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 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  (ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ฉบับปรุงปรุง เมษายน 2563** 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  :  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 

เป้าประสงค์  1.1  : สํานักวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมบริการที่หลากหลาย ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องและครบทุกหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของหลักสูตร 

แหล่งงบประมาณ  เงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1  งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

1.1 จัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ 

/ภาษาไทยทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาต่างประเทศ/

ภาษาไทย ทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องหรือสนบัสนุน

หลักสูตรการเรยีนการสอนครบทุกหลักสูตร และ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัย

เหมาะสมกับจํานวนงบประมาณที่ได้รับตลอดทั้งปีและ

รองรับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 

 

ต.ค. 62-

30 ก.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 1. จํานวนหนังสือภาษา

ต่างประเทศทีจ่ัดซื้อเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 1,000 

ชื่อเรื่อง/1,000 เล่ม

งานพัฒนาฯ 

2. จํานวนหนังสือภาษาไทย

ที่จัดซื้อเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 800

ชื่อเรื่อง/ 1,600 เล่ม

งานพัฒนาฯ 

3. จํานวนหนังสือ

อภินันทนาการที่จัดหาเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 800

ชื่อเรื่อง/1,000 เล่ม

งานพัฒนาฯ 

4. จํานวนวารสารภาษาไทย

ที่ต่ออายุ/ บอกรับใหม่ 

ไม่น้อยกว่า  

50 ชื่อเรื่อง 

งานวารสารฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์ 4.1 :   สํานักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 4.1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แหล่งงบประมาณ  :  งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และเงินบริจาคร่วมทําบุญตามศรัทธา 

 

ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1  การเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์  

  1.1 ประชาสัมพันธ์ภายใน

หน่วยงานช่องทาง ชายคาสํานักฯ 

และ ชายคา LINE 

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม

ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรได้ทราบ

 2. เพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ภายในให้สะดวก 

รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ 

ต.ค.62- 

ก.ย.63 

  จํานวนช่องทางในการ

เผยแพร่ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน 

 ไม่น้อยกว่า 2 

ช่องทาง 

งานประชาสัมพันธ์ 

  1.2 จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ 

 - เผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักฯ 

 - เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 - เผยแพร่ทาง Facebook 

 - เผยแพร่ทาง LINE 

 - เผยแพร่ทางป้าย/บอร์ดประกาศ/

จอทีวี 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับการ 

ให้บริการการสืบค้นข้อมูล การใช้บริการและกิจกรรม 

อื่น ๆ ให้แก่นิสิต อาจารย์  ตลอดจนผู้ใช้บริการ 

ได้รับทราบ 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

 1. จํานวนข่าว

ประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ 

 2. มีระบบจัดเก็บข้อมูล

ข่าวสารที่สามารถสืบค้นได้ 

1. ไม่น้อยกว่า 50 

เรื่อง 

 2. จํานวน 1 ระบบ 

งานประชาสัมพันธ์ 

สํานักงานเลขานุการ 

กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ 

2  ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมและศึกษา 

 ดูงาน 

 เพื่อให้การต้อนรับ นําชมสํานักวิทยบริการ ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานให้แก่ผู้ศึกษาดูงาน

และผู้เยี่ยมชมจากหน่วยงาน สถาบันอื่น ๆ 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

 ระดับความสําเร็จในการ

ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงาน 

ไม่น้อยกว่า

ระดับ 4.51 

งานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

    3  งานพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์   

 

3.1 จัดรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของสํานักวิทย

บริการผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 102.25 MHz. และ Facebook live 

วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

 จํานวนรายการที่

ออกอากาศและเผยแพร่ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 

 

  3.2 จัดรายการวิทยุออนไลน์  เพื่อเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียง “เปิดประตูสู่การ

เรียนรู้” ช่องทางออนไลน์ผ่าน Youtube บนเว็บไซต์สํานัก

วิทยบริการ 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

 มีระบบจัดเก็บและเผยแพร่

รายการวิทยุทางออนไลน์ 

บนเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ

จํานวน 1 ระบบ งานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ฯ 

4 จัดการข้อร้องเรียน ข้อคําถาม 

หรือข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้บริการ 

 

1. เพื่อรับทราบข้อร้องเรียน คําถามหรือข้อเสนอแนะ จาก

ผู้ใช้บริการ และนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการต่อไป

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้

บริการ 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 ร้อยละของจัดการข้อ 

ร้องเรียน ข้อคําถาม หรือ  

ข้อเสนอแนะ นําไป

ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริการ  

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 

สํานักงานเลขานุการ 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

5 

 

 

 

ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ 

โดยผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 1.เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

2. เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อประชาสมัพันธ์  

ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

สรุปรายงานผลการศึกษา จํานวน 1 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ 

   6 กําหนดแผนกลยุทธ์ และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ตามคํารับรอง

 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

 สํานักวิทยบริการ 

ต.ค. 62 -

ก.ย. 63 

ร้อยละของแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการที่ 

- ร้อยละ 25 คณะกรรมการบริหาร 

สํานักวิทยบริการ 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

 ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยและกลยุทธ์

ศาสตร์ชาติ 

และทุกกลุ่มงาน  

7  การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

ประจําปี 2563(Action Plan) 

และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจําปี รอบ 

6, 12 เดือน 

 1. เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 

2563 

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบตามขั้นตอน

และมีประสทิธิภาพ 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 ดําเนินการจัดทําแผน

 ปฏิบัติงานและดําเนินงาน   

ตามแผนเสร็จตามกําหนด

- มีแผนปฏิบัติงาน

 ประจําปี 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานเลขานุการ 

8  กิจกรรมที่บุคลากรมีส่วนร่วม  

  8.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร 

 เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ 

เพิ่มค่าจ้างประจําปี 

เดือน  

ก.พ. 63 

เดือน  

ส.ค. 63 

 

 - จํานวนครั้งที่รายงาน

 ผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร 

- ปีละ 2 ครั้ง งานบุคคล 

สํานักงานเลขานุการ 

  8.2 การสรรหา  พนักงาน  ลูกจ้าง

ชั่วคราว  

 เพื่อดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครสอบ/คําสั่งรับสมัคร

สอบ ดําเนินการสอบ รับรายงานตัวรายงานผลการ

สอบแข่งขัน ขออนุมัติจ้าง 

ต.ค. 62– 

ก.ย. 63 

 - ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์

ทุกขั้นตอนในทุกกิจกรรม 

ตลอดปีเมื่อมีอัตรา

ว่าง 

งานบุคคล สํานักงาน

เลขานุการ 

  8.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา/เพิ่มค่าจ้างพนักงาน 

 เพื่อจัดทําข้อมูลเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง

 ประจํา และจัดทําข้อมูลการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน 

มี.ค. 63 

ก.ย.63 

  ดําเนินการแล้วเสร็จและ

จัดส่งมหาวิทยาลัยตาม 

กําหนด 

ปีละ 2 ครั้ง งานบุคคล 

สํานักงานเลขานุการ 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

  8.4 การเลื่อนระดับสงูขึ้นและการ

ต่อสัญญาจ้างพนักงาน/ประเมินผล

การทดลองการปฏิบัติราชการ 

  

 1. เพื่อดําเนินการส่งข้อมูลการขอกําหนดตําแหน่ง ที่สงูขึน้

ของบุคลากร  

 2. เพื่อจัดทําแผนการเลื่อนระดับที่สงูขึ้น 

 3. จัดทําบันทึกส่งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ

ของพนักงาน 

 4. จัดทําสัญญาจ้างและบันทึกส่งสัญญาจ้างไปยัง

มหาวิทยาลัยเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 

 

 

  ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กองการ

เจ้าหน้าที่กําหนด 

    

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 ตามระยะเวลาที่ 

กําหนด 

งานบุคคล 

สํานักงานเลขานุการ 

 

 

  8.5 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  1. จัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรประจําปี

 2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ต.ค. 62 –

ม.ค. 63 

 1. จํานวนผู้บริหารและ   

บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

 2. มีแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 100

จํานวน 1 เล่ม 

งานบุคคล 

สํานักงานเลขานุการ 

  8.6 เพิ่มวุฒิหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ในทะเบียนประวัติของบุคลากร 

 1. จัดทําบันทึกขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติของบุคลากร

 2. จัดทําขอมูลขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 ทะเบียนประวัติได้รับการ 

 ปรับปรุงข้อมูลอย่าง

สมบูรณ์ 

ร้อยละ 100 งานบุคคล 

สํานักงานเลขานุการ 

  8.7 ติดตามผลบุคลากรที่เขา้ร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู

งาน 

 1. ดําเนินการติดตามผลการนําองค์ความรู้ที่ได้รับจาก

 การเข้าร่วมประชุมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 เพื่อรายงานผู้บริหารได้รับทราบ 

ต.ค. 62 -ก.ย. 

63 

 จํานวนบุคลากรที่รายงาน

ผลการเข้าร่วมพัฒนา

ตนเองและนําผลมา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละ 90 งานบุคคล 

สํานักงานเลขานุการ 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 8.8 พัฒนาทักษะทางด้านภาษาของ

บุคลากรมุ่งสู่สากล 

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาใช้

บริการสํานักวิทยบริการได้  

ต.ค. 62    

-ก.ย. 63 

 1. จํานวนบุคลากรที่

หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้า

อบรม 

2. บุคลากรสามารถสื่อสาร

กับชาวต่างชาติที่มาใช้

บริการที่สํานักวิทยบริการได้

3 คน

 

งานบุคคล 

สํานักงานเลขานุการ 

   9 โครงการพบกันวันศุกร์ ปลุกคน

พัฒนา 

1 เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ วิทยาการด้านวิชาชีพ

และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 

2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกนั 

3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น 

ในการเรียนรู้อยู่เสมอ 

ต.ค.62 - 

ก.ย.63 

จํานวนครั้งของการจัด

อบรม 

ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

(อย่างน้อยเดือนละ 

1ครั้ง) 

- x ≥4.00 

กลุ่มงานบริการชุมชน

ฯ 

10  แผนการดําเนินงานด้านงบประมาณ  
  10.1 ดําเนินการขอรับจัดสรร 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

 เพื่อให้การดําเนินงานด้านงบประมาณ

 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ก.พ. 63 - 

ส.ค. 63 

 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

 แผ่นดินและงบประมาณ 

 เงินรายได้เพื่อขอจัดสรร 

 งบประมาณ 

 

ปีละ 2 ครั้ง งานนโยบายและแผน 

สํานักงานเลขานุการ 

 

  10.2 ดําเนินการบริหารจัดการ     

งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ  

เน้นความคุ้มค่าและประหยัด 

1. เพื่อให้การดําเนินงานด้านงบประมาณมี

ประสทิธิภาพ 

2. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่าและประหยัด 

3. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทน

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 1. ร้อยละของเงินเหลือจ่าย

สุทธิต่องบดําเนินการ 

 2. ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณในภาพรวม 

1. น้อยกว่าร้อยละ 5

 2. น้อยกว่าร้อยละ 5

งานการเงินและบัญชี 

สํานักงานเลขานุการ 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ

ครุภัณฑค์่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างชั่วคราว

 10.3 จัดทํารายงานต้นทุนต่อหน่วย  

ผลผลิตประจําปีงบประมาณ 2563 

 เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วย และความคุ้มค่าของสํานักวิทยบรกิาร 

ของการใช้งบประมาณ 

 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

รายงานต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 1 เล่ม งานการเงินและบัญชี  

 สํานักงานเลขานุการ 

11  แผนรับการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.1 สํารวจครุภัณฑ์ประจําปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 2562   

 เพื่อสํารวจครุภัณฑ์ประจําปี 2562

 สํานักวิทยบริการ    

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 จํานวนรายงานข้อมูลวัสดุ

 ครุภัณฑ์คงเหลือของ 

หน่วยงาน  

1 ฉบับ สํานักงานเลขานุการ 

 11.2 จัดทํารายงานผลการ   

 ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง  

 และควบคุมภายใน 

 1. เพื่อดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ การ  

 กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   

 2. เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ 

 ดําเนินงานของสํานักวิทยบรกิารจะบรรล ุ  

 วัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยงและการ 

 ควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสทิธิภาพ 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 

 มีรายงานการบริการ

 ความเสี่ยงและการควบคุม

 ภายในตามระเบียบว่าด้วย

 มาตรฐานการควบคุม      

 ภายในพ.ศ. 2544 

1 ฉบับ สํานักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

และการควบคมุ 

ภายใน 

  
 11.3 รายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

 เพื่อเป็นการรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/

 จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 จํานวนครั้งที่ดําเนินการ

 ภายในวันที่ 5 ของเดือน 

12 ครั้ง งานการเงินและบัญชี 

สํานักงานเลขานุการ 

  11.4 จัดทํารายงานทางการเงิน  

งบ  เงินกองทุนประจําเดือน 

 1. เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินกองทุน

 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการ  

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 จํานวนรายงานทางการเงิน

 งบเงินกองทุน ที่นําส่ง  

17 ชุด งานการเงินและบัญชี 

สํานักงานเลขานุการ 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ประจําไตรมาส และประจําปี บริหารงบประมาณเงินกองทนุ

 

 ประจําเดือน ประจําไตร

 มาส และประจําปี 

 

  11.5 จัดทํารายงานทางการเงิน  

งบการเงินประจําเดือนประจํา 

ไตรมาส และประจําปี 

 1. เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย

 งบประมาณประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจํา 

 ปีที่ได้รับจัดสรร 

 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ 

 บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ต.ค. 62 -ก.ย. 

63 

 จํานวนรายงานทางการเงิน

 งบการเงิน ที่นําส่ง  

 ประจําเดือน ประจําไตร 

 มาส และประจําปี 

17  ชุด งานการเงินและบัญชี 

สํานักงานเลขานุการ  

 

 

 

 11.6 จัดทํารายงานยอดเงิน  

 คงเหลือประจําเดือน 

 1. เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย

 และยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือนของงบประมาณ 

 ที่ได้รับจัดสรร 

 2. เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการรายงานทางการเงิน 

 และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเบิก-จ่าย 

 งบประมาณ 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 จํานวนรายงานยอดเงิน

 คงเหลือประจาํเดือน 

12 ชุด งานการเงินและบัญชี 

สํานักงานเลขานุการ 

12 

  

 รายงานการตรวจสอบสภาพ  

 รถยนต์ก่อน – หลังใช้รถยนต์  

 ประจําวัน  

 1. เพื่อตรวจสอบการสภาพรถยนต์ก่อน – หลัง

 การใช้รถประจําวัน 

 2. เพื่อเตรียมพร้อมก่อนใช้รถยนต์ในแต่ละวัน 

 3. เพื่อเป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ 

 ค่าบํารุงรักษารถยนต์ในปีถัดไป 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 

  จํานวนครั้งที่รายงาน

 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

 

12 ครั้ง

 

 

งานยานยนต์ 

 

 



29 
 

ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

13 

  

รายงานการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 

 1. เพื่อรายงานการใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง

 ประจําเดือนในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณค่าน้ํามัน 

เชื้อเพลิงในปีถดัไป 

 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

  จํานวนครั้งที่รายงาน

 ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน 

12 ครั้ง งานยานยนต์ 

สํานักงานเลขานุการ 

14  รายงานการใช้บัตรฟลีดการ์ด 

ในการเติมน้ํามัน 

 เพื่อรายงานการใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากการใช้บัตร

 ฟลีดการ์ด (บัตรเครดิตของทางราชการ) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

 ไปยังกองคลงัและพัสดุ   

 ภายในวันที่ 5 ของเดือน 

 ถัดไป 

12 ครั้ง งานการเงินและบัญชี 

สํานักงานเลขานุการ 

 

 

15  การปฏิบัติงานสารบรรณ จัดทํา  

 หนังสือราชการรับ-ส่ง ร่างพิมพ์  

 โต้ตอบ หนังสือราชการทุก   

 ประเภท และการจัดเก็บเอกสาร  

 การทําลายเอกสาร 

 ปฏิบัติงานสารบรรณเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร

 ทุกประเภท ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ เพื่อช่วย   

 ประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร 

  

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 ดําเนินการแล้วเสร็จทุก

 รายการ  และทุก 

 กระบวนการภายใน 
 ระยะเวลาที่กาํหนด 

ร้อยละ 100 งานสารบรรณ 

สํานักงานเลขานุการ 

16 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน 

 เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

ต.ค. 62 -ก.ย. 

63 

-ดําเนินการจัดหาครบและ

เบิกจ่ายเงินแลว้เสร็จตาม

กําหนด 

ร้อยละ 100 งานพัสดุ 

สํานักงานเลขานุการ 

17  การควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุ 

 ครุภัณฑ ์

 เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การลงบัญชีวัสดุและเนินการ

 รายงานผลการเบิกจ่ายพัสดุ 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 -ดําเนินการเบิกจ่ายและ

 ลงบัญชีการควบคุมพัสดุ 

 ครบทุกรายการ 

 

ร้อยละ 100 งานพัสดุ สํานักงาน

เลขานุการ 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

18 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําปี

งบประมาณพ.ศ. 2563 

เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

 ดําเนินการจัดหาและเบิก

 จ่ายเงินแล้วเสร็จตาม 

 กําหนด 

ร้อยละ 100 งานพัสดุ 

สํานักงานเลขานุการ 

    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว   

เป้าประสงค์ 5.1 : สํานักวิทยบริการเป็นห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
กลยุทธ์ 5.1.1 : จัดกิจกรรม รณรงค์ สง่เสรมิให้เป็นห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทํานโยบายและจัดทําแนว

ทางการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์

พลังงานและสิง่แวดล้อม 

เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาสํานักวิทย

บริการสู่ห้องสมุดสีเขียว 

ต.ค.-พ.ย. 

2562 

มีนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์

พลังงานและสิง่แวดล้อม 

           1 ชุด

 

- ผู้อํานวยการ  

- รองผู้อํานวยการฝ่าย

พัฒนาระบบกายภาพฯ 

2 จัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

ห้องสมุดสีเขียวและรกัษ์สิง่แวดล้อม 

เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.-พ.ย. 

2562 

มีแผนปฏิบัติงานการ

พัฒนาสํานักวิทยบริการสู่

ห้องสมุด 

สีเขียว 

แผนปฏิบัติงาน 1 

ชุด 

- คณะกรรมการพัฒนา 

ห้องสมุดสีเขียว 

3  งานติดตั้งแผงกั้นผนังดาดฟ้าและ 

 ซ่อมแซมพื้นสํานักวิทยบริการ A 

1.  เพื่อป้องกันผนังดาดฟ้าพังหล่นลง

ด้านล่าง 

 2. เพื่อป้องกันน้ําฝนรั่วจากดาดฟ้าลงมา  

 ภายในตัวอาคาร 

ม.ค. –พ.ค. 

63 

 ผนังดาดฟ้าได้รับการ

 ปรับปรุงซ่อมแซมให้  

 แข็งแรง 

1  งาน - รองผู้อํานวยการฝ่าย  

 พัฒนาระบบกายภาพฯ 
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในอาคารและ

นอกอาคารสํานักวิทยบริการและ

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 1. เพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก

 2. เพื่อความสวยงามและร่มรื่น 

 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและ  

 สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

 เพิ่มพื้นที่สีเขียว

50% 

 

- รองผู้อํานวยการฝ่าย  

 พัฒนาระบบกายภาพฯ 

 - พนักงานทั่วไป 

 -บุคลากรทุกกลุ่มงาน 

5  การจัดการของเสียและมลพิษ  1. เพื่อจัดการแยกขยะให้ถูกวิธี

 2. เพื่อนําขยะที่แยกได้ไปใช้ประโยชน์ 

 3. เพื่อจัดการน้ําเสียให้ถูกวิธี 

 4. เพื่อจัดการมลพิษทางอากาศให้ถูกวิธี 

 5. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

 ร้อยละความสําเร็จในการ

จัดการของเสียและมลพิษ

ตามแผน 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 

-รองผู้อํานวยการฝ่าย  

 พัฒนาระบบกายภาพฯ 

 -ทุกกลุ่มงาน 

 -กลุ่มแม่บ้าน 

6  Big Cleaning Day  / กิจกรรม 8 ส  1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

 เรียนรู้ และการทํางาน 

 2. เพื่อสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 3. เพื่อประหยัดพลังงานและรักษา 

 สิ่งแวดล้อม 

ม.ค. –ก.ย.. 

63 

 จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 100 -รองผู้อํานวยการฝ่าย  

 พัฒนาระบบกายภาพฯ 

 -ทุกกลุ่มงาน 

 -กลุ่มแม่บ้าน 

7  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน 

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกียวกับ

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการแก ่

 ผู้ใช้บริการ 

ตลอดทั้งป ี  มืทรัพยากรสารสนเทศ

ให้บริการ 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ของทรัพยากร 

สารสนเทศทั้งหมด

-กลุ่มงานเทคนิค  

 สารสนเทศ 

8  จัดให้บริการสืบค้น ให้ความรู้ และ  

 ส่งเสริมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวกับ  

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อจัดให้บริการสืบค้น ให้ความรู้เกี่ยว

 กับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดทั้งป ี  ความพึง

 พอใจของผู้ใช้บริการ  

 

ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 

3.51 

 

- กลุ่มงานส่งเสริมฯ 

user
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ที่ แผนการปฏบิตัิงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

9  จัดมุมความรู้ทางด้านพลังงานและ 

 สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์การอนรุักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

 1. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ และบุคคล

 ทั่วไป ได้รับความรู้ทางด้านพลังงานและ 

 สิ่งแวดล้อม 

 2. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ และบุคล 

 ทั่วไป นําความรู้ที่ได้รับเป็นใช้ประโยชน์ 

 

ตลอดทั้งป ี  ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ

  

ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 

3.51 

-กลุ่มงานบริการ

สารสนเทศ 

 -กลุ่มงานส่งเสริมฯ 

 -กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

 -งานประชาสมัพันธ์ 

10 DIY สํานักฯรักษ์โลก  1. เพื่อให้นิสติและผู้ใช้บริการสามารถประดิษฐ์สิ่งของ

จากวัสดุเหลือใช้ ให้เกิดประโยชน์ 

 2. เพื่อให้นิสติและผู้ใช้บริการเห็นคุณค่า ความสําคัญและ

มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 3. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้

บริการในสํานักนักวิทยบริการ 

ต.ค. 62-  

ก.ย. 63 

 1. จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.  120 คน

 

 2.  x ≥4.00 

กลุ่มงานบริการ 

ชุมชนฯ 

 

11  จัดทําระบบ E-office 

 

 1. เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม

 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ  

ตลอดทั้งป ี  ลดปริมาณการใช้

 กระดาษ 

3 % กลุ่มงานพัฒนา

นวัตกรรม 
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3. พ้ืนที่เขียวในพ้ืนที่ราบ และสามารถวางไม้กระถางภายในอาคารได้ หรือพ้ืนที่ที่ทางสํานักงานวางแผนจัดเตรียม 

 

 



 

 



      



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 





 

 



 

 



จดัทําพืน้ท่ีโรงเพาะชําต้นไม้ 
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