
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

…..ระบุชื่อหน่วยงาน…..



หน้า
1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 1
1.2  การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

   กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
1.3  งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา) 
1.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.5  โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.1  สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามงบรายจ่าย 

 (แบบ งป.1/1)
2.2  สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายไตรมาส (แบบ งป.1/2)
2.3  รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
2.4  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (แบบ งป.2)

1) งานตามภารกิจพื้นฐาน
1.1) โครงการ
1.2) โครงการ
1.3) โครงการ
1.4) โครงการ

2) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์  (จุดเน้นการพัฒนา)
2.1) โครงการ
2.2) โครงการ
2.3) โครงการ
2.4) โครงการ

สารบัญ



1. วิสัยทัศน์
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. พันธกิจ
2.1  ….......…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2  ….......…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3  ….......…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. วัตถุประสงค์
3.1  …..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2  …..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3  …..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4  …..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. เป้าหมาย
4.1  ….………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2  ….………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3  ….………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4  ….………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   ……................…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ……................…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3   ……................…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   ……................…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   ……................…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ……................…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7  ……................…………………………………………………………………………………………………………………………

6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     สอคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     สอคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     สอคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี .....................................................................................................................................................

…..ระบุชื่อหน่วยงาน…..

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2



……………………………………………………………………………………………………………………………………………
     สอคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี .....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
     สอคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี .....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
     สอคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี .....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
     สอคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ี .....................................................................................................................................................

7. งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา) 

7.1 จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) …………..................………………………………
2) …………..................………………………………

7.2 จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน
1) …………..................………………………………
2) …………..................………………………………

7.3 จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล
1) …………..................………………………………
2) …………..................………………………………

7.4 จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
1) …………..................………………………………
2) …………..................………………………………

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.1 หน่วยงานจัดการศึกษา

ความสอดคล้องของภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)ภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)

6.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

6.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

6.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สะสมรายไตร
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คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.51

ค่าเป้าหมาย
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เป็นไปตามแผนที่กําหนด

ตัวบ่งชี้

ร้อยละ 96
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ตัวบง่ช้ีท่ี 3 ร้อยละของตัวบ่งช้ีความสําเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ท่ีดําเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด
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2. โครงการ                                       
2.1 กิจกรรม
2.2 กิจกรรม
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2.4 กิจกรรม
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ไตรมาส เป็นไปตามแผนที่กําหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 : ร้อยละของตัวบ่งช้ีความสําเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ท่ีดําเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท้ังหมดที่
ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้

ร้อยละ 80
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 : ร้อยละของจํานวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เป็นไปตามแผนที่กําหนด

                          

โครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน
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งบประมาณ

รวม

                          
                        

                          

                          

                        
                          
                          

                        

                        
                          
                          

                          
                          

                        
                          

                          

                        
                          
                          
                          

                          

รวมเงิน

โครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน
งบประมาณ

รวม
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2.3 กิจกรรม
2.4 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ..................................
1. โครงการ                                       

1.1 กิจกรรม
1.2 กิจกรรม
1.3 กิจกรรม
1.4 กิจกรรม
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2.1 กิจกรรม
2.2 กิจกรรม
2.3 กิจกรรม
2.4 กิจกรรม
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1. โครงการ                                       

1.1 กิจกรรม
1.2 กิจกรรม
1.3 กิจกรรม
1.4 กิจกรรม

2. โครงการ                                       
2.1 กิจกรรม
2.2 กิจกรรม
2.3 กิจกรรม
2.4 กิจกรรม

โครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน
งบประมาณ

รวม

                        
                          

                          

                          

                          
                        

                          
                          

                          

                        
                          
                          
                          

                          
                          
                          
                          

                          
                          

                        
                          
                          
                          

                          
                          

                        

                          

                        
                          
                          
                          
                          



งบแผ่นดิน เงินรายได้
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1.1 กิจกรรม
1.2 กิจกรรม
1.3 กิจกรรม
1.4 กิจกรรม

2. โครงการ                                       
2.1 กิจกรรม
2.2 กิจกรรม
2.3 กิจกรรม
2.4 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ..................................
1. โครงการ                                       

1.1 กิจกรรม
1.2 กิจกรรม
1.3 กิจกรรม
1.4 กิจกรรม

2. โครงการ                                       
2.1 กิจกรรม
2.2 กิจกรรม
2.3 กิจกรรม
2.4 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ..................................
1. โครงการ                                       

1.1 กิจกรรม
1.2 กิจกรรม
1.3 กิจกรรม
1.4 กิจกรรม

2. โครงการ                                       
2.1 กิจกรรม
2.2 กิจกรรม
2.3 กิจกรรม
2.4 กิจกรรม

                          

                          

                          

                          
                        
                          
                          

                        
                          

                          
                          
                          

                          
                          
                          
                        

                          

                          
                          

                        
                          
                          
                          
                          
                        

                          
                          
                          
                          

                        

รวมเงิน

โครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน
งบประมาณ

รวม



แบบ งป. 1/1

หน่วย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

1. โครงการ
1.1 กิจกรรม
1.2 กิจกรรม
1.3 กิจกรรม
1.4 กิจกรรม

2. โครงการ
2.1 กิจกรรม
2.2 กิจกรรม
2.3 กิจกรรม
2.4 กิจกรรม

3. โครงการ
3.1 กิจกรรม
3.2 กิจกรรม
3.3 กิจกรรม
3.4 กิจกรรม

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
…..ระบุชื่อหน่วยงาน…..
จําแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย
เงินรายได้

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

งานตามภารกิจพื้นฐาน 

งบแผ่นดิน
งบรายจ่าย



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
งบรายจ่าย
เงินรายได้

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
งบแผ่นดิน
งบรายจ่าย

4. โครงการ
4.1 กิจกรรม
4.2 กิจกรรม
4.3 กิจกรรม
4.4 กิจกรรม

5. โครงการ
5.1 กิจกรรม
5.2 กิจกรรม
5.3 กิจกรรม
5.4 กิจกรรม

6. โครงการ
6.1 กิจกรรม
6.2 กิจกรรม
6.3 กิจกรรม
6.4 กิจกรรม

7. โครงการ
7.1 กิจกรรม
7.2 กิจกรรม
7.3 กิจกรรม
7.4 กิจกรรม

งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ 



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
งบรายจ่าย
เงินรายได้

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
งบแผ่นดิน
งบรายจ่าย

8. โครงการ
8.1 กิจกรรม
8.2 กิจกรรม
8.3 กิจกรรม
8.4 กิจกรรม

รวม



แบบ งป. 1/2

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

2.3 กิจกรรม

โครงการ1.

2. โครงการ

1.3 กิจกรรม

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
…..ระบุชื่อหน่วยงาน…..

จําแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)

งานตามภารกิจพื้นฐาน 

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)
งบประมาณรวม

2.2 กิจกรรม

1.1 กิจกรรม

1.2 กิจกรรม

2.1 กิจกรรม



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

งบประมาณรวม

3.1 กิจกรรม

3.

3.3 กิจกรรม

4.2 กิจกรรม

4.3 กิจกรรม

5.1 กิจกรรม

งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)

4. โครงการ

4.1 กิจกรรม

โครงการ

3.2 กิจกรรม

5. โครงการ

5.2 กิจกรรม



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

งบประมาณรวม

6.1 กิจกรรม

6.3 กิจกรรม

รวม

5.3 กิจกรรม

6. โครงการ

6.2 กิจกรรม



งบแผ่นดิน เงินรายได้ งบแผ่นดิน เงินรายได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
…..ระบุชื่อหน่วยงาน…..

งบประมาณ
ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ



งานตามภารกิจพื้นฐาน



1. ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................................................................

2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดําเนินการ ...............................................................................................................................

3. ลักษณะโครงการ
3.1 สอดคล้องกับงาน

(     ) งานตามภารกิจพื้นฐาน
(     ) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา) 

(      ) จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
(      ) จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน
(      ) จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล
(      ) จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ .....................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................................................................................

3.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน
พันธกิจ ...................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................................................................................

3.4 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ .................................................. องค์ประกอบด้าน ...............................................................................

3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดําเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ด้าน ...................................................................................................................................................................................
เอกลักษณ์ด้าน ...................................................................................................................................................................................

3.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ ...........................................................................................................................................................

4.  หลักการและเหตุผล

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
…..ระบุชื่อหน่วยงาน…..



1. กิจกรรม........................

2. กิจกรรม.........................

1. กิจกรรม........................

2. กิจกรรม.........................

 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

7. กิจกรรมที่จะดําเนินการ

8. สถานที่ดําเนินงาน

............................................................................................................................................................................................................

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1 กิจกรรม

            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม
 1. .......................................

 2. .......................................

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ชื่อกิจกรรม ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจํานวน งบประมาณ
1. กิจกรรม........................
2. กิจกรรม.........................
3. กิจกรรม........................
4. กิจกรรม.........................

.............................................

.....................................................................................................................................................................................

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

รวมงบประมาณ



            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.2 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบประมาณเงินรายได้ รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)

รวมงบประมาณ

งบรายจ่าย



 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.3 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

.....................................................................................................................................................................................

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

เดือน ....................................

รวมงบประมาณ

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย



10.4 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลงชื่อ 

ตําแหน่ง

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

( ........................................................................)
........................................................................

ผู้เสนอโครงการ

รวมงบประมาณ



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้         งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ครุภัณฑ์ที่มิใช่คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว

(นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)
ผู้อํานวยการกองคลัง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ครุภัณฑ์ที่มิใช่คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว

(นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)
ผู้อํานวยการกองคลัง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยง)
รองอธิการบดี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา  ยืนยง)
รองอธิการบดี



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย นับ ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้         งบกองทุน        งบอื่นๆ หน่วย : บาท

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

็ ั้ ้

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งก่อสร้างใหม่ - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

รวมเป็นเงินทังสิน



แบบ งป.2/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน      งบเงินรายได้          งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งก่อสร้างใหม่ - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว



งานตามภารกิจยุทธศาสตร์
(จุดเน้นการพัฒนา)



1. ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................................................................

2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดําเนินการ ...............................................................................................................................

3. ลักษณะโครงการ
3.1 สอดคล้องกับงาน

(     ) งานตามภารกิจพื้นฐาน
(     ) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา) 

(      ) จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
(      ) จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน
(      ) จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล
(      ) จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ .....................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................................................................................

3.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน
พันธกิจ ...................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................................................................................

3.4 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ .................................................. องค์ประกอบด้าน ...............................................................................

3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดําเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ด้าน ...................................................................................................................................................................................
เอกลักษณ์ด้าน ...................................................................................................................................................................................

3.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
          บูรณาการโครงการร่วมกับ ...........................................................................................................................................................

4.  หลักการและเหตุผล

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
…..ระบุชื่อหน่วยงาน…..



1. กิจกรรม........................

2. กิจกรรม.........................

1. กิจกรรม........................

2. กิจกรรม.........................

 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

7. กิจกรรมที่จะดําเนินการ

8. สถานที่ดําเนินงาน

............................................................................................................................................................................................................

9. งบประมาณรวมของโครงการ บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ
10.1 กิจกรรม

            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม
 1. .......................................

 2. .......................................

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ชื่อกิจกรรม ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจํานวน งบประมาณ
1. กิจกรรม........................
2. กิจกรรม.........................
3. กิจกรรม........................
4. กิจกรรม.........................

.............................................

.....................................................................................................................................................................................

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

รวมงบประมาณ



            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.2 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

รวมงบประมาณ

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย



 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

10.3 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

.....................................................................................................................................................................................

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

รวมงบประมาณ

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย



10.4 กิจกรรม
            (1)  แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ

            (2) รายละเอียดงบประมาณ
 (2.1) งบแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

 (2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ………………………………………………

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลงชื่อ 

ตําแหน่ง

แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ
 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

เดือน ....................................

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)

รวมงบประมาณ

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

( ........................................................................)
........................................................................

ผู้เสนอโครงการ



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้         งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ครุภัณฑ์ที่มิใช่คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)
ผู้อํานวยการกองคลัง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ครุภัณฑ์ที่มิใช่คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)
ผู้อํานวยการกองคลัง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยง)
รองอธิการบดี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา  ยืนยง)
รองอธิการบดี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วยนับ ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้        งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

จํานวน หน่วย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง 
หน่วย นับ ต่อหน่วย (ระบุเป็นข้อ)

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



แบบ งป.2/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน        งบเงินรายได้         งบกองทุน        งบอื่นๆ หน่วย : บาท

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

็ ั้ ้

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งก่อสร้างใหม่ - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

รวมเป็นเงินทังสิน

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี



แบบ งป.2/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
…..ระบุชื่อหน่วยงาน….. งบแผ่นดิน      งบเงินรายได้          งบกองทุน         งบอื่นๆ หน่วย : บาท

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเป็น/คําชี้แจง

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งก่อสร้างใหม่ - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  สุวรรณ)
รองอธิการบดี


