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1. วิสัยทัศน

กองนโยบายและแผนจะเปนหนวยงานที่มีการทํางานอยางเปนระบบและไดมาตรฐานในดานการวางแผนและการบริหารจัดการ

งบประมาณ  ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯใหสามรถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

2. พันธกิจ
1) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับสถานการณ

2) วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

3) กํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหนวยงานใหบรรลุตามแผนที่วางไว

4) เปนแหลงขอมูลเพ่ือการบริหารที่มีความถูกตองและเช่ือถือได

3. เปาหมาย

1) คุณภาพของกระบวนการวางแผน  มีกระบวนการวิเคราะหและจัดทําแผนโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  มีการกําหนด

แผนที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและเปนไปตามกรอบแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติ  มีการทบทวนและปรับปรุงแผน

ใหเหมาะสมกับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไปและมีขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่เพียงพอตอการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหาร

2) คุณภาพของกระบวนการงบประมาณ  มีการวิเคราะหและวางแผนการใชจายงบประมาณที่คํานึงถึงความคุมคาและประโยชน

สูงสุด  มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดรับกับพันธกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย  มีระบบการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  แผนปฏิบัติราชการประจําป  มีแผนกลยุทธทางการเงิน  มีการวิเคราะหการ

ใชจายเงินและจัดทํารายงานการใชจายเงินเสนอตอผูบริหารใหรับทราบอยางสม่ําเสมอ  รวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของเจาหนาที่งบประมาณของเจาหนาที่งบประมาณของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย

3) คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองคกร  มีแผนการดําเนินงานในระดับภาพรวมของกองตลอดจนไปถึงระดับบุคคลที่

ชัดเจน  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง  มุงสรางการเปนองคกรเพ่ือการเรียนรู

โดยการใหใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายในและภายนอกกอง  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด

ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในดานตางๆในทุกงานที่รับผิดชอบ  ตลอดจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในดานตางๆ  โดยมุงให

บุคลากรทุกคนมีสวนในการวมคิดรวมทํา  มีการปรับปรุงพัฒนางานตอเนื่อง  สรางคุรภาพในงานและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับ

บริการ

4) การประกันคุณภาพการดําเนินงาน  ดําเนินการประกันคุรภาพที่สอดคลองกับนโยบายการประกันคุรภาพของมหาวิทยาลัย

ตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพตองสะทอนใหเปนถึงคุรภาพงานตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน  มีกระบวนการกํากับ  ติดตาม

และประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม  มีการปรับปรุงพัฒนาคุรภาพอยางตอเนื่องและบุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผนตองมี

สวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

4. ยุทธศาสตรหนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรที่ 3 การประกันคุณภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
กองนโยบายและแผน

**************************************************************
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. เปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและให

    บริการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

2. เปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัย 

    การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

       ศิลปวัฒนธรรม ในระดับภาค ประเทศ และ

   อนุภูมิภาค

3. เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับใน

    ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4 การอยูรอด อยูดี และอยู

อยางมีหลักการของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

สรางคุณภาพและมาตรฐานของการเปน

มหาวิทยาลัยตนแบบการพัฒนาทองถ่ิน

ภายใตศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการ

กองนโยบายและแผน

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการ

6. โครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหนวยงาน

6.1 โครงการ พัฒนาคุณภาพกระบวนงานวางแผน

ระยะเวลาดําเนินงาน

 ธ.ค. 54

 มิ.ย. 55

 ก.ค. 55

 ก.ย. 55

คาเปาหมาย

1.ประชุมทบทวนแผนกลยุทธหนวยงานใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

4.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

2. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

สถาบัน (สมศ.16.1)

3. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดิ่นที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.17)

5. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตาม

ยุทธศาสตรหนวยงานแผนบริหารราชการแผนดิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การประกันคุณภาพ

การดําเนินงานกองนโยบายและแผน

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

ประกันคุณภาพการดําเนินงานตาม

ดําเนินงานตามภารกิจหลัก

2.ประชุมวิเคราะหคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการ

ชื่อกิจกรรม

1) คุณภาพกระบวนการวางแผน

2) คุณภาพกระบวนการงบประมาณ

3.ประชุมแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

องคกร
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6.2 โครงการ พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินงาน

 ต.ค. 54 - ก.ย. 55

 ม.ค. 55/ก.ย. 55

 ม.ค. 55

คาเปาหมาย

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

6.3 โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ระยะเวลาดําเนินงาน

 ธ.ค. 54

ต.ค. 54 - ก.ย. 55

 มี.ค. 55

 ม.ค. 55

 ต.ค. 55

 ส.ค. 55

 ก.พ. 55

คาเปาหมาย

6.4 โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน

 มี.ค. 55

 มิ.ย. 55

 ก.ค. 55

คาเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ

ชื่อกิจกรรม

2.ไปราชการเพื่อเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

7.พัฒนาศักยภาพผูบริหาร

2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15)

ชื่อกิจกรรม

1.ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

3.จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การวิเคราะหแผนและงบประมาณ

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)

2.ประชุมติดตามและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

4.ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

5.จัดกิจกรรม 5 ส 

6.จัดประชุมประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

1. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)

3. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.13)

2. ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

1.จัดประชุมทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

3.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

3.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่งบประมาณประจําหนวยงาน

ชื่อกิจกรรม

1.จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนงบประมาณรายจายประจําป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.วิเคราะหคาใชจาย  และจัดทํารายงานทางการเงิน
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6.5 โครงการ บริหารงานกลางกองนโยบายและแผน

ระยะเวลาดําเนินงาน

ต.ค. 54 - ก.ย. 55

ต.ค. 54 - ก.ย. 56

ต.ค. 54 - ก.ย. 55

ต.ค. 54 - ก.ย. 55

 ส.ค. 55

คาเปาหมาย

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

6.6 โครงการ พัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู

ระยะเวลาดําเนินงาน

 ม.ค. 55

 ม.ค. 55

 ม.ค. 55

คาเปาหมาย

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

6.7 โครงการ พัฒนาระบบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินงาน

 มี.ค. 55

 เม.ย. 55

 พ.ค. 55

คาเปาหมาย

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

6.8 โครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ระยะเวลาดําเนินงาน

 ก.พ. 55

 มี.ค. 55

 ก.ย. 55

ชื่อกิจกรรม

สนับสนุนการดําเนินงานทุกตัวช้ีวัด

5.ดําเนินงานเผยแพรขาวสารสูสังคม

3.ไปราชการเพื่อติดตอประสานงาน

1.เงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากร

4.บํารุงรักษาทรัพยสิน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ชื่อกิจกรรม

1.ประชุมเพ่ือวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ชื่อกิจกรรม

2.จัดซ้ือวัสดุประจําสํานักงาน

ชื่อกิจกรรม

1.จัดประชุมเพ่ือวิเคราะหและจัดทําแผนการจัดการความรู

2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การบริหารงบประมาณ  ประจําป พ.ศ. 2555

2.จัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริหารงบประมาณ  ประจําป พ.ศ. 2555

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

3.ประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

1.จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

3.ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2)

3.รวบรวม สังเคราะห และเผยแพรองคความรูแกกลุมเปาหมาย
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คาเปาหมาย

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)


