จาํนวน 3 ครั้ง  (4 ตุลาคม 2555 ,7 พฤศจิกายน 2555 และ  

3 ธนัวาคม 2555) 

-    คาํสัง่ใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับเงินเดือนตํ่ากวา่อตัราเงินเดือนแรก
บรรจุ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ไดร้ับเงินเดือนเท่ากบัอตัราเงินเดือนแรก
บรรจุ  จาํนวน 392 ฉบบั 

-   แกไ้ขบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยคาํสัง่การเพิ่มเงินเดือนพนกังาน
มหาวิทยาลยั  ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จาํนวน 4 ฉบบั 

-   เสนอและแจง้ผลอุทธรณ์คาํสัง่การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี
งบประมาณ  ๒๕๕๕ จาํนวน 5 ฉบบั 

-  จดัทาํแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบตัิงานของลูกจา้งของส่วนราชการ 

(ลูกจา้งประจาํ)  จาํนวน 1 ฉบบั 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

 

 

 

 

 

 

 

1,338 บาท 

 

 

 

 

 

3,000 บาท 

 

713 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

1,338 บาท 

 

 

 

 

 

2,765 บาท 

 

713 บาท 

-    คาํสัง่เพิ่มเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยัประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 จาํนวน 733 ฉบบั 

 -    แกไ้ขบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยคาํสัง่การเพิ่มเงินเดือนพนกังาน
มหาวิทยาลยั จาํนวน 8 ฉบบั 

- คาํสัง่ใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับเงินเดือนตํ่ากวา่อตัราเงินเดือนแรก 

บรรจุ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2555 ไดร้ับเงินเดือนเท่ากบัอตัราเงินเดือนแรกบรรจุ 

จาํนวน 537 ฉบบั 

-  จดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี
งบประมาณ 2555  วนัที่ 28 มกราคม 2556  

-  ร่างประกาศมหาวิทยาลยัทกัษิณ เรื่อง การปรับเงินเดือนของพนกังาน
มหาวิทยาลยั จาํนวน 1 ฉบบั 

-  คาํสัง่การปรับเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั  จาํนวน 712 ฉบบั 

การประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้งและบรรจุเป็นพนกังานประจาํ 
-  จดัโครงการชี้แจงหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งของ
พนกังานมหาวิทยาลยั  (วนัที่ 25 กรกฎาคม 2555)  

-  จดัประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั 

จาํนวน 5 ครั้ง 

-   ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  

กาํหนดอตัราเงินเดือนแรกบรรจุของพนกังานมหาวิทยาลยั และลูกจา้งของ
มหาวิทยาลยั (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2555 

-  คําสั่ งแ ต่งตั้ งคณะกรรมการประเมิน เพื่ อ ต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลยั จาํนวน 36 ฉบบั 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

 

ธิดา  
 จิตตล์ ํ้าเลิศกลุ 

ภารกิจภาระงานขั้นตํ่า ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 1,340 บาท 1,340 บาท -   จดัประชุมคณะกรรมการทาํงานยกร่างมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของ
คณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยั  จาํนวน 3 ครั้ง 
 

วรรณา  
 เหมทานนท ์

การเปลี่ยนสถานภาพ 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 20,000 บาท 20,000 บาท -   การประเมินคุณสมบตัิและความรู้ความสามารถของผูแ้สดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพฯ  จาํนวน 29 ครั้ง 

-   คาํสัง่ใหอ้อกจากราชการ  จาํวน 15 ราย 

-   คาํสัง่บรรจุแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งของมหาวิทยาลยั  จาํนวน 15 ราย 

-   คาํสัง่การเปลี่ยนระดบัตาํแหน่ง  จาํนวน 1 ราย 

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 

 

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

-   การทาํสญัญาจา้งของพนกังานมหาวิทยาลยั  จาํนวน 8 ราย ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 

การลาออก ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -   จดัทาํคาํสัง่ใหล้าออกจากการปฏิบตัิหนา้ที่  จาํนวน 42 ราย 

-   หนงัสือรับรองการทาํงาน  จาํนวน 30 ราย 
 

ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 
ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 

การเกษียณอายรุาชการ 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - 

 

 

 

 

177,370 บาท 

 

190,135 บาท 

- 

 

 

 

 

177,370 บาท 

 

190,135 บาท 

-   ตรวจสอบพนัธะและภาระผกูพนัของผูเ้กษียณอายรุาชการ  

จาํนวน 6 หน่วยงาน 

-    รายงานขอ้มูลผูเ้กษียณอายรุาชการที่มีพนัธะต่อผูบ้ริหาร/ผูเ้กษียณ  

จาํนวน 6 ครั้ง 

-    จดัทาํประกาศรายชื่อผูเ้กษียณอายรุาชการ  จาํนวน 7 ฉบบั 

-   โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจาํปี 2555   

(25 กนัยายน 2555) 

-   กิจกรรมทศันศึกษาแก่ผูเ้กษียณอาย ุประจาํปี 2555 (16-21 กนัยายน 2555) 

 

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 

 

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 

 

ทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 

ออ้ยอุสา ฉตัรทอง 
 

ออ้ยอุสา ฉตัรทอง 

การบริหารอตัรากาํลงั ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 26,675 บาท 26,675  บาท -  การประชุมคณะทาํงานดา้นการบริหารอตัรากาํลงั จาํนวน 6 ครั้ง 

 

ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 

ภารกิจดา้นอตัราเงินเดือนพิเศษ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 600 บาท 600 บาท -   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอตัราเงินเดือนพิเศษ จาํนวน 3 ครั้ง 

 

ฐานิต วงัวิวฒัน์ขจร 

การเขา้สู่หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน และหวัหนา้สาํนกังาน ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 4,400 บาท 4,400 บาท จดัประชุม  จาํนวน 6 ครั้ง วรรณา  
การจดัทาํคาํสัง่ทางบริหาร ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -   การแต่งตั้ง พน้ตาํแหน่ง ของผูบ้ริหาร จาํนวน 101 ราย 

-   การแต่งตั้ง พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ ตาํแหน่งที่มิใช่ผูบ้ริหาร 

จาํนวน 169 ราย 

-   การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํส่วนงาน/คณะกรรมการสรรหาประธาน
สาขาวิชา  จาํนวน  31 ฉบบั 

-   การเขา้สู่ตาํแหน่งประเภทบริหารหรืออาํนวยการ  จาํนวน 59 ราย 

-   การมอบหมายภาระงานสอนใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือ
อาํนวยการ  จาํนวน  2 ราย 

-   การแต่งตั้งคณะทาํงาน/คณะทาํงาน ที่เกี่ยวกบัการบริหารงานในส่วนงาน 

จาํนวน 20 ฉบบั 

-   การมอบอาํนาจและภารกิจ มอบหมายหนา้ที่ใหผู้ด้าํรงทางบริหารหรือ
ผูป้ฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั  จาํนวน 16 ฉบบั 

ทศันีย ์ศรีจนัทร์ 

ทศันีย ์ศรีจนัทร์ 

 

ทศันีย ์ศรีจนัทร์ 

 

ทศันีย ์ศรีจนัทร์ 

ทศันีย ์ศรีจนัทร์ 

 

ทศันีย ์ศรีจนัทร์ 

 

ทศันีย ์ศรีจนัทร์ 
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

ภารกิจประวตัิบุคลากร ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  บนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  จาํนวน 2,289 ราย  

-  บนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ  

จาํนวน 128 ราย 

-  บนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
จาํนวน 280 ราย 

-  เขียน กม. 1 จาํนวน 2,363 ราย 

-  นาํเอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มประวตัิ  จาํนวน 1,114 ราย 

-  สรุปอตัรากาํลงัประจาํเดือน จาํนวน 19 ครั้ง   

-  แจง้เลขประจาํตวัสายคณาจารย ์จาํนวน 17 ราย 

-  ใหข้อ้มูลบุคลากร จาํนวน 120 ครั้ง 

 

ปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 
รุจิรา  แกว้คีรีวรรณ 

 

รุจิรา  แกว้คีรีวรรณ 

 

รุจิรา  แกว้คีรีวรรณ 

รุจิรา  แกว้คีรีวรรณ 

ปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 
ปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 
ปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 

การลาของผูป้ฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั 

 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ดาํเนินการระบบลาออนไลน์ 

 -  การลาอุปสมบท ลาเพื่อประกอลพิธีฮจัย ์ลาปฏิบตัิธรรม/ลาบวชชี  

    จาํนวน 15 ราย 

-  การขออนุญาตลาพกัผอ่น / ลากิจ ไปต่างประเทศ  จาํนวน 56 ราย 

-  การขออนุญาตไปปฏิบตัิหนา้ที่ต่างประเทศ จาํนวน 231 ราย 

สมศรี  โชติการ 

สมศรี  โชติการ 

 

สมศรี  โชติการ 

สมศรี  โชติการ 

ภารกิจหนงัสือรับรอง ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  หนงัสือรับรอง ธนาคารออมสิน  จาํนวน 12 ราย 

-  หนงัสือรับรอง  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จาํนวน 8 ราย 

-  หนงัสือรับรอง ธนาคารกรุงไทย  จาํนวน 2 ราย 

-  หนงัสือรับรอง ชพค.  จาํนวน  1 ราย 

-  หนงัสือรับรองเพื่อขอวีซ่า หนงัสือรับรองเพื่อทาํหนงัสือเดินทางราชการ   

  หนงัสือรับรองเพื่อขอ/พกอาวธุปืน และหนงัสือรับรองทัว่ไป  

   จาํนวน 165 ฉบบั 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สมศรี  โชติการ 

การทาํบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  จดัทาํบตัรประจาํตวับุคลากร จาํนวน 208 ราย สมศรี โชติการ 

การดาํเนินการเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   สมศรี โชติการ 

การดาํเนินการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  เพิ่มชื่อบุตร  จาํนวน 4 ราย 

-  เปลี่ยนสถานภาพ (เปลี่ยนชื่อ/สกลุ/คู่สมรส)  จาํนวน 2 ราย 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

การดาํเนินการบาํเหน็จบาํนาญ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  จาํนวน 4 ราย 

-  บาํเหน็จลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ จาํนวน 5 ราย 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

การดาํเนินการประกนัสงัคม / ประกนัสุขภาพ /  

ประกนัอุบตัิเหตุ 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - ประกนัสงัคม 

-  ขึ้นทะเบียนผูป้ระกนัตน  จาํนวน 53 ราย 

-  แจง้รับผูป้ระกนัตนเขา้ทาํงาน   จาํนวน 48 ราย 

-  แจง้การลาออกผูป้ระกนัตน  จาํนวน 34 ราย 

-  เบิกจ่าย กรณีทนัตกรรม  จาํนวน 46 ราย 

-  ขอบตัรรับรองสิทธิ (กรณีเปลี่ยนสถานพยาบาล / บตัรสูญหาย / เปลี่ยนชื่อ
สกลุ)  จาํนวน 78 ราย 
 

ประกนัสุขภาพ   

-   กนัยายน 2555  นาํส่งขอ้มูลใหก้บับริษทั (สมาชิกสามญัและสมาชิก
สมทบจาํนวน   800  ราย 

-   สมคัรประกนัสุขภาพระหวา่งปี  จาํนวน  35  ราย 

-   ยกเลิกกรมธรรม ์ จาํนวน 10 ราย  

-   เคลมค่ารักษาพยาบาล  จาํนวน  820  ราย  (โดยบริษทัจะมารับ 1 ครั้ง/

สปัดาห์) 

ประกนัอุบตัิเหตุ 

-  นาํส่งขอ้มูลปีละครั้งต่อบริษทัประกนัสาํหรับการเคลมผูร้ับผดิชอบคือ  

งานกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา   
 

 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

 

 
สาํราญ  ชูจนัทร์ 

 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

 

 
สาํราญ  ชูจนัทร์ 

 

กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ / ชพค. / กบข. / กสจ. ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  สมคัรเขา้กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  จาํนวน 52 ราย 

-  ขอรับเงินคืน กรณีลาออกจากงาน  จาํนวน 7 ราย 

-  ขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข.  จาํนวน 4 ราย 

-  ขอรับเงินคืนจากกองทุน กสจ.  จาํนวน 4 ราย 

 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สวสัดิการเงินกูข้องโครงการต่าง ๆ  ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - ดาํเนินการ 4 โครงการ ดงันี้ 

1. โครงการธนาคาร ธอส. 

2. โครงการธนาคาร ออมสิน 

3. โครงการธนาคารกรุงไทย 

4. โครงการสวสัดิการยมืเงินเพี่อซื้อคอมพิวเตอร์ 

 

 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 1,320 บาท 1,320 บาท -  ดาํเนินการดา้นเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ จาํนวน 4 ครั้ง 

 

สาํราญ  ชูจนัทร์ 

การจดัฝึกอบรม ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 12,365 บาท 

 

136,040 บาท 

 

79.075 บาท 

 

3,800 บาท  

 

3,050 บาท 

6,965 บาท 

226,669 บาท 

12,365 บาท 

 

136,040 บาท 

 

79,075 บาท 

 

3,800 บาท 

 

3,050 บาท 

6,965 บาท 

226,669 บาท 

-  โครงการฝึกอบรม เรื่อง  เทคนิคการสอนและการวดัผลที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  (1 สิงหาคม 2555) 

-   โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เเผนคุณภาพเพื่อการพฒันาองคก์รสู่
ความเป็นเลิศ  ณ ประเทศมาเลเซีย (11-13 ตุลาคม 2555) 

-  โครงการ “เทคนิคการผลิตผลงานเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนบัสนุน (25 ธนัวาคม 2555)  

-  โครงการซกัซอ้มความเขา้ใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบตัิระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (28 ธนัวาคม 2555) 

-  โครงการ “มารู้จกักิจกรรม 5 ส กนัเถอะ” (7 มกราคม 2556) 

-  โครงการสมัมนาผูบ้ริหารประเภทอาํนวยการ ระดบัตน้ (17 มกราคม 2556) 

-   โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ประจาํปี 2556 (28-30 มีนาคม 2556) 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 

การลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน (ลาศึกษาต่อ, การฝึกอบรมหรือดูงาน, การ
ปฏิบตัิงานวิจยั) 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ลาศึกษา (ลาศึกษาต่อ ขยายเวลาศึกษา และรายงานตวักลบั) จาํนวน 77 ครั้ง 

-  ลาฝึกอบรม (ลาฝึกอบรม และรายงานตวักลบั) จาํนวน 21 ครั้ง 

-  ลาปฏิบตัิงานวิจยั  (ลาปฏิบตัิงานวิจยั และรายงานตวักลบั) จาํนวน 9 ครั้ง 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

กนัยารัตน์ หนูสุข 

 

ภารกิจทุนการศึกษาต่อ / ทุนฝึกอบรม ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-  ทุนโครงการพฒันาอาจารยส์าขาขาดแคลน 

-  ทุนโครงการผลิตและพฒันาอาจารย ์(UDC) 

-  ทุนโครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา 
-  ทุนโครงการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาในเขต
พฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-  ทุนโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ทุนเรียน
ดีมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 
ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 

 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 

ภารกิจกองทุนพฒันาบุคลากร 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  การเบิกจ่ายกองทุนพฒันาบุคลากร จาํนวน 85 หนา้งบ 

-  หนงัสือรับรองทุน 

-  สญัญารับทุนและสญัญาคํ้าประกนั จาํนวน 68 ฉบบั 

-  ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการพฒันาบุคลากร จาํนวน 3 ครั้ง 

-  ประกาศรับทุนสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร จาํนวน 2 ฉบบั (30 ราย) 

ลลิดา นนัทวงศ ์

ลลิดา นนัทวงศ ์

ลลิดา นนัทวงศ ์

ลลิดา นนัทวงศ ์

ลลิดา นนัทวงศ ์
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

การประสานการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปี 2553-2557 

 

ออ้ยอุสา  ฉตัรทอง 

การจดัความรู้ของมหาวิทยาลยั และของหน่วยงาน 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 3,500 บาท 

 

1,539 บาท 

12,230 บาท 

 

28,647 บาท 

12,140 บาท 

 

17,770 บาท 

3,200 บาท 

 

1,539 บาท 

12,230 บาท 

 

28,647 บาท 

12,140 บาท 

 

17770 บาท 

-  กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดาํเนินงานการจดัการความรู้ ประจาํปีการศึกษา 
2555 (3 กรกฎาคม 2555) 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการดว้ยหวัใจ ครั้งที่ 1 (29 พ.ย. 55) 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดาํเนินงานการจดัการ
ความรู้ รอบ 6 เดือน (22 ม.ค.56) 

-  โครงการรวมบริการประสานภารกิจ ครั้งที่ 1 (11-12 ก.พ.56) 

-  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดาํเนินงาน 

    การจดัการความรู้ รอบ 9 เดือน (18 เมษายน 2556) 

-   โครงการรวมบริการประสานภารกิจ ครั้งที่ 2 (19 เม.ย.56) 

 

ปุณญาดา  
สุวรรณมณี 

ปุณญาดา   
ปุณญาดา 

 

ปุณญาดา 
ปุณญาดา 
ปุณญาดา 
ปุณญาดา 

ภารกิจดา้นดคี 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  คดีแพง่  คดีอาญา  คดีปกครอง คดีลม้ละลาย การติดตามเรื่องรับหนี้  

การบงัคบัคดี 
จิตตพล ช่วยหนู 

เวชศกัดิ์  ศรีสจัจงั 
พิสิษฐ ์ มงคลสวสัดิ์ 

ธีรวิทย ์มงคลสวสัดิ์ 

ภารกิจดา้นนิติกรรมสญัญา ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - งานดา้นนิติกรรมสญัญา 
ภารกิจดา้นยกร่างประกาศ กฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ฯลฯ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - งานดา้นการยกร่างประกาศ กฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ฯลฯ 

ภารกิจดา้นวินยั / จรรยาบรรณ / ความรับผดิทางละเมิด ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - งานดา้นวินยั / จรรยาบรรณ / ความรับผดิทางละเมิด 

ภารกิจสนบัสนุนดา้นงานกฎหมายของสภามหาวิทยาลยั ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - งานสนบัสนุนดา้นงานกฎหมายของสภามหาวิทยาลยั 

ภารกิจดา้นใหค้าํปรึกษาตอบขอ้หารือ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - งานดา้นใหค้าํปรึกษาตอบขอ้หารือ 

ภารกิจประชุม 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 403,077 บาท 

 

- 

 

136,895 บาท 

403,077 บาท 

 

- 

 

136,895 บาท 

-  บริหารจดัการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จาํนวน 6 ครั้ง 

-  บริหารจดัการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํ
มหาวิทยาลยั จาํนวน 7 ครั้ง 

-  บริหารจดัการประชุมคณะทาํงานระบบบุคลากร ทอมก. จาํนวน 5 ครั้ง 

วรรณา  เหมทานนท ์

 

ปวีณา  จนัทร์
ประดิษฐ ์

วรรณา  เหมทานนท ์
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (มหาวทิยาลยั) พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) บริหารจดัการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ (ระดบัหน่วยงาน) 1. ส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

    2. มีระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

ตวัชี้วดั (ระดบัหน่วยงาน)  1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนภารกิจของฝ่ายผา่นทางเวบ็ไซตท์ี่รับผดิชอบ 

    2. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการลา 

    3. ความถกูตอ้งของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลบุคลากร โดยการส่งแบบสาํรวจเพื่อตรวจสอบขอ้มูลสวน่บุคคลของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 

โครงการงาน/งาน   - 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

บริหารระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -    บริหารงานและจดัการเอกสารภายในมหาวิทยาลยัผา่นทางระบบ 
สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์  จาํนวน 5,974 ฉบบั  
-    บริหารงานและจดัการเอกสารภายนอกผา่นทางระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์   จาํนวน  7,937 ฉบบั 
-    บริการออกเลขหนงัสือภายนอก จาํนวน 5,643 ฉบบั 
-    บริการออกเลขคาํสัง่มหาวิทยาลยั 2,192  ฉบบั 
-    ประสานการพฒันาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

สุภาพร สิกพนัธ์ 
เสาวรีย ์ฤทธิ์ทอง 

บริหารระบบบริการขอ้มูลข่าวสาร  
(ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร) 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -   บนัทึกและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบบริการขอ้มูลข่าวสารทาง
เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัและเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลข่าวสาร จาํนวน 1,535 เรื่อง 
 

สุรศกัดิ์ วงศส์นัติ 

การดูแลเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ปรับปรุง พฒันาระบบเวบ็ไซตข์องหน่วยงานร่วมกบัสาํนกัคอมพิวเตอร์ 
-  บริการขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานผา่นทางเวบ็ไซตฝ์่ายบริหารกลาง 
และทรัพยากรบุคคล 

สุรศกัดิ์ วงศส์นัติ 
สุรศกัดิ์ วงศส์นัติ 
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

 
-  บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการความรู้ผา่นทางเวบ็ไซตศ์ูนยก์าร
จดัการความรู้มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
-  บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นสภาคณาจารยแ์ละพนกังานผา่นทางเวบ็ไซตส์ภา
คณาจารยแ์ละพนกังาน 
 

 
ปุณญาดา สุวรรณมณี 

 
นนทพทัธ์ นวลนิ่ม 

บริหารระบบทรัพยากรบุคคล 
 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  พฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 

บริหารระบบการลาออนไลน์ 
 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  พฒันาและปรับปรุงระบบการลาอิเลก็ทรอนิกส์ สมศรี  โชติการ 

การบาํรุงรักษาและสาํรองฐานขอ้มูลกลาง ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ดูแลและสาํรองขอ้มูลกลางของหน่วยงาน วรรณา  เหมทานนท ์
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (มหาวทิยาลยั) พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) พฒันาความเป็นเลิศดา้นการจดัระบบบริหารสาํนกังาน 

เป้าประสงค์ (ระดบัหน่วยงาน) 1. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นสาํนกังาน มีความสะอาด คล่องตวั 

2. มีการบริหารจดัการภายในสาํนกังาน เพื่อใหบุ้คลากรสามารถทาํงานแทนกนัได ้

ตวัชี้วดั (ระดบัหน่วยงาน)  1. กระบวนการจดัทาํกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน 

    2. มีการประชุมของกลุ่มภารกิจในฝ่ายเพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ วางแผนและติดตามการปฏิบตัิงาน 

    3. ผลการประเมินการปฏิบตัิงานจากระบบพี่เลี้ยงของบุคลากรที่เขา้ปฏิบตัิงานใหม่ 

โครงการงาน/งาน   - 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

การประชุม 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - 

 

3,147 บาท 

 

- 

 

3,147 บาท 

 

- จดัประชุมผูเ้กี่ยวขอ้งในกลุ่มภารกิจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ 

วางแผนและติดตามการปฏิบตัิงาน 

-  บริหารจดัการประชุมฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จาํนวน 6 ครั้ง 

อุทยัวรรณ จนัทรโชติ 

 

สุรศกัดิ์ วงศส์นัติ 

 

งานธุรการสภาคณาจารยแ์ละพนกังาน ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% 63,975 บาท 

206,895 บาท 

 

2,340 บาท 

6,420 บาท 

63,975 บาท 

206,895 บาท 

 

2,340 บาท 

6,420 บาท 

-  จดัประชุมสภาคณาจารยแ์ละพนกังาน  จาํนวน 15 ครั้ง 

-  จดัประชุมที่ประชุมสภาอาจารยม์หาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ปอมท. 

จาํนวน 5 ครั้ง 

-  จดัประชุมเสนอสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั  จาํนวน 4 ครั้ง 

- จดัประชุมสรรหาอธิการบดี  จาํนวน 3 ครั้ง 

 

 

นนทพทัธ์  นวลนิ่ม 

ภารกิจเลขานุการผูบ้ริหาร ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ประสานงานและบริหารจดัการเอกสารงานเลขานุการอธิการบดี 

 

 

ปวีณา  
จนัทร์ประดิษฐ ์
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กจิกรรม 
ตัวชี้วดัความสําเร็จ

ของโครงการ 

การดาํเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณทีจ่่ายจริง 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
เป้าหมาย ผล 

ภารกิจงบประมาณ  การเงิน และพสัดุของฝ่าย 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  จดัทาํแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2556  จาํนวน 1 ครั้ง 

-  รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2555-2556 จาํนวน 5 ครั้ง 

-  จดัทาํรายละเอียดการของบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 3 ครั้ง 

-  รายงานพสัดุคงเหลือประจาํเดือน จาํนวน 12 เดือน 

-  จดัทาํหนา้งบเบิกจ่าย 

-  ตรวจสอบพสัดุประจาํปี 2555 จาํนวน 3 ครั้ง 

-  จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์และควบคุมการเบิกจ่าย-พสัดุ 

ธนัยธรณ์ สุทธิพงศ ์

ธนัยธรณ์ สุทธิพงศ ์

ธนัยธรณ์ สุทธิพงศ ์

ธนัยธรณ์ สุทธิพงศ ์

ธนัยธรณ์ สุทธิพงศ ์

ธนัยธรณ์ สุทธิพงศ ์

ธนัยธรณ์ สุทธิพงศ ์

งานประสานงานส่วนกลาง 

 

ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ประสานงาน บริหารจดัการเอกสาร และใหบ้ริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  พยอม สุทธิพนัธ์ 

วลัภา  ทบัแกว้ 
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - - ดาํเนินการจดัทาํรายงานความเสี่ยและควบคุมภายในตามที่มหาวิทยาลยั

กาํหนด 

คณะทาํงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันา ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ดาํเนินการจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลยั
กาํหนด 

คณะทาํงาน 

การประกนัคุณภาพ ร้อยละความสาํเร็จ 100% 100% - - -  ดาํเนินการรายงานผลการประกนัคุณภาพตามที่มหาวิทยาลยักาํหนด คณะทาํงาน 

 


