
งานบริหารและการวางแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 2561-2564 และแผนปฏิบัติการ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและขั้นตอนการปฏบิัติงาน การทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 2561-2564 และแผนปฏิบัติการ 2564 
 

ลำดับ รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ตรวจสอบ 

เอกสารอ้างอิง 
1 ร่างแบบประเมินสถานการณ์ 

(SWOT) 
ดำเนินการร่างแบบประเมินสถานการณ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการและยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ  ระยะเวลา 5 วัน 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

2 เสนอแบบประเมินสถานการณ์ 
ต่อที่ประชุม คณะกรรมการ
บริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ 

ดำเนินการนำร่างแบบประเมินสถานการณ์เข้า
ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
เห็นชอบ ระยะเวลา 1 วัน 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
2561-2564 และแผนปฏิบัติ
การ 2564 

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและ
พัฒนาแผนยทุธศาสตร์ 2561-2564 และ
แผนปฏบิัติการ 2562 ระยะเวลา 1 วัน 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

4 ส่งแบบประเมินสถานการณ์  ดำเนินการส่งแบบประเมินสถานการณ์ ให้กับ
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ทุกคน และ
เก็บรวบรวม ระยะเวลา 6 วนั 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

5 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมนิสถานการณ ์

ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
ประเมินสถานการณ์ ระยะเวลา 2 วัน 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

6 จัดทำ SWOT ดำเนินการ จัดทำ SWOT ระยะเวลา 2 วัน ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

7 ประชุมคณะกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  
 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ทบทวน
วิสัยทัศน์ พนัธกิจของคณะฯ และจัดลำดับ
ความสำคัญของสถานการณ์  ระยะเวลา 1 วนั 

คณะกรรมการ
ทบทวนและ
พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร ์

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

8 จัดทำ TOWS Matrix  และ
วิเคราะห์ BCG Matrix 

ดำเนินการจัดทำ TOWS Matrix  และ
วิเคราะห์ BCG Matrix  ระยะเวลา 2 วัน 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

9 ประชุมคณะกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เพือ่
กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดของคณะฯ 
 
 
 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เพือ่กำหนด
ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วดัของคณะฯ 
ระยะเวลา 1 วนั 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

คณะกรรมการ
ทบทวนและ
พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร ์



ลำดับ รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ตรวจสอบ 

เอกสารอ้างอิง 
10 จัดกิจกรรม/โครงการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2561-2564 

ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2561-2564 
     1) กำหนดแนวทางการพฒันา ตาม
ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วดัของคณะฯ 
     2) กำหนดโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ  
     3) กำหนดแผนพฒันาบุคลากร ตามแผน
แผนยุทธศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2561-2564 
ระยะเวลา 5 วนั 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

11 สรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
 

ดำเนินการสรุปผลการประชุมเชงิปฏิบัติการ 
และจัดทำร่าง – ทำเล่ม 

1) แผนยุทธศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2561-2564 
2) แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ 

2563 
3) แผนบริหารงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ 2563 
4) แผนพัฒนาบุคลากร ตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2561-2564 
ระยะเวลา 3 วนั 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

12 ประชุมคณะกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
พิจารณา ร่าง 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ พิจารณา ร่าง 

1) แผนยุทธศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2561-2564 
2) แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ 

2563 
3) แผนบริหารงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ 2563 
4) แผนพัฒนาบุคลากร ตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2561-2564 
ระยะเวลา16 วัน 
 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

คณะกรรมการ
ทบทวนและ
พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร ์

13 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะพิจารณาเห็นชอบ 

ดำเนินการเสนอร่างแผนตามข้อ 12 ต่อประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ 
ระยะเวลา 1 วนั 
 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

14 ส่งผลงานให้กองนโยบายและ
แผน 

ดำเนินการสรุปและรวบรวมผลงานให้กอง
นโยบายและแผน  ระยะเวลา 1 วัน 
 

ฝ่ายบริหารและ
การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน 

 


