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แผนปฏิบัตกิ าร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กองนโยบายและแผน
1. วิสัยทัศน์
กองนโยบายและแผนจะเป็ นหน่วยงานทีมีการทํางานอย่างเป็ นระบบและได้ มาตรฐานในด้ านการวางแผนและการบริ หารจัดการงบประมาณ ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยฯ ให้ สามรถดําเนินภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พันธกิจ
1) กําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
2) วางแผนและบริ หารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3) กํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้ บรรลุตามแผนทีวางไว้
4) เป็ นแหล่งข้ อมูลเพือการบริ หารทีมีความถูกต้ องและเชือถือได้
3. เป้าหมาย
1) คุณภาพของกระบวนการวางแผน มีกระบวนการวิเคราะห์และจัดทําแผนโดยการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย มีการกําหนดแผนทีสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและเป็ นไปตาม
กรอบแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้ เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทีเปลียนแปลงไปและมีข้อมูลพื :นฐานของมหาวิทยาลัยทีเพียงพอต่อการบริ หารและการตัดสินใจของผู้บริ หาร
2) คุณภาพของกระบวนการงบประมาณ มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณทีคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สงู สุด มีระบบการจัดสรรงบประมาณทีสอดรับกับพันธกิจทุกด้ านของ
มหาวิทยาลัย มีระบบการกํากับติดตามการใช้ จา่ ยงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี มีแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้ จา่ ยเงิน
และจัดทํารายงานการใช้ จา่ ยเงินเสนอต่อผู้บริ หารให้ รับทราบอย่างสมําเสมอ รวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
3) คุณภาพของกระบวนการบริ หารจัดการองค์ กร มีแผนการดําเนินงานในระดับภาพรวมของกองตลอดจนไปถึงระดับบุคคลทีชดั เจน มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มีความเชียวชาญในงานที
รับผิดชอบอย่างต่อเนือง มุง่ สร้ างการเป็ นองค์กรเพือการเรี ยนรู้ โดยการให้ มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกกอง มีการจัดทําแผนบริ หารจัดการความเสียงเพือลดความสูญเสีย
ทีจะเกิดขึ :นในด้ านต่างๆในทุกงานทีรับผิดชอบ ตลอดจนถึงการเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานในด้ านต่างๆ โดยมุง่ ให้ บคุ ลากรทุกคนมีสว่ นในการ่วมคิดร่วมทํา มีการปรับปรุงพัฒนางานต่อเนือง สร้ างคุณภาพ
ในงานและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ รู ับบริ การ
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4) การประกันคุณภาพการดําเนินงาน ดําเนินการประกันคุณภาพทีสอดคล้ องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี :ของการประกันคุณภาพต้ องสะท้ อนให้ เป็ นถึงคุณภาพงาน
ตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน มีกระบวนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลทีชดั เจนและเป็ นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนืองและบุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผนต้ องมี
ส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ยุทธศาสตร์ ที 2 การบริ หารจัดการกองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ที 3 การประกันคุณภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน
5. การวิเคราะห์ ความเชื4อมโยง/สอดคล้ องของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่ วยงาน กับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่ วยงานที4เกี4ยวข้ อง
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน

ยุทธศาสตร์ ท4 ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ท4 ี 3 การประกันคุณภาพการดําเนินงาน

ความสอดคล้ อง/เชื4อมโยงกับหน่ วยงานที4เกี4ยวข้ อง

กองนโยบายและแผน

1) ความสอดคล้ องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป้าประสงค์ :

- นโยบายที 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
2) ความเชื4อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้ าที4ตามมาตรา 7 และ 8)

ประกันคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจทีได้ รับมอบหมายให้

- ข้ อที 2 ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม สํานึกในความเป็ นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้ องถิน อีกทังส่
: งเสริ มการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพือช่วยให้ คนในท้ องถินรู้เท่าทันการเปลียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้ องให้ มีจํานวน
และคุณภาพสอดคล้ องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ข้ อที 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื :อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน และองค์กรอืน
ทังในและต่
:
างประเทศเพือการพัฒนาท้ องถิน
3) ความเชื4อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที4 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
- โครงสร้ างพื :นฐานการเรี ยนรู้
- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
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ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน

4) ความเชื4อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที4 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้
- การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคมให้ เป็ นรากฐานทีมนั คงของประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท4 ี 4 การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่ างมีหลักการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ ท4 ี 1 การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตาม

ความสอดคล้ อง/เชื4อมโยงกับหน่ วยงานที4เกี4ยวข้ อง

ภารกิจหลัก

1) ความสอดคล้ องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป้าประสงค์ :

- นโยบายที 4 การอยูร่ อด อยูด่ ี และอยูอ่ ย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย
2) ความเชื4อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้ าที4ตามมาตรา 7 และ 8)

1) คุณภาพกระบวนการวางแผน

- ข้ อที 1 แสวงหาความจริ งเพือสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการบนพื :นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ข้ อที 2 ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม สํานึกในความเป็ นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้ องถิน อีกทังส่
: งเสริ มการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพือช่วยให้ คนในท้ องถินรู้เท่าทันการเปลียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้ องให้ มีจํานวน
และคุณภาพสอดคล้ องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ข้ อที 3 เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้ องถินและของชาติ
- ข้ อที 4 เรี ยนรู้และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้ องถิน ให้ มีจิตสํานึกประชาธิปไตย
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีความสามารถในการบริ หารงานพัฒนาชุมชน
- ข้ อที 5 เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานที
เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชันสู
: ง
- ข้ อที 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื :อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน และองค์กรอืน
ทังในและต่
:
างประเทศเพือการพัฒนาท้ องถิน
- ข้ อที 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื :นบ้ านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้ องถิน รวมถึงส่งเสริ มให้ เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง ยืน

2) คุณภาพกระบวนการงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ท4 ี 2 การบริ หารจัดการกองนโยบายและแผน
เป้าประสงค์ :
คุณภาพของกระบวนการบริ หารจัดการองค์กร
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ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ข้ อที 8 ศึกษา วิจยั ส่งเสริ มและสืบสานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในการปฏิบตั ิภารกิจของมหาวิทยาลัยเพือ
การพัฒนาท้ องถิน
3) ความเชื4อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที4 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
- ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการอุดมศึกษา
- การเงินอุดมศึกษา
- การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
4) ความเชื4อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที4 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้
- การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคมให้ เป็ นรากฐานทีมนั คงของประเทศ
- การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง ยืน
- การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้ างความมัน คงของฐานทรัพยากรและสิงแวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ หน่ วยงาน
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6. โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการ-กิจกรรม

ตัวชีวB ัด

ค่ าเป้าหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

ดําเนินการ 6 ข้ อ

หน่วยงาน

2. ผลการบริ หารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.
16.1)

ปฏิบตั ิได้ 4 ข้ อ

3. ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นทีส่งผล
สะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)

ปฏิบตั ิได้ 4 ข้ อ

4. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.
8.1)

ดําเนินการ 6 ข้ อ

5. พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้ (สกอ. 7.2)

ดําเนินการ 4 ข้ อ

6. ระบบบริ หารความเสียง (สกอ. 7.4)
7. ร้ อยละการบรรลุเป้าหมายผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี : ผลผลิตผู้สําเร็ จการศึกษาด้ าน
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

ดําเนินการ 5 ข้ อ
ร้ อยละ 80

งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาองค์กรสู่การเรี ยนรู้
กิจกรรม บริ หารความเสียง

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริ หาร

แหล่ งงบประมาณอื4น

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

80,000

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

438,000

ต.ค. 55 - พ.ค. 56

13,000

ต.ค. 55 - พ.ค. 56

5,000

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน

แผ่ นดิน/เงินรายได้
536,000

กิจกรรม ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพงานการเงินและ

งบประมาณ

ร้ อยละความสําเร็ จของการดําเนินกิจกรรมทีระบุ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(แผนปฏิบตั ิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556)

ร้ อยละ 80

ก.พ. 56

165,000
135,000

ม.ค. 56

30,000

6

โครงการ-กิจกรรม

ตัวชีวB ัด

ค่ าเป้าหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

3. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ
แผ่ นดิน/เงินรายได้

แหล่ งงบประมาณอื4น

ต.ค. 55 - มิ.ย. 56

5,000
5,000

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2,253,600
1,957,200

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

155,000

กิจกรรม ไปราชการเพือติดต่อประสานงาน

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

71,400

กิจกรรม บํารุ งรักษาทรัพย์สิน

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

30,000

พ.ย. - ธ.ค. 55

40,000
2,959,600

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ. 9.1)

ดําเนินการ 4 ข้ อ

4. โครงการ บริ หารงานกลาง
กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร ร้ อยละความสําเร็ จของการดําเนินกิจกรรมทีระบุ
ในโครงการบริ หารงานกลาง (แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556)
กิจกรรม บริ หารงานสํานักงาน

กิจกรรม ดําเนินงานเผยแพร่ ข่าวสารสู่สงั คม
รวมเงิน

ร้ อยละ 80

