
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
 
     สํานักบริการคอมพิวเตอร์มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดยมี
ระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักฯ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัว
บ่งชี้   ในปีการศึกษา 2556 พบว่า สํานักฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.83  อยู่ในระดับดี
มาก  
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

 
 องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2556 (เตม็ 5) ระดับคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 5.00 - 5.00  ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.66 4.77 ดีมาก  
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   4.32   ดี 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ับบริการ 

 5.00   ดีมาก 

2.3 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00  5.00 - 5.00 ดีมาก  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

 5.00   ดีมาก 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  5.00   ดีมาก 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  5.00   ดีมาก 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร  5.00   ดีมาก 
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทกัษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

5.00    ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี  

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี  

เฉล่ียภาพรวม 5.00  4.67  4.66  4.83   



 องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2556 (เตม็ 5) ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง

ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก   
 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จํานวน  10  ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) 
จํานวน  2  ตัวบ่งช้ี   
 

 ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มีจุดแข็ง 
และจุดที่ควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ ดังน้ี 
 

 ประเมินตนเอง 
บทสรุปภาพรวม 
 จุดแข็ง 1. พันธกิจท้ัง 3 ด้าน สนับสนุนการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ของสํานักฯ และตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยในการเป็น  e-University 
 2. มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 
 3. มีความพร้อมด้านกายภาพ คือ ได้รับอนุมัติก่อสร้างอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์หลังใหม่ ท่ีสามารถ

ขยายการให้บริการได้เพิ่มขึ้น 
 4. เป็นองค์กรที่สะสมความรู้และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเน่ือง 

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

1. ควรจัดทําแผนแม่บทไอซีทีของสํานักฯ ท่ีสอดรับกับแผนแม่บทไอซีทีของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบ
และแผนการดําเนินงานการจัดทําคําของบประมาณด้านไอซีทีประจําปี และเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับแผนไอซีทีของสํานักฯ 

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. ควรสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมด้านไอซีทีรูปแบบใหม่  เช่น  นวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบ 
Cloud เป็นต้น 

 2. ควรสร้างนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ มาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก 
ปัจจัยเส่ียง สําหรับอาคารสูง 

 2. ควรปรับปรุงกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการเพ่ือรองรับการให้บริการท่ีอาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 10 ช้ัน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง 1. พันธกิจท้ัง 3 ด้าน สนับสนุนการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ของสํานักฯ และตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยในการเป็น  e-University 
 2. มีแผนกลยุทธ์ท่ีบุคลากรมีส่วนร่วม  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของสํานักฯ 

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

1. ควรทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน   

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. ควรกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนและการประเมินผลแผน เพื่อนํามาปรับปรุงในการจัดทําแผน
ครั้งต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดทําแผนแม่บทไอซีทีของสํานักฯ ท่ีสอดรับกับแผนแม่บทไอซีทีของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบ



และแผนการดําเนินงานการจัดทําคําของบประมาณด้านไอซีทีประจําปี และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับแผนไอซีทีของสํานักฯ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 1. มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 

 2. มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอสําหรับให้บริการ 
 3. เป็นหน่วยงานกลางให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายระดับภูมิภาค 
 4. พัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

 
 5. มีการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ นิสิต บุคลากรและบุคคลท่ัวไปอย่างต่อเน่ือง 

 
 6. มีสถานที่และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยสําหรับให้บริการ 

 
 แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
1. ควรขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้เพียงพอในส่วนการบริหารจัดการและบริการด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสําหรับส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. ควรสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมด้านไอซีทีรูปแบบใหม่  เช่น  นวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบ  
Cloud เป็นต้น 

 2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลประวัติอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะใช้ 
สําหรับการจัดทําแผนบํารุงรักษา การจัดหาทดแทน และกําหนดกระบวนการควบคุมให้ชัดเจน 

 ข้อเสนอแนะ 1. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการเช่ือมต่อระบบสํารองข้อมูล ให้สอดรับกับอุปกรณ์ใหม่ท่ีได้จัดหามา
โดยเร็วเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 2. ควรมีแผนสํารวจ บํารุงรักษาอุปกรณ์ของสํานักฯ ท่ีติดต้ังและให้บริการเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อลดความเสียหายกรณีท่ีเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ 

 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการให้บริการท่ีอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 10 ช้ัน 
 

 4. ควรมีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ด้าน ICT เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย  ประสานการทํางาน
ด้าน ICT และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือลดปัญหาต่างๆ ความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันระหว่างสํานักฯ และ
หน่วยงานต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 1. มีความพร้อมด้านกายภาพ คือ ได้รับอนุมัติก่อสร้างอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์หลังใหม่ ท่ีสามารถ

ขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น
 2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 3. เป็นองค์กรที่สะสมความรู้และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเน่ือง
 4. มีทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้อย่างเพียงพอและทันสมัย และมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศ

ท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการ  
 แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
1. ควรมีแผนงานการใช้ทรัพยากรท่ีมี ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีแผนการหารายได้จากทรัพยากรท่ี
มีอยู่เพื่อพึ่งพาตนเอง  และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. ควรสร้างนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

 2. ควรมีกิจกรรมสันทนาการเพิ่มขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิด ซ่ึงจะสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและรับทราบความเคล่ือนไหวและข่าวสารของสํานักฯ   
 
 



 ข้อเสนอแนะ 1. จัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจําทุกปี เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเข้าใจทิศทางและนโยบายการ
บริหารงานของสํานักฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 2. จัดกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้คงความมีระเบียบ สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
 3. รณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 4. ควรมีแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัจจัยเส่ียง สําหรับอาคารสูง 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 1. มีแผนกลยุทธ์ที่บุคลากรมีส่วนร่วม  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของสํานักฯ 

 2  มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. มีการรายงานทางการเงินเสนอให้ผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารฯ ทราบและใช้เป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจ 
 4. มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

1. ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินให้ชัดเจนและเหมาะสมกับการมีทรัพยากรท่ีเพิ่มขึ้นที่อาคาร 
10 ช้ัน โดยผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ดําเนินงานทางการเงินของสํานักฯ 

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. ควรทบทวนแผนไอซีทีของสํานักฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สําหรับรองรับการหาแหล่ง
เงินมาสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักฯ ในอนาคต 

 2. ควรให้ข้อมูลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบท่ัวกัน 
 ข้อเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยควรเสวนาพบปะหาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงินให้แต่ละ

หน่วยงาน   
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 1. สํานักฯ สนับสนุนการใช้หลักการประกันคุณภาพมาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา 

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

1.ควรจัดให้มีการดูงานหน่วยงานอ่ืนที่มีแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน   

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักฯ ให้มาก 
ย่ิงข้ึน 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดทําระบบประกันคุณภาพตามเน้ืองานท่ีเป็นภารกิจหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสํานักฯ อย่าง
แท้จริง 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
 จุดแข็ง 1. มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการหลักท่ีสําคัญของสํานักฯ ให้สอดคล้องกับการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีท่ีแปลงแปลงอยู่เสมอ เพื่อเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการใช้บริการ 
 แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
- 

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

- 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรปรับปรุงกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการเพ่ือรองรับการให้บริการท่ีอาคารสํานักบริการ 
คอมพิวเตอร์ 10 ช้ัน 

 



 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 
 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
    

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
1.การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
ควรเพิ่มบทสรุปในประเด็นการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและบทสรุปด้านการเงิน เพื่อพิจารณา
ความคุ้มค่าของการจัดอบรม 

การอนุมัติจัดอบรมคอมพิวเตอร์ประจําปี ได้
คํานวณความคุ้มทุนของการจัดอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ แนบโครงการจัดอบรม
คอมพิวเตอร์ปี 2556  สําหรับอบรมบุคคลท่ัวไป 
ท่ีได้เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้อํานวยการตาม
เอกสารแนบ (มกพว. โครงการจัดอบรม
คอมพิวเตอร์ปี 2556ภาคผนวก 2   ประมาณ
การรายจ่ายอบรมคอมพิวเตอร์ประจําปี 2556)  

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

2.ควรนําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงาน
ในปี 2555 ไปจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานในปี 
2556 ต่อไป 

ได้นําข้อเสนอแนะฯ ไปจัดปรับปรุงการให้บริการ
ต่างๆ เช่น การจัดอบรมคอมพิวเตอร์  (2.2-5-3) 
การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี  KiTS   
(2.2-5-4) เป็นต้น

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

3.ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูล
การฝึกอบรมให้นิสิต/บุคลากรได้ทราบอย่างท่ัวถึง เช่น 
ประชาสัมพันธ์ใน website ของมหาวิทยาลัย 

สํานักฯ ได้ดําเนินการโดยประชาสัมพันธ์การจัด
อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตและบุคลากร  
ประจําปี 2557  บนเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ที่ 
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?
c=adms&m=seltab_th&time=2014050111
2314&ip=10&load=tab&lang=thai&id=121
1&id1=89&page=ข่าวสารและ
กิจกรรม&page1=ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม   

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
1. สํานักฯ ควรกําหนดรูปแบบของการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักฯ ให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทราบว่าการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไร และจะมีการแก้ไขอย่างไร 

1.สํานักฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการและกลยุทธ์ประจําปี 
เพื่อให้เห็นผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน และ
เพื่อให้ทราบผลการประเมินว่าบรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการและกลยุทธ์หรือไม่  โดย
ได้ใช้แบบประเมินท่ีปรับปรุงน้ีในการประเมิน
โครงการและกลยุทธ์ฯ ประจําปี 2556 (1.1-7-1)   
2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขสามารถดูได้
จากระบบสารสนเทศบริหารโครงการ ที่เว็บ 
https://project.ocs.ku.ac.th/      
 

งานแผนฯ 
ฝ่ายบริหารฯ 

และ
คณะกรรมการ

บริหาร 



ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

2. สํานักฯ ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเก็บและเผยแพร่ในแต่ละ
ประเด็นท่ีมีการกําหนดไว้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ท่ี
สํานักฯ ได้จัดขึ้นทุกกิจกรรม 
 

สํานักฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะฯ ซ่ึง
คณะกรรมการจัดการความรู้กําลังดําเนินการรวม
รวมความรู้ท่ีฝ่ายต่างๆ ได้ดําเนินการไว้และ
นําเสนอบนเว็บฝ่ายให้มารวมกัน และออกแบบ
เว็บท่ีจะนําเสนอใหม่ในภาพรวม ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี www.kmocs.ocs.ku.ac.th 

คณะกรรมการ 
KM และงาน
ประชาสัมพันธ์ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรจัดทํารายงานทางการเงินตลอดปีงบประมาณให้
ครบถ้วนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักให้
ครบตามเกณฑ์ 

สํานักฯ ได้จัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารฯ (3.1-3-37) และ
คณะกรรมการประจําฯ (4.1-7-3)  อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง

งานการเงิน 
ฝ่ายบริหารฯ 

2. ควรพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้เงิน
งบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์/โครงการเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรทางการเงิน 

สํานักฯ ได้จัดทํารายงานท่ีแสดงสัดส่วนการใช้
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 ของ
แต่ละโครงการและแต่ละกลยุทธ์ เสนอให้
ผู้อํานวยการทราบ เมื่อวันท่ี  30 มกราคม 2557 
(4.1-5-1)

งานการเงิน 
ฝ่ายบริหารฯ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดาํเนินงาน
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

   

 
 


