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1. วิสัยทัศน์
กองนโยบายและแผน จะเป็นผู้น าด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ

2. พันธกิจ

2) วิเคราะห์และจัดท าแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
 ในการด าเนินงาน

3) ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
5) พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. วัตถุประสงค์

4. เป้าหมาย

 อย่างต่อเนื่อง

1). มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และน าไปสู่การปฏิบัติได้

2) มีระบบการวิเคราะห์ และการวางแผนงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน

1) วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะส้ันและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค
 สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติ

3) เพื่อก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมทั้งสนับสนุน
 การด าเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

4) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับใน

5) เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถด าเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนา

1) เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
 เป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดท าแผน
 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2) เพื่อจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

  อย่างเป็นรูปธรรม

             มหาวิทยาลัย

3) มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
4) มีข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
5) เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ :

 ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) ทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์

ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม


ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

รองรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปในอนาคต
2) มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 - ข้อที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ

 - ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย

 - ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ :

 - ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

 - ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและ

วิชาชีพชั้นสูง

การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อ

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เป้าประสงค์ :
นักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และ

การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย

   1) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความ

   1) มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 - ข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า  ความส านึก และความภูมิใจ

ช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้อง

 - ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน

ให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อ

ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น

มีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นสากล

สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

1) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
    (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8)

 - ข้อที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและ
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เป้าประสงค์ :
 - ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 

และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ :

ประสิทธิผล   

ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย 

       ผู้รับบริการ

7. จุดเน้นการพัฒนาหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลง
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. โครงการ 

1.

2.
3.

4.

2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
    (พ.ศ. 2551- 2565)

ตัวชี้วัด :

 - โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

ร้อยละ 80

 - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
    (พ.ศ. 2555 - 2559)

ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 -  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

4) บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลัก

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

2) บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบ

จ านวนเอกสารายงานประจ าปี และเอกสารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่จัดพิมพ์เผยแพร่
สู่สาธารณชน

การพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน

ความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และชัดเจน

ค่าเป้าหมาย

จ านวนข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
เอกสารรายงานประจ าปี 500 เล่ม และเอกสารสนสนเทศ 500 เล่ม

 -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ

      เป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อ

 - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา

 - การเงินอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ

1) บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและ

   3) ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและ

จ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 50 คน
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5.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล

1.
2.
3.

4.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
1. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน

1.
2.

2. โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

1.
2.
3.

4.

ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัด :

น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง
ร้อยละ 80
6 ผลงานจ านวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานที่น าเสนอต่อผู้บริหารในรอบ

ปีงบประมาณ

ร้อยละ 80
 -

ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 
โครงการ

สนับสนุนการด าเนินงานทุกตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานต่อการจัดบริการในหน่วยงานต่อการ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด :

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1 โครงการ

8 คน

ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงในแต่ละปีงบประมาณ       

50 คน

11 คนจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับ
ต้น ร้อยละ 80

1 คนจ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร

จ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท างบประมาณที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 

การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ. 5.1)

ร้อยละ 80
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
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9. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 90,000                  100,000 190,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. 90,000          100,000        190,000        

1.1 30,000                                30,000           

1.2 20,000                      20,000 40,000           

1.3 10,000                                10,000           
1.4                                40,000 40,000           

1.5                                40,000 40,000           

1.6 30,000                                30,000           

ยุทธศาสตร์ที่ 2 58,000          362,000        420,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. 58,000          362,000        420,000        

1.1 38,000                    232,000 270,000         
1.1 20,000                      30,000 50,000           
1.2                            40,000 40,000           

1.3                            60,000 60,000           

ยุทธศาสตร์ที่ 5 3,606,500      320,700        3,927,200      
1. 3,606,500      222,700        3,829,200      
1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 3,454,500                  80,300 3,534,800       
1.2 50,000                      20,000 70,000           

1.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน 20,000                      23,600 43,600           

การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล

การวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่สาธารณชน

งบประมาณ
โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการ วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ก.ค. - ก.ย.59

ต.ค.58 - ก.ย.59

เม.ย. - มิ.ย.59

กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ม.ค. - มี.ค.59

ม.ค. - มี.ค.59,  ก.ค. - 
ก.ย.59

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้าน
การวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

การพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

ต.ค.58 - ก.ย.59
กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต.ค.58 - ก.ย.59

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59

ต.ค.58 - ก.ย.59

โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน

กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับงานบริหารกลาง
หน่วยงาน

ต.ค.58 - ก.ย.59

การบริหารจัดการ

กิจกรรม จัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหาร
มหาวิทยาลัย

 

กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และงบรายจ่ายประจ าปี

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต.ค. - ธ.ค.58 ,  เม.ย. - 
มิ.ย.59

ม.ค. - มี.ค.59

การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
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งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
1.4 20,000                       8,500 28,500           

1.5 62,000                      90,300 152,300         
2.                    98,000          98,000          
2.1                                10,000 10,000           
2.2            88,000 88,000           

3,754,500      782,700        4,537,200      รวมเงิน

โครงการ

ต.ค.58 - ก.ย.59

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ม.ค. - มี.ค.59

กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์

โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

ต.ค.58 - ก.ย.59

ระยะเวลาด าเนินงาน

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร ม.ค. - มี.ค.59

งบประมาณ
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แบบ งป. 1/1

หน่วย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

1. โครงการ วิเคราะห์และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

190,000                                90,000                  90,000              100,000                                    100,000  

1.1 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

30,000                                   30,000                    30,000                  

1.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี

40,000                                   20,000                    20,000                20,000                                          20,000     

1.3 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน

10,000                                   10,000                    10,000                  

1.4 กิจกรรม จัดท าข้อมูลเพื่อการ
วางแผนและการบริหาร
มหาวิทยาลัย

40,000                    40,000                                          40,000     

งบแผ่นดิน
งบรายจ่าย

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กองนโยบายและแผน
จ าแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย
เงินรายได้

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

งบแผ่นดิน
งบรายจ่าย งบรายจ่าย

เงินรายได้
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

1.5 กิจกรรม รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่
สาธารณชน

40,000                    40,000                                          40,000     

1.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้าน
การวางแผนระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย

30,000                         30,000                    30,000                  

2. โครงการ พัฒนาระบบ
งบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล

420,000                                58,000                  58,000              362,000                                    362,000  

2.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

270,000                                  38,000                    38,000                232,000                                        232,000   

2.2 กิจกรรม บริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

50,000                         20,000                    20,000       30,000                                          30,000     

2.3 กิจกรรม รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และงบรายจ่ายประจ าปี

40,000                    40,000                                          40,000     

2.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่งบประมาณระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

60,000                    60,000                                          60,000     
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รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

งบแผ่นดิน
งบรายจ่าย งบรายจ่าย

เงินรายได้
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

3. โครงการ บริหารงานกลาง
หน่วยงาน

3,829,200  682,100                    2,924,400              3,606,500          142,400                         80,300     222,700  

3.1 กิจกรรม เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนบุคลากร

3,534,800   682,100                     2,772,400                3,454,500                                                80,300      80,300     

3.2 กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ส าหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน

70,000                         50,000                    50,000       20,000                                          20,000     

3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อ
ประสานงาน

43,600       20,000       20,000       23,600        23,600     

3.4 กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์

28,500       20,000       20,000       8,500          8,500       

3.5 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

152,300                        62,000                    62,000       90,300        90,300     

4. โครงการ บริหารและพัฒนา
คุณภาพบุคลากร

98,000                                                                             98,000                                      98,000    

4.1 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร 10,000                    10,000                                          10,000     
4.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายสนับสนุน
88,000                    88,000                                          88,000     

4,537,200  682,100                    3,072,400              3,754,500          702,400                         80,300     782,700  รวม
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แบบ งป. 1/2

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

       90,000      100,000        10,000                         40,000        20,000        40,000        20,000                         60,000 

30,000                                                           30,000                                                                                             

        20,000         20,000 10,000                                                           10,000        20,000                                          

        10,000                                                     10,000                                                                                             

                 40,000                                                           20,000                                                           20,000        

                          40,000                                                                                                                        40,000        

        30,000                                                                                       30,000                                                           

40,000                           

10,000                           

                                                                        

40,000                                                                                                                                       40,000                           

                        190,000                          10,000                          60,000                          60,000 

30,000                           

40,000                           

30,000                                                               

                                    

30,000                           

                         60,000 

10,000                                                               30,000                                                               

                                    10,000                                                                                                   

                                    20,000                           

                                    

โครงการ วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี

1.

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี1.2

1.3 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1.1

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กองนโยบายและแผน

จ าแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)
งบประมาณรวม

                                    30,000                           

                                    

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการ
วางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

1.6

20,000                           1.4 กิจกรรม จัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหาร
มหาวิทยาลัย
กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีสู่สาธารณชน

1.5
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แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)

งบประมาณรวม

       58,000      362,000        17,400        68,900        15,000        78,100                         65,500        25,600      149,500 

38,000        232,000      12,400        36,400                         50,600                         38,000        25,600        107,000      

20,000        30,000        5,000          5,000          15,000        5,000                           5,000                           15,000        

                          40,000                  12,500                         7,500                           7,500                           12,500        

                          60,000                  15,000                         15,000                         15,000                         15,000        

   3,606,500      222,700      968,700        20,100      893,600        43,000      880,600        62,500      863,600        97,100 

3,454,500    80,300        863,700      20,100        863,600      20,100        863,600      20,100        863,600      20,000        

        50,000         20,000         20,000                           20,000                           10,000           7,500                           12,500 

        20,000         23,600         11,000                             6,000           7,900           3,000           7,900                             7,800 

        20,000           8,500         12,000                             4,000           3,000           4,000                                               5,500 

        62,000         90,300         62,000                                             12,000                           27,000                           51,300 

20,000                           17,500                           

13,900                           10,900                           7,800                             

15,000                           15,000                           15,000                           

883,800                          883,700                          883,700                          883,600                          

70,000                           

50,000                           

20,000                           

60,000                           

                     3,829,200 

12,500                           

12,500                           

15,000                           

3,534,800                       

                        936,600                         943,100                         960,700 

28,500                           12,000                           

43,600                           

40,000                           7,500                             

2.2 กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 10,000                           20,000                           5,000                             15,000                           

38,000                           132,600                          2.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบ
รายจ่ายประจ าปี

กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

3.2 กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน

3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน

3.4 กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์

3.5 152,300                          

7,000                             4,000                             5,500                             

                         65,500                         175,100 

270,000                          48,800                           50,600                           

12,500                           7,500                             

62,000                           12,000                           27,000                           51,300                           

3. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

                        988,800 

11,000                           

3.1

2.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

2.3

2. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล

                        420,000                          86,300                          93,100 
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แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)

งบประมาณรวม

                        98,000                                                           98,000                                                                     

                 10,000                                                           10,000                                                                            

                          88,000                                                               88,000                                                                         

   3,754,500      782,700      996,100        89,000      948,600      239,100      920,600      148,000      889,200      306,600 

                                    10,000                           

                                   

                                    88,000                                                               

                                    10,000                           

                         98,000                                                             98,000                                    

                     4,537,200                      1,085,100                      1,187,700                      1,068,600                      1,195,800 

                                    

                                    กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร

4. โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

4.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

4.1

88,000                           

รวม
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งบแผ่นดิน เงินรายได้ งบแผ่นดิน เงินรายได้
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
5913032001 90,000

บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา 5927102001 100,000
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
5913032002 58,000

บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา 5927102002 362,000
3. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
5913032003 3,606,500

บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา 5927102003 222,700         
4. โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา 5927102004 98,000

โครงการ วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี

1.

โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล

2.

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน

งบประมาณ
ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงาน ผลผลิต
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1. ชื่อโครงการ วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ด าเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ

 - เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
ประเด็นยุทธศาสตร์  - การวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 - การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ สถาบัน องค์ประกอบด้าน การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 5.1 ชื่อตัวบ่งชี้ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของสถาบัน
3.4 กรณีเป็นโครงการที่ด าเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน  -
เอกลักษณ์ด้าน  -

3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ  -

4.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559
กองนโยบายและแผน

ปัจจุบันองค์การภาครัฐทั่วโลกก าลังเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงกฏกติกาใหม่ของโลก การเกิดขั้วเศรษฐกิจหลายศูนย์กลาง

 - วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะส้ันและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ภูมิภาคสอดคล้องกับสถานการณ์โลก และแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติ

รวมทั้งจะต้องมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยเผยแพร่แก่หน่วยงงานภายใน
และภายนอกเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงหากข้อมูลมีความ
ทันสมัย ถูกต้อง และมีความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งานก็จะท าให้การด าเนินงานหรือการวางแผนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการในภาพรวมขององค์กรรวมถึงสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย

ของโลก สังคมผู้สูงอายุของโลก ภาวะโลกร้อน และวิกฤตความสมดุลของพลังงานและอาหาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศได้แก่ การเปล่ียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านสังคม สถานการณ์การพัฒนาภาคพื้นที่ชุมชนที่มีการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ซ่ึงจะพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. กิจกรรม 

2. กิจกรรม 

3. กิจกรรม 

4.

5.

6. กิจกรรม 

7. กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

1.

2.
3.

4.
5.

ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

และเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีให้สาธารณชนรับทราบ โดยการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ ประกอบด้วย เอกสารรายงานประจ าปี โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
เอกสารสารสนเทศประจ าปี โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
โครงสร้างองค์กร กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ การด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การด าเนินงานด้านวิจัย การด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม
 และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

 เพื่อสร้างกลไกการจัดสรรงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติการด้าน
นโยบายและแผนของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มี
ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ

 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการวางแผนระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 เพื่อให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 

ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ
 เพื่อทบทวนและจัดท าให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่สาธารณชน

วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

วิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ. 5.1)

ร้อยละ 80

จัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย

จ านวนข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน
จ านวนเอกสารายงานประจ าปี และเอกสารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่จัดพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณชน

 เอกสารรายงานประจ าปี 500 เล่ม และ
เอกสารสนสนเทศ 500 เล่ม

จ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 50 คน
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7. กิจกรรมที่จะด าเนินการ

1.

2.

3.

5.

8. สถานที่ด าเนินงาน
กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1

            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

190,000                    

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
                                                                                                    

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

                                 

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)                                  
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 30,000                        30,000                        
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)

30,000                      
                                 

รวมงบประมาณ                                30,000                       

 กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่สาธารณชน

       หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย       
 จ านวน 40 หน่วยงาน

40,000                                          

ชื่อกิจกรรม
 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

30,000                                              ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง     
จ านวน 20 คน

10,000                                          

 บุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและ
แผนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน

กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

6. 30,000                                           บุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและ
แผนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย    

จ านวน 50 คน

 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ด้านการวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

ม.ค. - มี.ค.59

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)

4.  กิจกรรม จัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหาร
มหาวิทยาลัย

        หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย       
  จ านวน 40 หน่วยงาน

40,000                                          

ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจ านวน งบประมาณ

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน         หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย       
 จ านวน  40 หน่วยงาน

     หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย      
จ านวน  209 หน่วยงาน

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    
จ านวน  100 คน

40,000                                          
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            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30,000      

 - ค่าหารและอาหารว่าง       12,000  บาท
 - ค่าวัสดุประกอบการประชุม         5,000  บาท
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม         5,000  บาท

ฉบับสมบูรณ์        8,000  บาท

10.2
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,000       - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ

10,000      บาท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     10,000  บาท

30,000                        

 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

20,000                      40,000                       

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

รวมงบประมาณ

งบรายจ่าย

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณเงินรายได้

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)
ต.ค. - ธ.ค.58 , ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)

10,000                        20,000                        

งบประมาณแผ่นดิน

 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จ านวน 3 คร้ังๆ ละ 20 คน
 22,000 บาท ดังนี้

เม.ย. - ม.ิย.59
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)                                  

รวม
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) 10,000                        10,000                        

                                 

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

20,000                      

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ

 พ.ศ. 2559 จ าแนกตามภารกิจ 8 ด้าน และภาพรวมมหาวิทยาลัย
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 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

20,000      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   20,000 บาท

10.3
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10,000      ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  10,000  บาท

10.4
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ดังนี้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)                                  
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)                                  

                                 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

10,000                       

ม.ค. - มี.ค.59
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 10,000                        

กิจกรรม จัดท าข้อมูลเพ่ือการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย

 แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน

รวมงบประมาณ 10,000                                                     

งบประมาณเงินรายได้ รวม

รวม
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)                                  

20,000                        
รวมงบประมาณ                                40,000                      

10,000                        

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

20,000                        ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)

งบประมาณแผ่นดิน

แผนงบประมาณ

40,000                       

                                 

แผนการด าเนินงาน
งบประมาณเงินรายได้

ม.ค. - มี.ค.59, ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 20,000                        20,000                        
ก.ค. - ก.ย.59 ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)
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            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

40,000      
จ านวน 500 เล่ม       20,000  บาท

ราชภัฏเชียงราย จ านวน 500  เล่ม 20,000   บาท

10.5
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

40,000      

20,000  บาท

และแผนปฏิบัติการประจ าปี  15,000  บาท

รวมงบประมาณ                                40,000                      40,000                       

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)                                  
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)                                  

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่สาธารณชน

40,000                        

                                 

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59) 40,000                        

 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

  - ค่าวัสดุ  5,000  บาท

  - ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ก.ค. - ก.ย.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

  - ค่าอาหารและอาหารว่าง ในการจัดประชุมเพื่อจัดท ารายงานผล

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 มหาวิทยาลัย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

 ค่าใช้จ่ายในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้
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10.6
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30,000      

 - ค่าอาหารและอาหารว่าง 20,000      บาท
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 10,000      บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560

มหาวิทยาลัย
4) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน การด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ 30,000                                                     30,000                       

เม.ย. - ม.ิย.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)

30,000                        
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)                                  

                                 

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร

 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จ านวน 50 คน จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 30,000
 บาท  ดังนี้

                                 
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและน าไปสู่

รายงานผลการด าเนินงานในรูปเอกสารสารสนเทศ และรายงานประจ าปีสู่สาธารณชน

 ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยฯ 
รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนนิงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) มหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ใช้เป็นกลไกการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ได้น าไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าเป็นโครงการ-กิจกรรม ให้

5) มหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลพื้นฐานครบทุกด้าน เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและ

6) มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็นระบบ สามารถใช้ในการติดตาม 

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) 30,000                        

งบรายจ่าย
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   เพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ 
    
ต าแหน่ง

          ( นางนิตยา ยืนยง )
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
           ผู้เสนอโครงการ

7) บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ด าเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน
พันธกิจ

และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน
 - ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์  - การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย
 - การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ  - องค์ประกอบด้าน  -

ตัวบ่งชี้ที่  - ชื่อตัวบ่งชี้  -
3.4 กรณีเป็นโครงการที่ด าเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน  -
เอกลักษณ์ด้าน  -

3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ  -

4.  หลักการและเหตุผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจได้นั้น  จ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  เพราะงบประมาณเป็น

หัวใจส าคัญของการขับเคล่ือนพันธกิจต่างๆ  ซ่ึงงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานมีอยู่ 2 แหล่งด้วยกัน  คือ งบประมาณ
แผ่นดิน  และงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะต้องจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรร
จากรัฐบาล   ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  โดยมหาวิทยาลัยต้องไปรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณจากนายก
รัฐมนตรี  แล้วจึงจัดท ารายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   ส่วนงบประมาณ
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าธรรมเนียมอื่นๆพร้อมดอกผล  และรายได้จากการด าเนินงานอื่นของมหาวิทยาลัย

ก่อนส้ินปีงบประมาณปัจจุบัน  กองนโยบายและแผนจะด าเนินการจัดท าประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยจากทั้ง ๒ แหล่ง คือ งบประมาณ
แผ่นดิน  และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานส าหรับด าเนินงานตามภารกิจ  และจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ  ดังนั้น  เพื่อให้การ
วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมี

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559
กองนโยบายและแผน

 - วิเคราะห์และจัดท าแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

งบประมาณรองรับไว้ส าหรับการด าเนินงาน
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5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.

2.

3.

4. กิจกรรม 

5. กิจกรรม 

6. กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

1.
2.
3.
4.

7. กิจกรรมที่จะด าเนินการ

1.

2.
3.

4.

กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

   เจ้าหน้าที่งบประมาณประจ าหน่วยงาน  
     และบุคลากรกองนโยบายและแผน     

     จ านวน 50 คน

50,000                                          
 กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การและงบรายจ่ายประจ าปี

40,000                                          

60,000                                          

จ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท างบประมาณที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 50 คน

270,000                                        

 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

การจะพัฒนาระบบงบประมาณและงานติดตามประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

ชื่อกิจกรรม

วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้   
มหาวิทยาลัยต้องมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้   โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีส าหรับการด าเนินงานตามพันธกิจ

 เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

กิจกรรม 

 เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจ าปี

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจ าปี

 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่งบประมาณของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ

 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย
ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงในแต่ละปีงบประมาณ น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง

ร้อยละ 80
จ านวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานที่น าเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ 6 ผลงาน

ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจ านวน งบประมาณ
 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

          หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย     
   จ านวน 38 หน่วยงาน

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ

 เพื่อให้มีงบประมาณใช้ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
และแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉิน
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8. สถานที่ด าเนินงาน
กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1

            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38,000      

 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

232,000     

 - ค่าเบี้ยเล้ียง        1,500  บาท
 - ค่าที่พัก        3,300  บาท
 - ค่าพาหนะ       24,000  บาท

25,600                        107,000                      

12,400                        36,400                        

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59) 132,600                       
38,000                        

1. จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทาง

 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้

50,600                        50,600                        
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

420,000                    

กิจกรรม วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

48,800                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)

1.2. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดท าค าขอต้ัง
 งบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
23,800 บาท

38,000                      232,000                    270,000                     

ต.ค.58 - ก.ย.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)

38,000                        

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมงบประมาณ

งบบุคลากร

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 งบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
38,000 บาท

งบบุคลากร

1.1. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดท าค าขอต้ัง
1. จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน
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งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
1.3. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ

 - ค่าเบี้ยเล้ียง 1,500    บาท
 - ค่าที่พัก 3,300    บาท
 - ค่าพาหนะ 24,000   บาท

1.4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 - ค่าเบี้ยเล้ียง        3,000  บาท
 - ค่าที่พัก        6,600  บาท
 - ค่าพาหนะ       48,000  บาท

2.1. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ

2.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดท า

 - ค่าอาหารและอาหารว่าง         6,000 บาท
 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร         2,000 บาท

2.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่งบประมาณในการจัดท า

 - ค่าอาหารและอาหารว่าง         6,000 บาท
 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร         4,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
 - ค่าอาหารและอาหารว่าง         4,000 บาท
 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร         4,000 บาท

2.5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       20,000 บาท

3.1 ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ
 3. จัดท างบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนส ารองเพื่อพัฒนา

 รายจ่ายจากงบกองทุนส ารองเพื่อพัฒนาหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  10,000  บาท

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

2. จัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

 รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  37,000 
บาท

งบบุคลากร

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 พ.ศ. 2560 ต่อคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาฯ และคณะอนุ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
 ดังนี้

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

งบรายจ่าย
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10.2
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,000      1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการก ากับและติดตามผล

 - ค่าถ่ายเอกสาร     2,000  บาท
2. ค่าจัดท ารูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณ

5,800   บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อด าเนินงานติดตามและประเมินผล

 - ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,200     บาท
 - ค่าวัสดุ 3,000     บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 2,000     บาท

 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

30,000      1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการก ากับและติดตามผล

 - ค่าอาหาร    10,000  บาท
 - ค่าวัสดุ     6,300  บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อด าเนินงานติดตามและประเมินผล
 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 
เดือน จ านวน 50 คน  13,700 บาท ดังนี้

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 120 เล่ม 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
 จ านวน 50 คน  12,200 บาท ดังนี้

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)

 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

รวมงบประมาณ 20,000                      30,000                      50,000                       

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59) 15,000                        15,000                        

ต.ค.58 - ก.ย.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) 5,000                         5,000                         10,000                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 15,000                        

 แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

5,000                         5,000                          
5,000                         20,000                        

กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
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งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
 - ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,200     บาท
 - ค่าวัสดุ 2,500     บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 4,000     บาท

10.3
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

40,000      

 - ค่าวัสดุ 10,000      บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 20,000      บาท

 - ค่าวัสดุ 5,000       บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 5,000       บาท

10.4
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

รวมงบประมาณ                                60,000                      60,000                       

ต.ค.58 - ก.ย.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) 15,000                        15,000                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 15,000                        15,000                        
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) 15,000                        15,000                        
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59) 15,000                        15,000                        

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ดังนี้

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ส านักงบประมาณ ดังนี้

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

ต.ค.58 - ก.ย.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) 12,500                        12,500                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 7,500                         7,500                          
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)

งบประมาณเงินรายได้ รวม

7,500                         7,500                          

แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59) 12,500                        12,500                        

กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจ าปี

รวมงบประมาณ                                40,000                      40,000                       

แผนการด าเนินงาน
งบประมาณแผ่นดิน

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร
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            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

60,000      

 - ค่าอาหารและอาหารว่าง 40,000      บาท
 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 20,000      บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5) ทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส
6) เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ 
    
ต าแหน่ง

 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณประจ าหน่วยงาน 
และบุคลากรกองนโยบายและแผนจ านวน 50 คน จ านวน 4 คร้ัง ดังนี้

4.) มีระบบติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจ

3) มีงบประมาณใช้ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน
2) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจ

           ผู้เสนอโครงการ

          ( นางนิตยา ยืนยง )
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
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1. ชื่อโครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ด าเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน
พันธกิจ พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ

3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ  - การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่  - ชื่อตัวบ่งชี้  -
3.4 กรณีเป็นโครงการที่ด าเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน  -
เอกลักษณ์ด้าน  -

3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ  -

4.  หลักการและเหตุผล

 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
 กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน
 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน
 กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์

2.  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

กองนโยบายและแผน

องค์ประกอบด้าน

กิจกรรมที่ด าเนินการวัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนากระบวนการวางแผนและกระบวนการ
ท างานของกองนโยบายและแผนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

และงานติดตามประเมินผล การด าเนินงานในแต่ละงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผนนั้น จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการบริหารและการด าเนินงาน ทั้งในด้านบุคลากร การบริหารส านักงาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้การด าเนินงานบริหารส านักงานของกองนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกอง
นโยบายและแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

1.
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

1.
2.

7. กิจกรรมที่จะด าเนินการ

1.
2.

3.
4.

5.

8. สถานที่ด าเนินงาน
กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1

            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร จ านวน 12 เดือน ดังนี้

 - เงินเดือน , เงินประจ าต าแหน่ง 682,100     บาท
2,772,400   - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,772,400  บาท

 กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับงานบริหารกลาง
หน่วยงาน

กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานต่อการจัดบริการในหน่วยงานต่อการบริการส่ิง
อ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

 -

3,829,200                  

กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

สนับสนุนการด าเนินงานทุกตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

28,500                                           กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์

         บุคลากรกองนโยบายและแผน      
   จ านวน 12 คน

กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

งบประมาณชื่อกลุ่มเป้าหมายและจ านวน ชื่อกิจกรรม

43,600                                          

70,000                                          
3,534,800                                      

883,800                       
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 863,600                      20,100                        883,700                       

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 152,300                                        

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

ต.ค.58 - ก.ย.59

863,600                      20,000                        
รวมงบประมาณ 3,454,500                  80,300                      

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) 863,700                      20,100                        

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) 863,600                      20,100                        883,700                       
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59) 883,600                       

3,534,800                   

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

682,100      
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 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร จ านวน 12 เดือน ดังนี้

80,300       - เงินสมทบกองทุนสะสมส ารองเล้ียงชีพ 3 %  80,300  บาท

10.2
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,000      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริหารงานกลางหน่วยงาน ดังนี้
 - ค่าวัสดุส านักงาน 50,000      บาท

 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

20,000      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริหารงานกลางหน่วยงาน ดังนี้
 - ค่าวัสดุส านักงาน 20,000      บาท

รวมงบประมาณ 50,000                      20,000                      70,000                       

งบบุคลากร
งบรายจ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน

ต.ค.58 - ก.ย.59
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) 10,000                        7,500                         17,500                        
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59) 12,500                        

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) 20,000                        20,000                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 20,000                        20,000                        

12,500                        

งบบุคลากร

งบบุคลากร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย

งบรายจ่าย
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10.3
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,000      

 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

23,600      

10.4
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

11,000                        

ต.ค.58 - ก.ย.59
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) 3,000                         

แผนงบประมาณ

11,000                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 6,000                         7,900                         13,900                        

แผนการด าเนินงาน

งบบุคลากร

กิจกรรม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

7,800                          
23,600                      43,600                       รวมงบประมาณ

7,800                         

รวมงบประมาณ 20,000                      8,500                        28,500                       

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) 4,000                         4,000                          
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)                                  

งบบุคลากร

แผนการด าเนินงาน

20,000                      

แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

7,900                         10,900                        

งบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)

งบประมาณเงินรายได้ รวม

กิจกรรม ไปราชการเพ่ือติดต่อประสานงาน

 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นของ
ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน จ านวน 12 คน 20,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นของ
ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน จ านวน 12 คน 23,600 บาท

5,500                          5,500                         

 แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

ต.ค.58 - ก.ย.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58) 12,000                        12,000                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 4,000                         3,000                         7,000                          
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            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,000      ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000      บาท

 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

8,500        ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 8,500        บาท

10.5
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,000      1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกองนโยบายและแผน จ านวน 12 คน ดังนี้
 - ค่าวัสดุ 2,500       บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 2,000       บาท
 - ค่าอาหารและอาหารว่าง        5,000   บาท
 - ค่าเช่าห้องประชุม 2,500       บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารรายงานประจ าปีกองนโยบายและแผน
จ านวน 200 เล่ม 50,000      บาท

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย

งบรายจ่าย

51,300                        

แผนการด าเนินงาน

งบบุคลากร

งบบุคลากร

62,000                        62,000                        
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59) 12,000                        12,000                        

แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59) 27,000                        27,000                        

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

51,300                        ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)
รวมงบประมาณ 62,000                      90,300                      152,300                     

ต.ค.58 - ก.ย.59
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 (2.2) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

90,300      1. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
กองนโยบายและแผน ดังนี้

 - ค่าวัสดุ 10,000      บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 5,000       บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้
 - ค่าวัสดุ 10,300      บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 11,000      บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกองนโยบายและแผน จ านวน 12 คน ดังนี้
 - ค่าวัสดุ 7,500       บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 6,000       บาท
 - ค่าอาหารและอาหารว่าง      15,000  บาท  
 - ค่าเช่าห้องประชุม 7,500       บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและรับฟังข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
 - ค่าวัสดุ 10,000      บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร 8,000       บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลงชื่อ 
    
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

          ( นางนิตยา ยืนยง )

           ผู้เสนอโครงการ

          มากยิ่งขึ้น

1) การด าเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นแผนที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง

2) กองนโยบายและแผนมีกระบวนการวางแผนและกระบวนการท างานของกองนโยบายและแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร
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1. ชื่อโครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ด าเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน
พันธกิจ พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ

3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ  - การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่  - ชื่อตัวบ่งชี้  -
3.4 กรณีเป็นโครงการที่ด าเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน  -
เอกลักษณ์ด้าน  -

3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ  -

4.  หลักการและเหตุผล

1. กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร

2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น บุคลากรจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง นอกจากนั้นการพัฒนา
บุคลากรยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดความรัก สามัคคีและช่วยเหลือร่วมมือกัน
อีกด้วย

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการ

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559
กองนโยบายและแผน

องค์ประกอบด้าน

บุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญตัวหนึ่งในการขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย

 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้น า
ผู้บริหารเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
และสามารถปรับใช้ในการท างานซ่ึงจะมีผลดีต่อองค์กร
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

1.
2.
3.

4.

7. กิจกรรมที่จะด าเนินการ

1.

2.

8. สถานที่ด าเนินงาน
กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1

            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

1 โครงการ

ชื่อกิจกรรม ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจ านวน งบประมาณ

 แหล่งงบประมาณ

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ 11 คน

กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร         ผู้บริหารกองนโยบายและแผน       
 จ านวน 1 คน

ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 โครงการ

จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร 1 คน

10,000                        10,000                        
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)

10,000                                          

98,000                      

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ

รวมงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

        บุคลากรกองนโยบายและแผน       
 จ านวน  11 คน

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 88,000                                          

กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร

                                 
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)                                  

                               10,000                      10,000                       

ม.ค. - มี.ค.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)                                  
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับต้น ร้อยละ
 80

8 คน
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            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

10,000      

 - ค่าเบี้ยเล้ียง 480          บาท
 - ค่าที่พัก 1,500        บาท
 - ค่าเดินทางและค่าพาหนะ 8,020        บาท

10.2
            (1)  แผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) เงินรายได้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา

88,000      

ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพ 44,000 บาท
 - การไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ของบุคลากร 44,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบรายจ่าย

งบบุคลากร

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพ 
ของผู้บริหาร 1 คน ดังนี้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบรายจ่าย

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

88,000                        

งบบุคลากร

รวมงบประมาณ                                88,000                      88,000                       

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)                                  

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

88,000                        

แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

 - เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ

รวม

ม.ค. - มี.ค.59

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)                                  
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)

 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน จ านวน 
11 คน ดังนี้
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลงชื่อ 
    
ต าแหน่ง

( นางนิตยา ยืนยง )
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ

1) ผู้บริหารน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
2) บุคลากรมีความรู้และทักษะน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


