แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2561 - 2565

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2561

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 เป็นแผนซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดาเนินงานด้านการเงินของสานัก
วิทยบริการฯ โดยระบุที่มา การจัด สรร และการใช้ทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ของส านั ก วิท ยบริ ก ารฯ เพื่ อ หาจุ ดอ่ อน จุ ด แข็ ง อุป สรรค และโอกาสทางการเงิน และน ามาเป็ นกรอบประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ตามพันธกิจของสานักวิทยบริการฯและมหาวิทยาลัยต่อไป

ความเป็นมา
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี เป็นหน่วยงานที่มีห น้าที่
กาหนดนโยบายและบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ร ะบบการบริ ก ารสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถสนองความต้ อ งการของสั ง คมและก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น สานักวิทยบริการฯ จึงได้จัดทา “แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” โดยมีการจัดทาปรัชาา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ปรัชญา
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์
“เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ ตลอดชี วิตที่ ให้ บ ริการสารสนเทศอย่ างมี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานสากล สนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
1. สานักวิทยบริการฯ มีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งรูปแบบและสาขาวิชา พร้อมต่อการสนับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการให้บริการ
2. สานักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรีและชุมชน
ใกล้เคียงเลือกเข้าใช้บริการ
3. สานักวิทยบริการฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ
1. จัดหา จัดเก็บ บารุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ส ะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์
เพื่อให้ แนวทางการพัฒ นาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒ นามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าด้วยกัน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการฯ
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงินสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดแข็ง (Strength)
1. สานักวิทยบริการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัย
2. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ความโปร่ ง ใสและสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์
3. เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย
4. มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ
จุดอ่อน (Weakness)
1. สานักวิทยบริการฯ ไม่มีรายได้เพิ่มเติม นอกจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
3. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า การหารายได้ทาได้ยาก
โอกาส (Opportunities)
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินบารุงการศึกษา สนับสนุนการดาเนินงานของสานัก
วิทยบริการฯ

อุปสรรค์ (Threats)
การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่รวดเร็วทาให้ส่งผลกระทบงบประมาณที่สานักวิทย
บริการฯ ได้รับ

แผนกลยุทธ์การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2565
วิสัยทัศน์การเงิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การด้ านงบประมาณของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้
2. เพื่ อ สร้ างกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารและการใช้ จ่ ายงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. เพื่อการติดตามและนาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2. นาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณมาปฏิบัติ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อนามาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ

แผนภูมิความสอดคล้องวิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ทางการเงิน
พ.ศ. 2561-2565

วิสัยทัศน์

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงิน

ติดตามผลการใช้
งบประมาณให้
ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

การบริหารจัดการ
ด้านการเงินมี
ประสิทธิภาพ

การเบิกจ่าย เป็นไป
ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
และกระทรวง
การคลัง

กลยุทธ์

1. มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนของ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2. มีแผนและ
แนวทางในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินทีช่ ัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

นาระบบ กลไก และ
กระบวนการจัดสรร
ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการใช้
งบประมาณมา
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาระบบเทคโน
โลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อ
นามาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ

มีการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย มา
ใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ

ส่งเสริม สนับสนุน
การการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงิน และ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
เป้าประสงค์
1. การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

1. ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตรงเป้าหมาย
2. ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตรงตามไตรมาส

1. มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนของแผนปฏิบัติ
การประจาปี
2. มีแผนและแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินทีช่ ัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

1. จัดอัตรากาลังบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
การเงินโดยตรง
2. จัดสรรงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
3. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน เข้า
ร่วมอบรม ศึกษา ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่มีผล
บังคับใช้ของมหาวิทยาลัย และติดตามให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อนามาใช้ประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4. มีมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้
งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส
5. มีขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
และระบบของมหาวิทยาลัย
6. มีการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
7. มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
    

ผู้รับ
ผิดชอบ
สานักงาน
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ผู้อานวยการ





















สานักงาน
ผู้อานวยการ











สานักงาน
ผู้อานวยการ































สานักงาน
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ผู้อานวยการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามผลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย และ
กระทรวงการคลัง

1. ร้อยละ 98 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

1. นาระบบ กลไก และ
กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใช้งบประมาณมา
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการ/มาตรการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
    

1. นาระบบกลไกการบริหาร
จัดการงบประมาณ ระบบงาน
พัสดุ ของมหาวิทยาลัย และ
กระทรวงการคลัง มาใช้ใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ
2. มีการกากับตรวจสอบ

ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ของ
สานักฯ









ผู้รับ
ผิดชอบ
สานักงาน
ผู้อานวยการ

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
เป้าหมาย
ผู้รับ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/มาตรการ
2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบ
1. มีการนาระบบ 1. ร้อยละ 90 ของการ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการการ 1. ใช้ระบบเทคโนโลยี
สานักงาน
    
เทคโนโลยี
เบิกจ่ายงบประมาณตรง
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินและ
ผู้อานวยการ
สารสนเทศของ
เป้าหมาย
สารสนเทศ การเงิน และ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มาใช้ 2. ร้อยละ 90 ของการ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย มาใช้ในการปฏิบัติงานเป็น
ในการบริหาร
เบิกจ่ายงบประมาณตรงตาม
ประจา
จัดการด้านการเงิน ไตรมาส
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรใน     
สานักงาน
และงบประมาณ
3. ร้อยละ 98 ของการ
การใช้ระบบเทคโนโลยี
ผู้อานวยการ
เบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง
สารสนเทศด้านการเงินและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561-2565
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

ตัวชีวัด
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงเป้าหมาย
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามไตรมาส
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ค่าเป้าหมาย
90
90
98

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานจาก
มหาวิทยาลัย จัดสรรให้สานักวิทยบริการฯ จาก
1. งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัาาัติงบประมาณรายจ่าย แล้วจัดสรรให้ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 งบด าเนิ น งาน (ค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า ใช้ จ่ า ยไปราชการ อบรม ดู ง าน ค่ า วั ส ดุ
สาธารณูปโภค)
1.2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
1.3 งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย)
2. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2.1 งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน ค่าวัสดุ)
2.2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
2.3 งบอุดหนุน (โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย)

การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ สานักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1. ประชุมหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
2. นารายละเอียดของงบประมาณมาเปรียบเทียบร่วมกัน พิจารณาความสาคัาตามความเหมาะสม
3. พิจารณาตัดสินโครงการและงานประจาที่ได้รับ ตามความจาเป็นและความเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจาปี
5. นาเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อคณะกรรมการประจาสานักฯ และคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

มาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยและสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กาหนดมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดให้สิ้นสุดการใช้จ่ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของแต่ละปีงบประมาณ
2. งบบารุงการศึกษา (บ.กศ. กศ.บป. ) เร่งรัดการใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดภายในวันที่ 15 กันยายน
ของแต่ละปีงบประมาณ

3. กรณีการกันเงินงบประมาณงบบารุงการศึกษา ต้องใช้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของแต่ละ
ปีงบประมาณ

การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณให้เป็น ไปตามภารกิจ
ความจาเป็นตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเอกสารการเบิกจ่าย มีคณะกรรมการตรวจ
รับที่เป็นบุคคลทั้งภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณและตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และกระทรวงการคลัง เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติดังนี้
1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงินและสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน
2. จัดทาแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการประจาสานักฯ
เป็นประจา
3. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน เป็นต้น
5. เมื่อจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้อง
6. ดาเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อทุกรายการ
7. ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2565 จะดาเนินการเป็น
ประจ าทุกปี โดยจัดทาเป็ น รายงานประจาปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปั าหาและอุป สรรคในการดาเนินงาน หรือการทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีความ
เหมาะสมต่อไป


