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ประวัติความเปนมา

 กองนโยบายและแผน ไดจัดตั้งข้นตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 ซ่งในขณะนั้นใชช่อวา
สํานักวางแผนและพัฒนา มีภาระหนาที่ในการดําเนินงานดาน
การจัดทําแผนพัฒนามหาวทยาลัย และการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปของมหาวทยาลัย ตอมาในป พ.ศ. 2547 สถาบัน
ราชภฏัเชยงรายไดปรบัเปลีย่นสถานะจากสถาบนัราชภฏัเชยงราย
มาเปนมหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย และไดมีประกาศกระทรวง
ศึกษาธการวาดวยการแบงสวนราชการภายในมหาวทยาลัย
ราชภัฏเชยงราย พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที ่123 ตอนที ่74 ง หนา 4 ลงวันที ่3 สงิหาคม 2549 กาํหนดให
กองนโยบายและแผนเปนสวนราชการในสงักดัสาํนกังานอธการบด ี
ตั้งแตวันที่ 4 สิงหาคม 2549 เปนตนมา

 โดยมีวัตถุประสงค ใหเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก
ในการวเคราะหและประสานการจัดทําแผนพัฒนามหาวทยาลัย
การวเคราะหนโยบาย และการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณ 
และจัดทาํขอมลูสารสนเทศ เพ่ือประกอบการบรหารและการตดัสนิ
ใจของผูบรหาร อันจะนําไปสูการพัฒนามหาวทยาลัยราชภัฏ
เชยงรายใหมีความกาวหนา เปนที่พึ่งทางวชาการและวชาชพของ
ประชาชนในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมตามปรัชญาของการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
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ปรัชญา วสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค และยุทธศาสตร
การพัฒนาหนวยงาน

ปรัชญา
“วางแผนและบรหารจัดการระบบงบประมาณ

อยางมีประสิทธภาพ”

วสัยทัศน
 กองนโยบายและแผน จะเปนหนวยงานที่มี
การทํางานอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานในดาน
การวางแผนและบรหารจัดการงบประมาณ มีสวน
รวมสนับสนุนและประสานการดําเนินงานกับหนวย
งานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนามหาวทยาลัย
ราชภัฏเชยงรายไปสูการเปนมหาวทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน

พันธกิจ
1. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทยาลัยได
 อยางเหมาะสมกับสถานการณ
2. มีการวางแผนและบรหารจัดการงบประมาณ
 อยางมปีระสิทธภาพ
3. กํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของ
 ทุกหนวยงานใหบรรลุตามแผนที่วางไว
4. เปนแหลงขอมูลเพื่อการบรหารที่มีความถูกตอง
 และเช่อถือได
5. มีการดําเนินงานอยางมืออาชพ ที่โปรงใส สามารถ
 ตรวจสอบได



วัตถุประสงค
 1. เพือ่วเคราะหและประสานการจดัทาํแผนยทุธศาสตรของมหาวทยาลยั
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใหสอดคลองและเช่อมโยงกับเปาประสงคระดับชาติ 
ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น    
รวมถงึสนบัสนนุการจดัทาํแผนยทุธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ  ใหสอดคลอง
และเช่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวทยาลัย  
 2. เพ่ือจดัระบบและกลไกการจดัสรร การวเคราะหคาใชจาย การตรวจ
สอบและตดิตามการใชจายงบประมาณอยางมปีระสทิธภาพ  เกดิประโยชนสงูสุด
ตอมหาวทยาลัย
 3. เพือ่กํากบั ตดิตามการดาํเนนิงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตาม
แผนปฏบิตัริาชการทีว่างไว พรอมทัง้สนบัสนนุการดาํเนนิงานของทกุหนวยงาน
ใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธภาพ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการ
 4. เพื่อรวบรวม วเคราะห สังเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
วางแผน การบรหารและการตัดสินใจของผูบรหารทุกระดับในมหาวทยาลัย
 5. เพื่อใหกองนโยบายและแผน สามารถดําเนินงานในทุกภารกิจที่ได
รับมอบหมายอยางมีประสิทธภาพ  โปรงใส ตรวจสอบไดและมีการพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 1  การสนับสนุนการพัฒนามหาวทยาลัยไปสูการเปน
 มหาวทยาลัยเพื่อทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2  การบรหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบการเงนและงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4  การประกันคุณภาพ
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โครงสรางองคกร/โครงสรางการบรหารงาน

 กองนโยบายและแผน เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธการบดี
แบงการบรหารงานออกเปน 4 งาน ประกอบดวย งานบรหารทั่วไป
งานวเคราะหนโยบายและแผน งานวเคราะหงบประมาณ และงานติดตามและ
ประเมินผล โครงสรางการแบงงานภายในกอง ดังนี้

อธการบดี
มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย

งานบรหารทั่วไป งานวเคราะห
นโยบายและแผน

งานวเคราะหงบ
ประมาณ

งานวเคราะหงบ
ประมาณ

ผูอํานวยการ
สํานักงานอธการบดี

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

 หนวยธุรการ
 หนวยงบประมาณ

 การเงนและพัสดุ
 หนวยบุคลากร
 หนวยประกัน

 คุณภาพ

 หนวยยุทธศาสตร
 หนวยขอมูล

 เพื่อการวางแผน
 หนวยคอมพิวเตอร

 และเอกสารเผยแพร

 หนวยงบประมาณ
 แผนดิน
 หนวยเงนรายได
 หนวยเงนกองทุน

 และเงนอุดหนุน
 เฉพาะกิจ

 หนวยติดตามและ
 ประเมินแผน
 หนวยติดตามและ

 ประเมินงบประมาณ
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ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธการบดี มหาวทยาลัยราชภัฏ
เชยงราย เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก 4 งาน ไดแก งานบรหารทั่วไป 
งานวเคราะหนโยบายและแผน งานวเคราะหงบประมาณ และงานตดิตามและประเมนิผล
โดยแตละงานมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 
1. งานบรหารทั่วไป

 รับผิดชอบงานธุรการ งานงบประมาณ การเงนและพัสดุ และงาน
ประกันคุณภาพการบรการของกอง ดังนี้

1.1 งานธุรการ
   ลงทะเบียนรับ - สง หนังสือ
   ดูแลและติดตามการเสนอเอกสารเพื่อขออนุมัติดําเนินการตอผูบรหาร
   จัดระบบเอกสารใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหา
   ออกหนังสือราชการไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
  มหาวทยาลัย
   จัดทําคําส่ัง ประกาศตางๆ 
   ประสานในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในกอง
   ประสานงาน จัดเตรยมสถานที่ อาหาร เคร่องดื่ม ในการประชุม
   พิมพเอกสารและจัดเตรยมเอกสารในการประชุมของกอง
   จดบันทึกรายงานการประชุม
   ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นและทําหนาที่ประชาสัมพันธหนวยงาน
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1.2 งานงบประมาณ การเงนและพัสดุ

   จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายของกองนโยบายและแผน
   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกองนโยบายและแผน
   ควบคุมและดูแลการใชจายงบประมาณของกองใหเปนไปตามแผนที่วางไว
   ติดตามการขออนุมัติยืมเงน การสงหลักฐานการเบิกจายงบประมาณ
   สํารวจวัสดุอุปกรณและจัดทําทะเบียนคุมการใชวัสดุอุปกรณตางๆ
   ดําเนินเร่องการขออนุมัติจัดซ้อจัดจาง
   รายงานขอมูลครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ เมื่อสิ้นป

1.3  หนวยพัฒนาบุคลากร

   วเคราะหภาระงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน
   จัดทําแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน
   จัดทําแผนและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน
   จัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนงงานของกองนโยบายและแผน
   จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน
  รวบรวมขอมูลดานการลาศึกษาตอ การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/
  การศึกษาดูงานกองนโยบายและแผน
   สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร

1.4 งานประกันคุณภาพ

   จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน
  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน
  รวบรวมและติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
  กองนโยบายและแผน
  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกองนโยบายและแผน
  บันทึกขอมูลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของกองนโยบาย
  และแผนลงระบบฐานขอมูล QAS 
  จัดทํารายงานประจําปกองนโยบายและแผน
  ดําเนินงานลดรอบและระยะเวลาในงานที่ เปนงานใหบรการของ
  กองนโยบายและแผน
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2. งานวเคราะหนโยบายและแผน
 รับผิดชอบงานวเคราะหและประสานการวางแผนมหาวทยาลัยระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว งานวเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผน
ปฏบิตัริาชการประจาํป  งานขอมลูเพือ่การวางแผน งานระบบคอมพวิเตอรและ
เอกสารเผยแพร  ดังนี้

2.1  หนวยยุทธศาสตร
2.1.1 งานวเคราะหและประสานการจัดทําแผนพัฒนามหาวทยาลัยฯ

 ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวทยาลัย
   ศกึษาและวเคราะหขอมลูนโยบาย ทศิทาง และยทุธศาสตรการพฒันาของ
  หนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน นโยบายรฐับาล ยทุธศาสตรการพฒันาของ
  กระทรวงศกึษาธการ ยทุธศาสตรการพฒันาอดุมศกึษา แผนพฒันา
  เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผน
  พัฒนาของมหาวทยาลัยระยะตางๆ 
  ประชุมคณะกรรมการและผูมีสวนไดเสีย เพื่อวเคราะหและจัดทําแผน
  พัฒนาของมหาวทยาลัยในระยะตางๆ 
  นําเสนอแผนพัฒนามหาวทยาลัยตอหัวหนาสวนราชการและ
  สภามหาวทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
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  จัดสงแผนพัฒนามหาวทยาลัยทีผานความเห็นชอบใหกับหนวยงานตางๆ 
  ภายในมหาวทยาลัย เพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ
   ทบทวนและปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสถานการณ
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามหาวทยาลัยระยะคร่งแผน และระยะ
  สิ้นสุดแผน

2.1.2 งานวเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
  ราชการประจําป เสนอตอสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  ศึกษาและวเคราะหขอมูลนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนา
  กระทรวงศึกษาธการ และยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อนํา
  มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
  ประจําป
   จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
  ตามแบบฟอรมและแนวทางที่สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  กําหนด
  นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตอ
  หัวหนาสวนราชการและสภามหาวทยาลัยใหความเห็นชอบ
   จัดสงแผนปฏิบัติราชการที่ผานความเห็นชอบไปยังสํานักงบประมาณ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
  พัฒนาระบบราชการ
   จัดสงแผนปฏิบัติราชการที่ผานความเห็นชอบใหกับหนวยงานตางๆ 
  ภายในมหาวทยาลัย เพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ
   ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
  ประจําป เพื่อนําไปปรับปรุงและทบทวนแผนใหสอดคลองกับสถานการณ

2.1.3 งานวเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของ
  มหาวทยาลัย

  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้วัด และ
  แนวทางการขอตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวทยาลัย
  และแผนปฏิบัติราชการประจําป
  กําหนดแบบฟอรมในการจัดทํารายละเอียดโครงการ
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  จัดทําคูมือการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
  และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
  ประสานหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลัยในการจัด
  ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
  วเคราะหและพิจารณาโครงการที่หนวยงานตางๆ 
  เสนอบรรจไวในแผนปฏบิตัริาชการประจาํปงบประมาณ
  นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณตอ
  คณะกรรมการการเงนและงบประมาณพิจารณา และ
  นําเสนอสภามหาวทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
  จัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณที่ผาน
  ความเห็นชอบใหกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลัย
  เพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ
  ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
  งบประมาณเปนรายภาคเรยน เพื่อรับทราบผลการ
  ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา

2.2 หนวยขอมูลเพื่อการวางแผน
2.2.1 งานจัดทําขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนตอ

  การวางแผนและการตัดสินใจของผูบรหาร ดังนี้
  ขอมูลหลักสูตร โปรแกรมวชาที่เปดสอน อัตรา
  คาธรรมเนียมการศึกษา
  ขอมูลนักศึกษาเขาใหม นักศึกษาทั้งหมด และขอมูล
  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
  ขอมูลดานอาคาร หองเรยนและหองปฏิบัติการและ
  คาใชจายที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่
  ขอมูลรายรับ - รายจาย ประจําปงบประมาณ
  ขอมูลผลงานทางดานการวจัย/บรการวชาการ/
  ศิลปวัฒนธรรม
  ขอมูลตามความตองการของผูบรหาร
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2.2.2 งานวเคราะหขอมูลเพื่อการบรหารและการตัดสินใจเสนอตอผูบรหาร
  วเคราะหเปรยบเทียบประมาณการรายรับและรับจรงที่จัดเก็บไดและ
  จัดทํารายงานสรุปทุกสิ้นภาคเรยน
  วเคราะหรายรับ - รายจาย โครงการศูนยการเรยนรูเพื่อพัฒนา
  ทองถิ่นและจัดทํารายงานสรุปทุกสิ้นภาคเรยน
  วเคราะหและจัดทํา (ราง) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเสนอตอ
  ผูบรหาร
  วเคราะหคาใชจายกลางทั้งหมดของมหาวทยาลัยและจัดทํารายงานสรุป
  ทุกส้ินภาคเรยน
  วเคราะหและจัดทําตนทุนผลผลิตของมหาวทยาลัยฯ ตามแนวทาง
  ของสํานักงบประมาณและกรมบัญชกลางพรอมทั้งเสนอแผนเพิ่ม
  ประสิทธภาพการดําเนินงานของมหาวทยาลัยฯ

2.3 หนวยคอมพิวเตอรและเอกสารเผยแพร
2.3.1 งานคอมพิวเตอร

  ประสานกับศูนยบรการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา ระบบ
  เผยแพรขอมูลสารสนเทศทางระบบอินเตอรเน็ต
  ปรับปรุงเวปไซดของหนวยงาน

2.3.2  งานเอกสารเผยแพร
   จัดทําเอกสารสารสนเทศประจําป

  1.  ขอความอนุเคราะหและจัดเก็บขอมูล
  2.  จัดทํา (ราง) ตนฉบับ
  3.  ผูอํานวยการพิจารณา (ราง) ตนฉบับใหโรงพิมพจัดทํา
   Artwork
  4.  จัดสง (ราง) ตนฉบับใหโรงพิมพจัดทํา Artwork
  5.  โรงพิมพจัดสง Artwork มายังกองนโยบายและแผน
   เพื่อตรวจสอบความถูกตอง รูปแบบ Artwork
  6.  โรงพิมพจัดพิมพฉบับสมบูรณ
  7.  เผยแพรเอกสารตอหนวยงานภายในและภายนอก
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3. งานวเคราะหงบประมาณ

 รับผิดชอบในการวเคราะห วางแผนการจัดทํางบประมาณรายจายของ
มหาวทยาลัย และจัดทํางบประมาณรายจายจากงบแผนดิน งบเงนรายได เงน
กองทุนของมหาวทยาลัย ดังนี้

3.1 หนวยงบประมาณแผนดิน
  จัดทํางบประมาณรายจายขั้นต่ําที่จําเปน
  ปรับปรุงประมาณการรายจายขั้นต่ําที่จําเปน
 ทบทวนความเหมาะสมของเปาหมาย กลยทุธ ผลผลิต กจิกรรมและตวัชว้ดั

 ผลสําเร็จ
 ปรับปรุงฐานขอมูลคาเปาหมายของตัวช้วัดและงบประมาณรายจาย

 ลวงหนาระยะปานกลางใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ
 มหาวทยาลัย
  รวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการจัดตั้งงบประมาณ
 จัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณสงสํานัก

 งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 บันทึกรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปในระบบการจัดทํา

 คําของบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e - Budgeting)
  จัดทําแบบงบประมาณการรายไดที่นําสงคลัง
 ปรับรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ งบประมาณรายจายประจําปตาม

 วงเงนที่ปรับลด
 บนัทกึปรบัปรงุ/แกไขรายละเอยีดคาํขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํป 

 ในระบบการจัดทําคําของบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e - Budgeting)
 จัดทําเอกสารประกอบการช้แจงงบประมาณรายจายตอคณะกรรมาธการ

 วสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
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 จัดทําคําขอเพิ่มงบประมาณรายจาย (แปรญัตติ)
 เขารวมช้แจงงบประมาณรายจายตอคณะกรรมาธการ

 วสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
 จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

 ประจําปงบประมาณเปนรายเดือนและไตรมาส (งบแผนดิน/
 เงนรายได)
 บันทึกขอมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

 ประจําปงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส (EvMis) ตามที่
 สํานักงบประมาณกําหนด
 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

 ประจําปตามแบบ สงป. 301-302 เพื่อขอความเห็นชอบจาก
 สํานักงบประมาณ
 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

 ไปพลางกอนตามแบบ สงป. 301-302 เพื่อขอความเห็นชอบ
 จากสํานักงบประมาณ (กรณี พรบ.ไมสามารถประกาศใชได
 ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม)
 จัดทํารหัสการเบิกจายงบประมาณประจําป (GFMIS) แยก

 ตามหนวยงาน
 แจงรหัสการเบิกจายงบประมาณประจําปไปยังหนวยงาน 

 (GFMIS)
 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามขอสังเกตคณะกรรมาธการ

 วสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
 ประจําปของสภา ผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
 วเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย

 งบประมาณ (PART)
 วเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
 ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ

 (ผลผลิตตามงบประมาณ)
 รับรองเงนเดือนเหลือจาย
 ประสาน/จัดทําขอมูลกับสํานักงบประมาณ สํานักงาน

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวงงายตางๆ ในมหาวทยาลัย
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  เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํางบประมาณเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลา
  ที่กําหนดไวตามปฏิทินงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด
3.2 หนวยงบเงนรายได

  กําหนดปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
  ประสานกับสํานักสงเสรมวชาการและงานทะเบียน บัณฑิตวทยาลัยและ

 กองคลังและพัสดุ เพื่อรวบรวมขอมูลจํานนนักศึกษา รายรับในรอบปที่
 ผานมา
  รวบรวมขอมูลคาใชจายกลางของมหาวทยาลัย
  ประมาณรายรับประจําปงบประมาณ
  จัดทํากรอบวงเงนงบประมาณรายจาย
  กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงาน
  จัดทํากรอบวงเงนจัดสรรของหนวยงาน
 จัดทําเอกสารขออนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย

 ตอสภามหาวทยาลัย
 ประชุมช้แจงหนวงงานในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามงบประมาณ

 ที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวยาลัย
  ประชุมเจาหนาที่งบประมาณของทุกหนวยงานเพื่อสรางความเขาใจใน

 การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
 ประจําป
  ตรวจสอบและวเคราะหรายละเอียดของโครงการและวงเงนที่หนวยงาน

 บรรจไวในแผนปฏิบัติราชการ
 จัดทําเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและแผน

 การใชจาย งบประมาณประจําป ตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหาร
 มหาวทยาลัย
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  จัดทําเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช
 จายงบประมาณประจําปตอที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน
  จัดทําเอกสารสรุปแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ

 ประจําปเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
 จัดเตรยมและจัดสงเอกสารแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย

 งบประมาณประจําปใหคณะกรรมการการเงนและงบประมาณลวงหนา
 กอนการประชุม
 ประชุมรวมกับคณะกรรมการการเงนและงบประมาณในการพิจารณา

 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
 จัดทําสรุปขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
 จดัทาํเอกสารแผนปฏบิตัริาชการและแผนการใชจายงบประมาณประจาํป 

 เสนอขออนุมัติตอสภามหาวทยาลัย
 บันทึกขอมูลแผนการใชจายงบประมาณลงในระบบควบคุมการใชจาย

 งบประมาณของกองนโยบายและแผน
 จัดสงเอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย

 งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติสงใหหนวยงาน
 จัดทําแผนงบประมาณการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ

 (กรณีนักศึกษาใหมที่รับเพิ่มเติมระหวางป)
 ปรับแผนงบประมาณจากเงนคาลงทะเบียนในรายวชาวทยานิพนธและ

 การศึกษาอิสระ
  ปรับแผนงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาในแตละภาคเรยน
 ประสาน/จัดทําขอมูลกับหนวยงานตางๆ ในมหาวทยาลัย เพื่อให

 การดําเนินการจัดทํางบประมาณเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่
 กําหนดไวตามปฏิทินงบประมาณ

3.3 งานเงนกองทุนและเงนอุดหนุนเฉพาะกิจ
  ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ
  จัดทํากรอบวงเงนงบประมาณรายจาย
  กําหนดแนวทางการจัดงบประมาณลงสูหนวยงาน
 ประชุมช้แจงหนวยงานในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามงบประมาณ

 ที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวทยาลัย
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  ตรวจสอบและวเคราะหรายละเอียดของโครงการและวงเงนที่หนวยงาน
 บรรจไวในคําขอตั้งงบประมาณ
 จดัทาํเอกสารเพือ่ขอความเหน็ชอบรายละเอยีดงบประมาณกอนนาํเสนอ

 คณะกรรมการการเงนและงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการบรหาร
 มหาวทยาลัย
 จัดทําเอกสารรายละเอียดงบประมาณประจําป เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการ

 การเงนและงบประมาณ
 ประชุมรวมกับคณะกรรมการการเงนและงบประมาณในการพิจารณา

 รายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณ
  จัดทําสรุปขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
  จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
 จัดทําเอกสารเสนอขออนุมัติแผนการใชจายงบประมาณตอ

 สภามหาวทยาลัย
 บันทึกขอมูลแผนการใชจายงบประมาณลงในระบบควบคุมการใชจาย

 งบประมาณของกองนโยบายและแผน
  จัดสงเอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติสงให

 หนวยงาน
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4. งานติดตามและประเมินผล
  รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผน
ยทุธศาสตรของมหาวทยาลยั ตดิตามและประเมนิผลตามแผน
งบประมาณ ประกอบดวย หนวยติดตามและประเมินแผน และ
หนวยติดตามและประเมินงบประมาณ ดังนี้

4.1 หนวยติดตามและประเมินแผน
  ติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
  ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
  วเคราะหและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน

 ปฏิบัติราชการ เปรยบเทียบกับเปาหมายที่วางไว
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน

 ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอ
 ผูบรหารและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

4.2 หนวยติดตามและประเมินงบประมาณ
  กาํหนดแนวทางการใชจายงบประมาณ/การโอนเปลีย่นแปลง

 /การปรับแผนการใชจายเสนอตอผูบรหารเพื่อพิจารณา
  จัดทําประกาศ เร่องการบรหารงบประมาณรายจาย

 ประจําป
  แตงตั้งเจาหนาที่งบประมาณประจําหนวยงาน
 กําหนดแบบฟอรมที่จะใชในการดําเนินการขออนุมัติ

 โครงการการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณ 
 การขอปรับแผนการใชจายงบประมาณ และการขอ
 อนุมัติงบกลางของมหาวทยาลัยฯ
 ประสานและสรางความเขาใจกับทุกหนวยงานใหปฏิบัติ

 ตามแนวทางการใชจายที่กําหนดไว ไดแก การจัดทํา
 คูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที่งบประมาณ และการจัด
 ประชุมช้แจงเจาหนาที่งบประมาณของหนวยงานตางๆ
 ใหเขาใจกระบวนการและขัน้ตอนการบรหารงบประมาณ
 รายจายประจําป

24    2012 Annual Report    Policy and Planning Division



 นําขอมูลแผนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในมหาวทยาลัย ลง
 ระบบคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมและติดตามการใชจายงบประมาณ
 ควบคุมและติดตามการใชจายงบประมาณของทุกหนวยงานใหเปนไป

 ตามรายละเอียดโครงการที่สภาอนุมัติ จําแนกตามโครงการ กิจกรรม 
 และประเภทงบรายจาย โดยการบันทึกรายการเบิกจายที่เกิดข้นทุก
 รายการลงระบบฐานขอมูลดานงบประมาณ
 ควบคุมและติดตามการใชจายงบประมาณในสวนของงบกองทุนของ

 มหาวทยาลัย
  ควบคุมและติดตามการใชจายงบประมาณในสวนของเงนเบิกแทนกัน
  ควบคุมและติดตามการใชจายงบประมาณในสวนของโครงการพิเศษ
  ควบคุมและดูแลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ การปรับ

 แผนการใชจายงบประมาณ หรอรายละเอียดอื่นที่ไมตรงกับเอกสาร
 งบประมาณที่สภาอนุมัติ
 จัดทําแบบรายงานการใชจายงบประมาณเสนอผูบรหารเปนประจํา

 ทุกเดือน และรายงานประจําปเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
 จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS เสนอตอ

 ผูบรหารทุกเดือน
 จัดทําแบบรายงานผลการใชจายงบประมาณสงใหสํานักงบประมาณ

 ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส
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อัตรากําลัง

 กองนโยบายและแผน มีอัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น 9 อัตรา ประกอบดวย
ขาราชการพลเรอน จํานวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวทยาลัย จํานวน 8 
อัตรา จําแนกไดดังนี้
1. จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท

งาน
ประเภท

รวม
ขาราชการ ลูกจาง

ประจํา
พนักงาน

มหาวทยาลัย

ผูอํานวยการกอง 1 1

งานบรหารงานทั่วไป 1 1

งานวเคราะหนโยบายและแผน 3 3

งานวเคราะหงบประมาณ 2 2

งานติดตามและประเมินผล 2 2

รวม 1 8 9

2. จํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา

กลุมงาน
ระดับการศึกษา

รวม
ป.เอก ป.โท ป.ตร

ผูอํานวยการกอง 1 1

งานบรหารทั่วไป 1 1

งานวเคราะหนโยบายและแผน 1 2 3

งานวเคราะหงบประมาณ 1 1 2

งานติดตามและประเมินผล 1 1 2

รวม 4 4 9
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งบประมาณประจําป พ.ศ. 2554
จําแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงน

งบประมาณแผนดิน 1,046,900.00

งบประมาณเงนรายได 1,310,900.00

รวม 2,357,800.00

จําแนกตามงบรายจาย
งบรายจาย แผนดิน รายได รวม

งบบุคลากร 513,400.00 540,900.00 1,054,300.00

งบดําเนินงาน - 770,000.00 770,000.00

งบเงนอุดหนุน 533,500.00 - 553,500.00

รวม 1,046,900.00 1,310,900.00 2,357,800.00

จําแนกตามแผนการใชงบประมาณ
แผนการใชงบประมาณ แผนดิน รายได รวม

T2_53 (ต.ค.53 – ม.ค.54) 310,700.00 334,600.00 645,300.00

T3_53 (ก.พ.54 – พ.ค.54) 310,600.00 515,600.00 826,200.00

T1_54 (มิ.ย.54 – ก.ย.54) 425,600.00 460,700.00 886,300.00

รวม 1,046,900.00 1,310,900.00 2,357,800.00

  2012 Annual Report    Policy and Planning Division    27



ผลการดําเนินงาน งานบรหารทั่วไป

1. หนวยธุรการ
 จัดทําหนังสือราชการไปยังหนวยงานภายนอกมหาวทยาลัย

 จํานวน 89 รายการ
 จัดทําหนังสือราชการไปยังหนวยงานภายในมหาวทยาลัย

 จํานวน 288 รายการ
 รับ-สง หนังสือขออนุมัติโครงการของหนวยงานตางๆ

 จํานวน 4,265 รายการ
 ควบคุมและติดตามการเสนอเอกสารตอผูบรหาร

 จํานวน 4,393 รายการ
 จัดทําคําส่ัง ประกาศของกองนโยบายและแผน จํานวน 21 รายการ
 เกษียรหนังสือราชการผานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

 1,020 รายการ
  ติดตอประสานงานการจัดประชุมของกองนโยบายและแผน จํานวน 8 ครั้ง
 จัดเตรยมเอกสาร จัดทํารายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน 

 จํานวน 8 ครั้ง
2. หนวยงบประมาณ การเงนและพัสดุ

 จัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายกองนโยบายและแผน
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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 ดําเนินการจัดซ้อ - จัดจางวัสดุ ครุภัณฑ จํานวน 56 รายการ
 สํารวจและจัดทํารายงานครุภัณฑกองนโยบายและแผน จํานวน 10 ครั้ง
 จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณเสนอตอผูบรหารสูงสุด

 จํานวน 3 ครั้ง

3. หนวยบุคลากร  
 วเคราะหและกําหนดภาระงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน

 ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554
 จัดทําแผนการปฏิบัติงานบุคลากรกองนโยบายและแผน

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน

 รายบุคคล 
 จัดทําแผนการดําเนินงานรายเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 ของกองนโยบายและแผน
 ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผนเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน

 ที่ผานมาและกําหนดแผนการดําเนินงานรวมกันทุกเดือน

4.  หนวยประกันคุณภาพ  
 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน
 ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทําแผนประกันคุณภาพ จํานวน 2 ครั้ง
 ประชุมเพื่อมอบหมายการดําเนินงานตามตัวช้วัดแกบุคลากรกองนโยบาย

 และแผน จํานวน 1 ครั้ง
 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน ประจําปการศึกษา 

 2553 จํานวน 15 เลม
 กําหนดแผนการดําเนินงานตามตัวบงช้ที่ไดรับมอบหมาย
 จัดทําแผนการจัดการความรูกองนโยบายและแผน
 จัดทําแผนบรหารความเสี่ยงกองนโยบายและแผน
 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง กองนโยบายและแผน ประจําปการศึกษา 

 2553 เสนอตอมหาวทยาลัยเพื่อขอรับการประเมิน
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้วัดภาพรวมของมหาวทยาลัยที่

 กองนโยบายและแผนรับผิดชอบเสนอตอมหาวทยาลัย
 จัดทําขอมูลการดําเนินงานลงในระบบ QAS ของมหาวทยาลัย
 รับการตรวจประเมินคุณภาพจากผูประเมินภายในที่มหาวทยาลัยแตงตั้ง
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1. หนวยยุทธศาสตร
1.1 การวเคราะหและจัดทําแผนพัฒนามหาวทยาลัยฯ ระยะยาว

 วเคราะหและประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทยาลัย
 ราชภัฏเชยงราย 13 ป พ.ศ. 2553 - 2565 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2553 - 
 2555) (รายละเอียดการดําเนินงานตามเอกสารดังแนบ)
 วเคราะหและประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตรหนวยงาน ระยะ 2+5 ป

 (พ.ศ. 2554 - 2560) (รายละเอียดการดําเนินงานตามเอกสารดังแนบ)
 จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย

 13 ป (พ.ศ. 2553 - 2565) จําแนกตามภารกิจของมหาวทยาลัย
1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนางานจัดการศึกษา
2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรหนวยงานจัดการศึกษา
3) แผนยุทธศาสตรการพัฒนางานวจัย
4) แผนยุทธศาสตรการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5) แผนกลยุทธทางการเงน ระยะ 2+5 ป (พ.ศ. 2554 - 2560)

 จัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
 มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย ระยะ 13 ป (พ.ศ. 2553 - 2565)

ผลการดําเนินงาน งานวเคราะหนโยบายและแผน
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1.2 การวเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามแนวทางของ  
 สํานักงบประมาณ และ ก.พ.ร.

 วเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558)
 ที่สอดคลองกับแผนบรหารราชการแผนดินรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ
 ชนวัตร นายกรัฐมนตร 

1.3 การวเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําป
 วเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย
 วเคราะหโครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พรอมจัดทําคูมือการจัดทํา
 แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2555
 จดัทาํเอกสารแผนปฏบิตัริาชการมหาวทยาลยัราชภฏัเชยงราย ประจาํป

 งบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามภารกิจของมหาวทยาลัย
1) ดานการจัดการศึกษา
2) ดานการพัฒนาบุคลากร
3) ดานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4) ดานการพัฒนาคุณภาพงานวจัยและงานสรางสรรค
5) ดานการบรการวชาการแกสังคม
6) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2. หนวยขอมูลเพื่อการวางแผน
2.1 การจัดทําขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการวางแผนและการตัดสินใจ

 ของผูบรหาร
  หลักสูตรที่เปดสอน
  จํานวนนักศึกษา
  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
  จํานวนบุคลากร
  จํานวนงบประมาณ
  พื้นที่ของมหาวทยาลัย อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
  ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ
 ผลงานวจยั ผลงานบรการวชาการแกสงัคม และผลงานการทาํนบุาํรงุ

 ศิลปวัฒนธรรม
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2.2 การวเคราะหและจัดทําอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
 วเคราะหและจัดทําอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา

 ที่รับใหมในปการศึกษา 2554 ทุกสาขาวชา
 วเคราะหและจัดทําอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในสาขาวชาที่เปดใหม

 และหลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา 2554
1) หลักสูตรสายวชาชพครู (ค.บ. 5 ป) ทุกสาขาวชา
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวชาการโฆษณาและ
 การประชาสัมพันธ และแขนงวชาการสื่อสารสื่อใหมและมัลติมีเดีย
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชาคหกรรมศาสตรประยุกต
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาบรหารการศึกษา

2.3 วเคราะหและจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และแผน-ผล การดําเนินงาน
 ตามแผนเพิ่มประสิทธภาพ
 จดัทาํตนทนุตอหนวยผลผลติตามแนวทางของกรมบญัชกลาง ประจาํป

 งบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 จดัสงกรมบญัชกลาง สาํนกังบประมาณ
 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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 จัดทําแผน-ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธภาพการดําเนินงาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดสงกรมบัญชกลาง สํานักงบประมาณ 
 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  จัดทําประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟา พลังงานเช้อเพลิง 

 และการลดการใชกระดาษ เพื่อประกอบการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
 ประสิทธภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554

2.4 วเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบรหาร (ขอนุมัติงบกลาง)
 ควบคุมและดูแลการขออนุมัติงบประมาณในสวนที่เปนงบประมาณ

 กลางมหาวทยาลัยฯ (งบประมาณสําหรับแกไขปญหาความเปนอยูที่
 นอกเหนือจากแผนงบปกติ)

1)  กรณีบันทึกขอความ - ตรวจสอบงบประมาณและระบุแหลงงบประมาณ
 ตามโครงการ/กิจกรรมที่รับอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง
 มหาวทยาลัยฯ จํานวน 1,366 รายการ
2) กรณีใบสําคัญทั่วไป - บันทึกรายการงบประมาณลงระบบคอมพิวเตอร์

2.1) งบประมาณแผนดิน  จํานวน 1,290 รายการ
2.2) งบประมาณเงนรายได  จํานวน 1,492 รายการ

3. หนวยคอมพิวเตอรและเอกสารเผยแพร
3.1  การจัดทําเอกสารสารสนเทศ และเอกสารรายงานประจําป

 เพิ่มประสิทธภาพในการใชงานของเคร่องคอมพิวเตอรกองนโยบาย
 และแผน จํานวน 11 เคร่อง
  วางระบบสํารองขอมูลและดําเนินการสํารองขอมูล 4 ครั้ง/เดือน
 ปรับปรุงเวปไซดเผยแพรขาวสารของกองนโยบายและแผน

 สูสาธารณชนทุกเดือน
 จัดทําเอกสารสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2553 เผยแพร

 สูสาธารณชน จํานวน 500 เลม
  จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2553 เผยแพรสูสาธารณชน

 จํานวน 500 เลม
  จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2553 เผยแพรสูสาธารณชน

 จํานวน 100 เลม
 ยกรางเอกสารสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2554 
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1. หนวยงบประมาณแผนดิน
  จัดทํารหัสการเบิกจายงบประมาณประจําป (GFMIS) 2554 เพื่อแจง

 หนวยงาน
 ประมาณการงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเพื่อใชในการปรับเพิ่ม

 คาจางพนักงานมหาวทยาลัย
 รายงานการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธการ
 รายงานผลการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไมเสีย

 คาใชจาย 15 ป
 จัดทําขอเสนอการวจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 จัดทําประมาณการรายจายขั้นตําที่จําเปน
 ปรับปรุงประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
 จัดทําขอมูลงบดําเนินงาน/เงนอุดหนุน พ.ศ. 2552 - 2555
 จัดทํากรอบวงเงนงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2555

ผลการดําเนินงาน งานวเคราะหงบประมาณ
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 ทบทวนความเหมาะสมของเปาหมาย กลยทุธ ผลผลิต กจิกรรมและตวัชว้ดั
 ผลสําเร็จ
 จัดทําแบบ ม.-ส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 จัดทําแบบประมาณการรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 จดัทาํขอมลูจาํนวนนกัศกึษารบัเขา คงอยู ผูสาํเรจ็การศกึษา ประจาํปการศกึษา

 2554 - 2558
 บนัทกึการจดัทาํแผนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 ในระบบ e - Budgeting ของสํานักงบประมาณ
 วเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล สงสํานักงบประมาณ
 วเคราะหความสาํเรจ็จากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจาํปงบประมาณ

 พ.ศ. 2554 สงสํานักงบประมาณ
 บนัทกึรายละเอยีดคาํขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํป ในระบบการจดัทาํ

 คําของบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e - Budgeting)
 จัดทําขอมูลรายจายจรง ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2553 - 2554 (งบประมาณ

 แผนดินและเงนรายไดของมหาวทยาลัย) สงสํานักงบประมาณ
 ปรับปรุงกรอบวงเงนคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2555 ตามกรอบวงเงนที่สํานักงบประมาณพิจารณา
 ปรับปรุง/จัดสรรรายการครุภัณฑและส่ิงกอสรางประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2555 ตามกรอบวงเงนที่สํานักงบประมาณพิจารณา
 จดัทาํรายละเอยีดงบประมาณเปรยบเทยีบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 - 2555 (ตามแบบซาย - ขวา)
 รับรองเงนเดือนเหลือจาย
 จัดทําขอมูลครุภัณฑทางการแพทยที่ขอใชเงนกู DPL
 บันทึกขอมูลคําขอตั้งงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการไทย

 เขมแข็งในระบบการจัดทําคําของบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e - Budgeting)
 บันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเงนกู DPL ในระบบ 

 EvMis ของสํานักงบประมาณ
 จดัทาํประเดน็ปญหาทีส่าธารณชนใหความสนใจ สงสาํนกังานคณะกรรมการ

 การอุดมศึกษา
 ประสานงานกบัสาํนกังบประมาณ สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 และหนวยงานตางๆ ในมหาวทยาลยั เพือ่ใหการดาํเนนิการจดัทาํงบประมาณ
 เปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาทีก่าํหนดไวตามปฏทินิงบประมาณทีส่าํนกั
 งบประมาณกําหนด
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2. หนวยงบประมาณเงนรายได
 วเคราะห/ตรวจสอบโครงการและงบประมาณรองรับแผนปฏิบัติราชการ

 และงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 จัดทําขอมูลบุคลากร เพื่อเตรยมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

 งบประมาณ พ.ศ. 2555
 ประชุมคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ เพื่อพิจารณาผลการใชจาย

 งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 53 - มี.ค. 54)
 กําหนดปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
 ประสานงานกับสํานักสงเสรมวชาการและงานทะเบียนบัณฑิตวทยาลัย กองคลัง

 และพัสดุ เพื่อรวบรวมขอมูลจํานวนนักศึกษาและรายรับในรอบปที่ผานมา
 รวบรวมขอมูลคาใชจายกลางของมหาวทยาลัย เพื่อเตรยมการจัดทํา

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 จัดทําขอมูล FTES ประจําปการศึกษา 2554 ภาคปกติ เพื่อใชประกอบการ

 จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ
 จัดทํากรอบวงเงนงบประมาณการรายจาย
 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงาน
 จัดทําวงเงนที่จัดสรรของหนวยงานตางๆ
 ประชุมกรรมการบรหารมหาวทยาลัยและหัวหนาสวนราชการ เพื่อขอ

 ความเห็นชอบ
 ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบประมาณการรายรับ

 และงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2555 และแนวทาง
 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2555
 ขออนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจายตอสภามหาวทยาลัย
 ประชุมช้แจงหนวยงานในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามงบประมาณที่

 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวทยาลัยประมาณการรายรับและงบประมาณ
 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแนวทางการจัดทําแผน
 ปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 จัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําปของกองนโยบาย

 และแผน
 จัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําปของสวนกลาง

 มหาวทยาลัย
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 ตรวจสอบและวเคราะหรายละเอียดของโครงการและวงเงนที่หนวยงาน
 บรรจไวในแผนปฏิบัติราชการ
 ประชุมคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

 ราชการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป

 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
 ประชุมรวมกับคณะกรรมการการเงนและงบประมาณในการพิจารณา

 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
 จัดทําสรุปขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ
 เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป

 ตอสภามหาวทยาลัย
 บันทึกขอมูลแผนการใชจายงบประมาณลงในระบบควบคุมการใชจาย

 งบประมาณของกองนโยบายและแผน
 จัดสงเอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ

 รายจายที่ไดรับอนุมัติสงใหหนวยงาน
 จัดทําแผนงบประมาณการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีนักศึกษาใหม

 ที่รับเพิ่มเติมระหวางป)
 จัดทําแผนงบประมาณจากเงนคาลงทะเบียนในรายวชาวทยานิพนธและ

 การศึกษาอิสระ

3. หนวยเงนกองทุนและเงนอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น
 ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากงบกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวทยาลัย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอสภามหาวทยาลัย และตอคณะกรรมการ
 การเงนและงบประมาณ
 ประชุมรวมกับคณะกรรมการการเงนและงบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียด

  คําขอตั้งงบประมาณจากงบกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวทยาลัย
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ผลการดําเนินงาน งานติดตามและประเมินผล
1. หนวยติดตามและประเมินแผน

 กําหนดแนวทาง แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
 ปฏิบัติราชการ
 รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจากทุหนวยงานเปน

 รายภาคเรยน
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเสนอตอ

 ผูบรหาร

2. หนวยติดตามและประเมินแผน
 จัดสงประกาศมหาวทยาลัยเร่อง การบรหารงบประมาณรายจายประจําป

 งบประมาณ ไปยังหนวยงานตางๆ จํานวน 56 หนวยงาน
 กําหนด แบบฟอรมขออนุมัติงบกลางมหาวทยาลัยราชภัฎเชยงราย
 กําหนด แบบฟอรมขออนุมัติโครงการ และยืมเงนทดรองจาย
 กําหนด แบบฟอรมขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใชงบประมาณ
 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่งบประมาณประจําหนวยงานประจําปงบประมาณ 
 จัดทําคูมือการบรหารงบประมาณประจําปงบประมาณ จํานวน 60 เลม
 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่งบประมาณมหาวทยาลัยราชภัฎ

 เชยงรายจํานวน 60 เลมประจําปงบประมาณ
 จัดประชุมเจาหนาที่งบประมาณ เพื่อสรางความรูความเขาใจในแนวทาง

 การบรหารงบประมาณของมหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2554 จํานวน 1 ครั้ง
 จัดทําผลการดําเนินงานการใชงบประมาณระดับปรญญาโท/เอกจําแนก

 ตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
 ควบคุมและติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานในมหาวทยาลัย

 ราชภัฏเชยงราย
 งบประมาณแผนดินและเงนรายได จํานวน 63 หนวยงาน 9,439 รายการ
 งบประมาณกองทุนมหาวทยาลัย จํานวน 4 กองทุน 720 รายการ
 งบประมาณโครงการพิเศษ  จํานวน 61 โครงการ 921 รายการ
 งบประมาณของเงนเบิกแทนกัน  จํานวน 12 โครงการ 37 รายการ
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 สรุปการโอนเงนงบประมาณคงเหลือแตละไตรมาสเขางบกลางมหาวทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบงบประมาณและเสนอความเห็นชอบเบื้องตนในเอกสารขออนุมัติ

 ดําเนินงานตามโครงการตางๆของหนวยงาน/การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
 รายงาน หมวดรายจาย หรอรายละเอียดอื่นที่ไมตรงกับเอกสารงบประมาณ
 จํานวน 63 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 3,336 รายการ
 จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS เสนอตอมหาวทยาลัยฯ

 จํานวน 12 ฉบับ
 จัดทําแบบรายงานผลการใชจายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม

 งบรายจาย ประจําปงบประมาณ (แบบ สงป.301-302) ของหนวยงาน
 ภายในมหาวทยาลัย
 จัดทําแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป

 งบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจําไตรมาส จัดสงสํานักงบประมาณสํานัก
 คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธการ จํานวน 4 ฉบับ
 จัดทําแบบรายงานผลการใชงบประมาณแผนดินเมื่อสิ้นไตรมาสทุกไตรมาส

 สงสํานักงบประมาณ จํานวน 47 ฉบับ
 รายงานผลการดําเนินงานลงในระบบแผนการจัดการเชงกลยุทธและประกัน

 คุณภาพ
 โอนเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ GFMIS
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เอกสารที่กองนโยบายและแผนจัดทําในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554

งานบรหารกองนโยบายและแผน
 คูมือพัฒนาประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธการบดี 

 ประจําปการศึกษา 2553
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําป

 การศึกษา 2553
 แผนการปฏิบัติงานบุคลากรกองนโยบายและแผน สํานักงานอธการบดี 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 แผนการดําเนินงานรายเดือน ประจําป พ.ศ. 2554 กองนโยบายและแผน 

 สํานักงานอธการบดี
 การบรหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน สํานักงานอธการบดี ประจําป

 การศึกษา 2553
 การจัดการความรู กองนโยบายและแผน สํานักงานอธการบดี ประจําป

 การศึกษา 2553

งานวเคราะหนโยบายและแผน
 กรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย 13 ป 

 พ.ศ. 2553 - 2565
 กรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย 13 ป 

 พ.ศ. 2553 - 2565 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2555)
 ภาพรวมแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน ระยะ 2+5 ป

 (พ.ศ. 2554 - 2560) ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทยาลัย
 ราชภัฏเชยงราย 13 ป พ.ศ. 2553 - 2565
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ระยะ 2+5 ป (พ.ศ.2554 - 2560)

 กองนโยบายและแผน
 แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2554 มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย
 เอกสารสารสนเทศ ประจําป 2553 มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย
 เอกสารรายงานประจําป 2553 มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย
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 เอกสารรายงานประจําป กองนโยบายและแผน สํานักงานอธการบดี 
 ประจําปีงบประมาณ 2553 
 รายงานผล ตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวทยาลัย

 ราชภัฏเชยงราย

งานวเคราะหงบประมาณ
 แผนกลยุทธทางการเงน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวทยาลัย

 ราชภัฏเชยงราย
 แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
 สรุปรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 เอกสารประชุมงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 งานติดตามและประเมินผล
 คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่งบประมาณ มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 คูมือการบรหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาคเรยนที่ 2/2553 (ตุลาคม 2553 - 
 มกราคม 2554)
 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาคเรยนที่ 3/2553 (กุมภาพันธ 2554 - 
 พฤษภาคม 2554)
 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาคเรยนที่ 1/2554 (มิถุนายน 2554 - 
 กันยายน 2554)
 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธการบดี
 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรการ กองนโยบายและแผน ประจําป

 การศึกษา 2553
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แผนกลยุทธทางการเงน
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553

รายงานประจําป 2553

แผนบรหารความเสี่ยง
กองนโยบายและแผน
ปการศึกษา 2553

คูมือการประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา

2553

แผนการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา

พ.ศ. 2553 

คูมือบรหารงบประมาณ
ประจําปการศึกษา

พ.ศ. 2554

คูมือการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่งบประมาณ
ประจําปการศึกษา

พ.ศ. 2554

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กองนโยบายและแผน
ประจําปการศึกษา
พ.ศ. 2553-2556

รายงานตนทุนผลผลิต 
มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย 

ประจําป 2553 
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การเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่น

ที่ ช่อกิจกรรม
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม
ระยะเวลาที่จัด

1. กิจกรรมไหวสาแมฟาหลวง  6 คน 21 ตุลาคม 2553

2.
กิจกรรมกฐนมหาวทยาลัยราชภัฏ
เชยงราย

9 คน 8 พฤศจกายน 2553

3.

พิธจดเทียนชัยถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสวัน
คลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช

8 คน 3 ธันวาคม 2553

4. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ มรช. 54 9 คน 8 มกราคม 2554

5. กิจกรรมวันราชภัฏ 9 คน 14 กุมภาพันธ 2554

6. พิธซอมรับปรญญา 2553 9 คน 23 มีนาคม 2554

7.
กิจกรรมงานปาเวณีปใหมเมือง
ประจําป 2554

8 คน 8 เมษายน 2554

8. กิจกรรมทานหาแมฟาหลวง 4 คน 18 กรกฎาคม 2554

9. กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ 2554 9 คน 30 กันยายน 2554
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กิจกรรมประเมินผล SAR ประจําป
พ.ศ. 2553 กองนโยบายและแผน

กิจกรรมสําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554

กิจกรรมประชุมหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณา
แผนกลยุทธหนวยงานระยะ 2+5ป ตามกรอบ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวทยาลัยราชภัฏ
เชยงราย 13 ป พ.ศ.2553 - 2565
(ระยะที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2555) 
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ประชุมคณะกรรมการการ
เงนและงบประมาณ พิจารณา
แผนปฏิบัติราชการและงบ
ประมาณรายจาย ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

กิจกรรมประชุมหัวหนาสวนราชการ
เร่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
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กิจกรรมประชุมหัวหนาหนวยงานกอนปดภาคเรยน 
3/2553 เร่อง การบรหารเพื่อความอยูรอดและ
พัฒนาตอเนื่องในทศวรรษหนา

กิจกรรมการเขารับการตวรจประเมินประกันคุณภาพ 
การศึกษาประจําป พ.ศ. 2553
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กิจกรรมประชุมเจาหนาที่งบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255
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กิจกรรมประชุม
เจาหนาที่งบประมาณ
หนวยงานจัดการ
การศึกษา

กองนโยบายและแผน
มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย
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ที่ปรกษา
 นางนิตยา   ยืนยง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

รวบรวม/วเคราะห/เรยบเรยง
 นางสาววันวสาข   กาวชา นักวเคราะหนโยบายและแผน

คณะทํางาน 
 นางเกสกานดา เช้อสะอาด นักวเคราะหนโยบายและแผน
 นางสาวสุรพร   คําสม นักวเคราะหนโยบายและแผน
 นางสาวภัสสธนภักษ  ชตรัตน นักวเคราะหนโยบายและแผน
 นางสาวทัศนีย   ชัยสุภาพ นักวเคราะหนโยบายและแผน
 นายวระวทย   ศิรนาม นักวเคราะหนโยบายและแผน
 นางสาวสายทิตย   เรอนปน นักวเคราะหนโยบายและแผน
 นางสาวดารารัตน   ทิพยแกว  เจาหนาที่บรหารงานทั่วไป

จัดทําโดย 
 กองนโยบายและแผน สาํนกังานอธการบด ีมหาวทยาลยัราชภฏัเชยงราย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชยงราย โทรศัพท/โทรสาร 0-5377-6035

ขอขอบคุณ
 งานประชาสัมพันธ มหาวทยาลัยราชภัฏเชยงราย ที่ใหความอนุเคราะห
รูปภาพ

ปที่พิมพ   ธันวาคม 2554

จํานวนที่พิมพ    100 เลม

ออกแบบและพิมพ  Tel. 089-4350866  
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CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY

80 หมู 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท. 0-5377-6035 โทรสาร. 0-5377-6035

http://plan.cru.in.th


