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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปฏิทินการจัดทําแผนปฏบิัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 

2560 
1. กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายกลาง

ของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 2. กองนโยบายและแผน จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. กองนโยบายและแผน จัดทํา (ร่าง) แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

4. กองนโยบายและแผน จัดทํา (ร่าง) เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 5. กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
   5.1 จํานวนนักศึกษาทุกระดับ 
   5.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
   5.3 รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2560 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

6. กองนโยบายและแผน จัดทําประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

7. กองนโยบายและแผน จัดทําประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 8. กองนโยบายและแผน  จัดทําคู ่ม ือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงาน 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6 มิถุนายน 
2560 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
ดังน้ี 
   1. ประมาณการรายรับ 
   2. งบประมาณรายจ่าย 
   3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
   4. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน 
   5. วงเงินที่จัดสรรใหแ้ต่ละหน่วยงาน 
   6. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2561 
   7. แบบฟอรม์ที่จะใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

และงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1. งานวิเคราะห์นโยบาย   
และแผน 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

14 มิถุนายน 
2560 

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 
   1. ประมาณการรายรับ 
   2. งบประมาณรายจ่าย 
   3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
   4. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน 
   5. กรอบวงเงินที่จัดสรรใหห้น่วยงาน 
   6. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2561 
   7. แบบฟอรม์ที่จะใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

และงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1. งานวิเคราะห์นโยบาย   
และแผน 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 

15 - 30 
มิถุนายน  2560 

หน่วยงานจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ทุกหน่วยงาน 

1 กรกฎาคม 
2560 

หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้กองนโยบายและแผน 

ทุกหน่วยงาน 

6 - 7 กรกฎาคม 
2560 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

14 กรกฎาคม 
2560 

เสนอขอความเห็นชอบประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

21 กรกฎาคม 
2560 

เสนอขออนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

1 กรกฎาคม - 
10 สิงหาคม 

2560 

1. กองนโยบายและแผน วิเคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียด
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

2. หน่วยงานแก้ไขแผนปฏิบัติการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการเงิน
และงบประมาณ 

3. กําหนดปฏิทินการช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการเงินและงบประมาณ 

4. จัดทําเอกสารสรุปแผนแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือประกอบการประชุม
พิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
15 สิงหาคม 

2560 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การเงินและงบประมาณ 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 

16 สิงหาคม 
2560 

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
เ พ่ือ พิจารณาใ ห้ความเ ห็นชอบแผนปฏิบั ติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 

16 - 21 
สิงหาคม 2560 

กองนโยบายและแผน แก้ไขเอกสารแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีที่หน่วยงาน  
มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
2. ทุกหน่วยงาน 

22 - 28  
สิงหาคม 2560 

หน่วยงานจัดทําสํ า เนาเอกสารแผนปฏิบั ติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับสมบูรณ์ และ
จัดส่งให้กองนโยบายและแผน เพ่ือรวบรวมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน 

1 กันยายน 
2560 

กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการเงินและงบประมาณล่วงหน้าก่อนที่  
จะมีการประชุม 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 6 - 7 กันยายน 
2560 

ประ ชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองการ เ งิ นและ
งบประมาณ เพ่ือพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทุกหน่วยงาน 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 8 - 10  
กันยายน 2560 

กองนโยบายและแผน แก้ไขเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองการเงินและ
งบประมาณ  และจัดทํา เอกสารแผนปฏิ บั ติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอขอ
อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
2. หน่วยงานที่ต้องปรับแผน

ตามมติของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการเงินและ
งบประมาณ 

11 กันยายน 
2560 

กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอขอ
อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 15 กันยายน  
2560 

เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. คณะกรรมการกลั่นกรอง
การเงินและงบประมาณ 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ    
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คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
16 - 25 

กันยายน 2560 
กองนโยบายและแผน บันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานลงในระบบควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของกองนโยบายและแผน 

งานติดตามและประเมินผล 

กันยายน 2560 1. กองนโยบายและแผน จัดทําเอกสารคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับ
อธิการบดี 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. กองนโยบายและแผน จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการ
และก า รบ ริ ห า ร งบป ร ะม าณร าย จ่ า ยต าม  
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานติดตามและประเมินผล 

3. กองนโยบายและแผน จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
งบประมาณประจําหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

งานติดตามและประเมินผล 

ตุลาคม  2560 1. กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสารไปยัง          
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดังน้ี 
1.1 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
1.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จําแนกตามภารกิจที่ รองอธิการบดีและ  
ผู้ช่วยอธิการบดีแต่ละท่านรับผิดชอบ 

1. งานวิเคราะห์นโยบาย   
และแผน 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 

2. กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสารไปยังผู้บริหาร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
2.1 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง

หัวหน้าหน่วยงานและอธิการบดี 
2.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง
แนวทางการดําเนินโครงการและการบริหาร
งบประมาณรายจ่ ายตามแผนปฏิบั ติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.4 คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
2. งานติดตามและประเมินผล 
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วัน/เดือน/ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม 2560 กองนโยบายและแผนจัดทําคู่มือการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

งานติดตามและประเมินผล 

ตุลาคม 2560 กองนโยบายและแผนประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ประจําหน่วยงาน เพ่ือรับทราบแนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานติดตามและประเมินผล 

 
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบฟอร์มในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประกอบการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบตัิการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ชื่อโครงการ  ให้ระบุช่ือโครงการ (ตามเอกสารหมายเลข 1 แนวทางการจัดทํารายละเอียดโครงการ-กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

2. โปรแกรมวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดําเนินงาน  ให้ระบุโปรแกรมวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดําเนินงานโครงการ    
3. ลักษณะโครงการ  ให้ระบุความสอดคล้องของโครงการที่ดําเนินการในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

3.1 ความสอดคล้องกับงานรายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป็น งานยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 
งานยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน งานตามนโยบายของรัฐบาล และงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2 พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3.3 พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3.4 ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.5 การดําเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
3.6 การบูรณาการโครงการร่วมกับโครงการอ่ืน 

4. หลักการและเหตุผล   
ให้ระบุหลักการและเหตุผลในการดําเนินงานโครงการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานโครงการ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย   
ให้ระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

7. กิจรรมที่จะดําเนินการ   
ให้ระบุช่ือกิจกรรมที่จะดําเนินการตามโครงการ และงบประมาณของกิจกรรม (ตามเอกสารหมายเลข 1 

แนวทางการจัดทํารายละเอียดโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
8. สถานที่ดําเนินงาน   

ให้ระบุสถานที่การดําเนินงานของโครงการ 
9. งบประมาณรวมของโครงการ  ให้ระบุงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้นของโครงการ 
10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 

10.1 ช่ือกิจกรรมต้องเป็นไปตามรายละเอียดข้อ 7 
1) แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ 

  - แผนการดําเนินงาน  ให้ระบุเดือนที่จะดําเนินกิจกรรม 
- แผนงบประมาณ     ให้ระบุงบประมาณที่จะดําเนินกิจกรรมเป็นรายไตรมาสจําแนกตาม 

แหล่งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (ให้ระบุจํานวนเงินเป็นหลักร้อย) 
2) รายละเอียดงบประมาณ 

  - ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย จําแนกตามงบรายจ่าย 
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3) ประเภทงบรายจ่าย แบ่งเป็น 5 ประเภท  
  - งบบุคลากร       =    เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว 
  - งบดําเนินงาน    =    ค่าตอบแทน คา่ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  - งบลงทุน    =    ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  - งบเงินอุดหนุน    =    เงินอุดหนุนในการทําวิจัย และรายการในงบแผ่นดิน 

ที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายน้ี 
  - งบรายจ่ายอ่ืน     =   ให้ต้ังได้เฉพาะกรณีงบบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย และ 

ค่าใช้จ่ายสําหรบัการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ  
หรือรายการในงบแผน่ดินที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายน้ี 

4) การกําหนดช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
ให้ระบุช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการตามแหล่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร

โดยใช้ช่ือดังน้ี 
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง      
ศักยภาพคน 

ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้

ที่มีศักยภาพ 
 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา  

หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง 
และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

5. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

6. แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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11. หลักเกณฑ์ในการกําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งป.1/2)  
11.1 งบประมาณแผ่นดิน  

ให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 2561 
1) งบลงทุน ให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ใน ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60)  
2) งบอ่ืนๆ นอกเหนือจากงบลงทุนให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 

- ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)  = 35% 
- ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)  = 30% 
- ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)  = 25% 
- ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)  = 10% 

 11.2 งบประมาณเงินรายได้ 
ให้ต้ังแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะสมและสามารถกําหนดแผนการใช้จ่าย

งบประมาณได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
1) งบลงทุน ให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ในไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 61)  
2) งบอ่ืนๆ นอกเหนือจากงบลงทุนให้กําหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามความเหมาะสม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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การดําเนินงานท่ีสามารถถัวเฉล่ียการเบิกจ่ายไดท้ั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การดําเนินงานในลักษณะต่อไปน้ี สามารถถวัเฉล่ียการเบิกจ่ายได้ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
2. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
4. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค 
5. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
6. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน 
7. การไปราชการเพ่ือติดต่อประสานงาน 
8. การบํารุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
9. การสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
10. การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
11. การพานักศึกษาไปแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
12. การดําเนินงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและชมรมนกัศึกษา 
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การกําหนดรายชื่อครภุัณฑ์ท่ีต้องการจัดซ้ือ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ 
ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ 

- ชนิดมือหมุน 
- ชนิดไฟฟ้า 

เตียง 

  เตียงตรวจภายใน เตียง 
 เตียงทําคลอด เตียง 
  รถเข็นชนิดนั่ง คัน 
  รถเข็นชนิดนอน คัน 
  รถเข็นทําแผล คัน 
  รถเข็นอาหาร คัน 
  รถเข็นผ้าเปื้อน คัน 
  หม้อต้มเคร่ืองมือ เคร่ือง 
  เคร่ืองชั่งน้ําหนัก 

- แบบคานสมดุลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 
- แบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 

เคร่ือง 

  เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
- แบบต้ังพ้ืน 
- แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 

เคร่ือง 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จอ 
  เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ เคร่ือง 
 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ เคร่ือง 
  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  

- ระดับ SVGA 
- ระดับ XGA 

เคร่ือง 

  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตัว 
  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เคร่ือง 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  

ตู้เย็น ตู้ 
ตู้แช่อาหาร ตู้ 
เคร่ืองทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ 

- ขนาด 1 ก๊อก 
- ขนาด 2 ก๊อก 

เคร่ือง 

เคร่ืองทําน้ําร้อน – น้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เคร่ือง 
เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ือง 

- แบบข้อแข็ง  
- แบบข้ออ่อน  
- แบบเข็น  
- แบบล้อจักรยาน  
- แบบนั่งขับ 
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ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ 
 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 

- ขนาด 22 นิ้ว 
- ขนาด 29.5 นิ้ว 

เคร่ือง 

เตาแก๊ส เตา 
เตาอบไมโครเวฟ เตา 
เคร่ืองดูดควัน เคร่ือง 
เคร่ืองซักผ้า เคร่ือง 
เคร่ืองอบผ้า เคร่ือง 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุ เคร่ือง 
  ระบบ VHF/FM 

- ชนิดมือถือ  
- ชนิดประจําท่ี 
- ชนิดติดรถยนต์ 

 

  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เคร่ือง 
ครุภัณฑ์สํานักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

- ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
- ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี) 

เคร่ือง 

  เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล เคร่ือง 
  เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ือง 
  เคร่ืองทําลายเอกสาร เคร่ือง 
  เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 

- แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 
- แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 

เคร่ือง 

  เคร่ืองบันทึกเงินสด เคร่ือง 
  เคร่ืองนับธนบัตร เคร่ือง 
  - แบบต้ังโต๊ะ  
  - แบบต้ังพ้ืน  
  เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เคร่ือง 
  - ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
  - ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  
  - ชนิดตู้ต้ังพ้ืน (ไม่มีระบบฟอกอากาศ)  
 เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน เคร่ือง 
  เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ือง 
  เคร่ืองขัดพ้ืน เคร่ือง 
 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า เคร่ือง 
  เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา เคร่ือง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เคร่ือง 
 ตู้สําหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย ตู้ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน เคร่ือง 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล เคร่ือง 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสําหรับงานสํานักงาน เคร่ือง 
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ประเภทครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนับ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสําหรับงานประมวลผล เคร่ือง 
  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ชุด 
 ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตู้ 
  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

- L2 Switch 
- L3 Switch 

ชุด 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ชุด 
  เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว เคร่ือง 
  เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สัน้ เคร่ือง 
  เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา เคร่ือง 
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network เคร่ือง 
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network เคร่ือง 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก เคร่ือง 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา เคร่ือง 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เคร่ือง 
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป เคร่ือง 
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ เคร่ือง 
จอภาพ จอ 

- แบบ LCD  
- แบบ LED  

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เคร่ือง 

ครุภัณฑ์สํารวจ กล้องระดับ ชุด 
 กล้องวัดมุม 

- แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา 
- แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ชุด 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ 
- ชนิดตาเดียว 
- ชนิด 2 ตา 
- ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

กล้อง 

 เคร่ืองนับเม็ดยา เคร่ือง 
 เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ เคร่ือง 
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รายละเอียดการจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัตกิาร รายละเอียดการจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัตกิาร   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256161  
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รายละเอียดการจัดส่งเอกสารแผนปฏิบตัิการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. หน่วยงานจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 15 ชุด ให้กองนโยบาย

และแผน (ไม่ต้องเข้าเล่ม) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ภายในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 พร้อมไฟล์ข้อมูลมาท่ี E-Mail : plan.budget@crru.ac.th 

2. กรณีที่เอกสารขาดความสมบูรณ์และต้องดําเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบรูปแบบเอกสารและรายละเอียดแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่
งบประมาณของหน่วยงานเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 

3. หน่วยงานจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 25 เล่ม 
ให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพ่ือรวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การเงินและงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้สีปกตามกลุ่มหน่วยงาน ดังน้ี 

 กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา   ใช้ปก สีชมพ ู 
 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ใช้ปก สฟี้า    
 กลุ่มหน่วยงานบริการ    ใช้ปก สเีหลือง  

การเข้าเล่มเอกสาร : ให้เข้าเล่มตามแนวตั้งของกระดาษ A4 สันปกให้ใช้กระดาษสีเดียวกับปก  
4. หากมีข้อสงสัยในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ติดต่อ

สอบถามมายังเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของเอกสารของหน่วยงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6035 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1709  

5. หากมีข้อสงสัยในเรื่องเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ให้ติดต่อสอบถามมายังผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6035 หรือ 
เบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1818 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนรายช่ือเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  
ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบเอกสารที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบเอกสาร  

และรายละเอียดแผนปฏิบัติการและรายละเอียดแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25256161  
ของหน่วยงานต่างของหน่วยงานต่างๆๆ  
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รายชื่อเจ้าหน้าท่ีกองนโยบายและแผน 
ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบเอกสารและรายละเอียดแผนปฏบิัติการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานต่างๆ 
 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา    
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 
3. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์

ทางเลือก 
นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 

4. คณะครุศาสตร์ นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 
5. คณะมนุษยศาสตร์ นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
6. คณะวิทยาการจัดการ นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด 1710 
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร์ นางสาวสุรีพร  คําสม 1710 
8. วิทยาลัยนานาชาติ นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 
9. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวสุรีพร  คําสม 1710 
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ นายวระวิทย์  ศิรินาม 1714 
12. สํานักวิชานิติศาสตร์ นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด 1710 
13. สํานักวิชาบัญชี นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
14. สํานักวิชาการท่องเที่ยว นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
15. บัณฑิตวิทยาลัย นายวระวิทย์  ศิรินาม 1714 
กลุ่มหน่วยงานสนับสนนุการจัดการศึกษา    
16. โรงเรียนสาธิต นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 
18. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด 1710 
19. สํานักงานอธิการบดี นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 

19.1) ส่วนกลางมหาวิทยาลัย นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 
19.2) ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 
19.3) กองกลาง นางสาวสุรีพร  คําสม 1710 
19.4) กองคลัง นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 
19.5) กองนโยบายและแผน นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 
19.6) กองบริหารงานบุคคล นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
19.7) กองพัฒนานักศึกษา นางเกสกานดา  เช้ือสะอาด 1710 
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หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
19.8) กองอาคารสถานที ่ นายวระวิทย์  ศิรินาม 1714 
19.9) กองมาตรฐานวิชาการและประกัน

คุณภาพ 
นายกฤตพล  อาชวพร 1713 

19.10) กองวิเทศสัมพันธ์ นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
19.11) หน่วยตรวจสอบภายใน นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
19.12) สภาคณาจารย์และขา้ราชการ นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 
19.13) งาน To be number one นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 

20. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 
21. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสุรีพร  คําสม 1710 
22. สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม นายวระวิทย์  ศิรินาม 1714 
23. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 
24. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ 
     สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน   

นาวสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 1709 

25. สํานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
กลุ่มหน่วยงานบริการ    
26. สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน นายกฤตพล  อาชวพร 1713 
27. ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 
28. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม 1711 

 


