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1. วิสัยทศัน์

          กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานที�มีการทํางานอยา่งเป็นระบบและได้มาตรฐานในด้านการวางแผนและการบริหารจดัการงบประมาณ  ประสานและสนบัสนนุการดําเนินงานของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลยัฯ ให้สามรถดําเนินภารกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พันธกิจ

          1) กําหนดยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

          2) วางแผนและบริหารจดัการงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ

          3) กํากบัติดตามและสนบัสนนุการดําเนินงานของทกุหน่วยงานให้บรรลตุามแผนที�วางไว้

          4) เป็นแหลง่ข้อมลูเพื�อการบริหารที�มีความถกูต้องและเชื�อถือได้

3. เป้าหมาย

          1) คุณภาพของกระบวนการวางแผน  มีกระบวนการวิเคราะห์และจดัทําแผนโดยการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสีย  มีการกําหนดแผนที�สอดรับกบัทิศทางการพฒันาของประเทศและเป็นไปตาม

กรอบแผนการพฒันาการศกึษาของชาติ  มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปและมีข้อมลูพื :นฐานของมหาวิทยาลยัที�เพียงพอตอ่การบริหารและการตดัสินใจของผู้บริหาร

          2) คุณภาพของกระบวนการงบประมาณ  มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จา่ยงบประมาณที�คํานึงถึงความคุ้มคา่และประโยชน์สงูสดุ  มีระบบการจดัสรรงบประมาณที�สอดรับกบัพนัธกิจทกุด้านของ

มหาวิทยาลยั  มีระบบการกํากบัติดตามการใช้จา่ยงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้  แผนปฏิบตัิราชการประจําปี  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงิน  มีการวิเคราะห์การใช้จา่ยเงิน

และจดัทํารายงานการใช้จา่ยเงินเสนอตอ่ผู้บริหารให้รับทราบอยา่งสมํ�าเสมอ  รวมถึงมีการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที�งบประมาณของทกุหน่วยงานในมหาวิทยาลยั

          3) คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร  มีแผนการดําเนินงานในระดบัภาพรวมของกองตลอดจนไปถึงระดบับคุคลที�ชดัเจน  มีการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีความเชี�ยวชาญในงานที�

รับผิดชอบอยา่งตอ่เนื�อง  มุง่สร้างการเป็นองค์กรเพื�อการเรียนรู้  โดยการให้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบคุลากรภายในและภายนอกกอง  มีการจดัทําแผนบริหารจดัการความเสี�ยงเพื�อลดความสญูเสีย

ที�จะเกิดขึ :นในด้านตา่งๆในทกุงานที�รับผิดชอบ  ตลอดจนถึงการเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงานในด้านตา่งๆ  โดยมุง่ให้บคุลากรทกุคนมีสว่นในการ่วมคิดร่วมทํา  มีการปรับปรุงพฒันางานตอ่เนื�อง  สร้างคณุภาพ

ในงานและสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ รับบริการ

แผนปฏบิัตกิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองนโยบายและแผน
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          4) การประกันคุณภาพการดาํเนินงาน  ดําเนินการประกนัคณุภาพที�สอดคล้องกบันโยบายการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยั  ตวับง่ชี :ของการประกนัคณุภาพต้องสะท้อนให้เป็นถึงคณุภาพงาน

ตามภารกิจหลกัของกองนโยบายและแผน  มีกระบวนการกํากบั  ติดตาม และประเมินผลที�ชดัเจนและเป็นรูปธรรม  มีการปรับปรุงพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื�องและบคุลากรทกุคนในกองนโยบายและแผนต้องมี

สว่นร่วมและตระหนกัถึงความสําคญัของการประกนัคณุภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาคณุภาพการดําเนินงานตามภารกิจหลกั

          ยทุธศาสตร์ที� 2 การบริหารจดัการกองนโยบายและแผน

          ยทุธศาสตร์ที� 3 การประกนัคณุภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน

 - บทบาทของมหาวิทยาลยัในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ความสอดคล้อง/เชื4อมโยงกับหน่วยงานที4เกี4ยวข้อง

1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 - นโยบายที� 2 การพฒันาคณุภาพมาตรฐาน

2) ความเชื4อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที4ตามมาตรา 7 และ 8)

 - ข้อที� 2 ผลิตบณัฑิตที�มีความรู้คูค่ณุธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัตอ่ท้องถิ�น อีกทั :งสง่เสริมการเรียนรู้

   ทั :งในและตา่งประเทศเพื�อการพฒันาท้องถิ�น

3) ความเชื4อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที4 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)

 - โครงสร้างพื :นฐานการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที4  3 การประกันคุณภาพการดาํเนินงาน

   ตลอดชีวิตของคนในชมุชน เพื�อชว่ยให้คนในท้องถิ�นรู้เทา่ทนัการเปลี�ยนแปลง การผลิตบณัฑิตดงักลา่วจะต้องให้มีจํานวน

บรรลตุามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษา

 - ข้อที� 6 ประสานความร่วมมือและชว่ยเหลือเกื :อกลูกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั ชมุชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น และองค์กรอื�น

ประกนัคณุภาพการดําเนินงานตามภารกิจที�ได้รับมอบหมายให้

      และคณุภาพสอดคล้องกบัแผนการผลิตบณัฑิตของประเทศ

5. การวิเคราะห์ความเชื4อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานที4เกี4ยวข้อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

กองนโยบายและแผน

เป้าประสงค์ : 

   ยุทธศาสตร์ที4 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน



3

4) ความเชื4อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที4 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)

เป้าประสงค์ : 

 - การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูิปัญญาและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 - การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานที�มั�นคงของประเทศ

ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์ : 

1) คณุภาพกระบวนการวางแผน

2) คณุภาพกระบวนการงบประมาณ

   ตลอดชีวิตของคนในชมุชน เพื�อชว่ยให้คนในท้องถิ�นรู้เทา่ทนัการเปลี�ยนแปลง การผลิตบณัฑิตดงักลา่วจะต้องให้มีจํานวน

      และคณุภาพสอดคล้องกบัแผนการผลิตบณัฑิตของประเทศ

 - ข้อที� 2 ผลิตบณัฑิตที�มีความรู้คูค่ณุธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัตอ่ท้องถิ�น อีกทั :งสง่เสริมการเรียนรู้

ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ�น รวมถึงสง่เสริมให้เกิดการจดัการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อมอยา่งสมดลุและยั�งยืน

ยุทธศาสตร์ที4 2 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

  ยุทธศาสตร์ที4 4 การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย
ความสอดคล้อง/เชื4อมโยงกับหน่วยงานที4เกี4ยวข้อง

 - ข้อที� 1 แสวงหาความจริงเพื�อสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการบนพื :นฐานของภมูิปัญญาท้องถิ�น ภมูิปัญญาไทย และภมูิปัญญาสากล

 - ข้อที� 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคณุคา่  ความสํานึก และความภมูิใจในวฒันธรรมของท้องถิ�นและของชาติ

 - ข้อที� 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ นําชมุชน ผู้ นําศาสนาและนกัการเมืองท้องถิ�น ให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย 

มีคณุธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพฒันาชมุชน

 - ข้อที� 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพและมาตรฐานที�

เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั :นสงู

 - ข้อที� 6 ประสานความร่วมมือและชว่ยเหลือเกื :อกลูกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั ชมุชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น และองค์กรอื�น

   ทั :งในและตา่งประเทศเพื�อการพฒันาท้องถิ�น

 - ข้อที� 7 ศกึษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื :นบ้านและเทคโนโลยีสมยัใหมใ่ห้เหมาะสมกบัการดํารงชีวิตและการ

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

คณุภาพของกระบวนการบริหารจดัการองค์กร

1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 - นโยบายที� 4 การอยูร่อด อยูด่ี และอยูอ่ยา่งมีหลกัการของมหาวิทยาลยั

2) ความเชื4อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที4ตามมาตรา 7 และ 8)

ยุทธศาสตร์ที4 1 การพัฒนาคุณภาพการดาํเนินงานตาม
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4) ความเชื4อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที4 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)

 - การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั�นคงของฐานทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม

 - การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานที�มั�นคงของประเทศ

 - ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการอดุมศกึษา

 - การเงินอดุมศกึษา

 - ข้อที� 8 ศกึษา วิจยั สง่เสริมและสืบสานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริในการปฏิบตัิภารกิจของมหาวิทยาลยัเพื�อ

 - การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุและยั�งยืน

การพฒันาท้องถิ�น

3) ความเชื4อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที4 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)

 - การพฒันาบคุลากรในอดุมศกึษา

 - การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูิปัญญาและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
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6. โครงการตามแผนปฏบิตัิการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แหล่งงบประมาณอื4น

ดําเนินการ 6 ข้อ  ต.ค. 55 - ก.ย. 56

หน่วยงาน

 ต.ค. 55 - ก.ย. 56

งบประมาณ

 ต.ค. 55 - พ.ค. 56

 ต.ค. 55 - พ.ค. 56

ดําเนินการ 4 ข้อ

6. ระบบบริหารความเสี�ยง (สกอ. 7.4) ดําเนินการ 5 ข้อ

ร้อยละ 80

 ก.พ. 56

 ม.ค. 56

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม ทบทวนและจดัทําแผนพฒันา

กิจกรรม พฒันาคณุภาพงานการเงินและ

กิจกรรม พฒันาองค์กรสู่การเรียนรู้

กิจกรรม บริหารความเสี�ยง

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพผู้บริหาร

1. กระบวนการพฒันาแผน (สกอ. 1.1)

ตัวชี Bวัด

1. โครงการ พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

โครงการ-กิจกรรม

5. พฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ. 7.2)

2. โครงการ พฒันาศักยภาพบุคลากร

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาย

สนบัสนนุ

แผ่นดิน/เงนิรายได้

536,000                                   

80,000                                             

438,000                                           

13,000                                             

5,000                                               

165,000                                   

135,000                                           

30,000                                             

7. ร้อยละการบรรลเุป้าหมายผลผลิตของ

มหาวิทยาลยัตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี : ผลผลิตผู้สําเร็จการศกึษาด้าน

วิทยาศาสตร์สขุภาพ

งบประมาณ

2. ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์ (สมศ. 

16.1)

ปฏิบตัิได้ 4 ข้อ

3. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที�ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ. 17)

ปฏิบตัิได้ 4 ข้อ

4. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.

 8.1)

ดําเนินการ 6 ข้อ

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมที�ระบุ

ในโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

(แผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

ร้อยละ 80
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แหล่งงบประมาณอื4น

ดําเนินการ 4  ข้อ  ต.ค. 55 - มิ.ย. 56

 ต.ค. 55 - ก.ย. 56

 ต.ค. 55 - ก.ย. 56

 ต.ค. 55 - ก.ย. 56

 ต.ค. 55 - ก.ย. 56

 พ.ย. - ธ.ค. 55

รวมเงนิ

3. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา

4. โครงการ บริหารงานกลาง

กิจกรรม ดําเนินงานเผยแพร่ข่าวสารสู่สงัคม

กิจกรรม บาํรุงรักษาทรัพย์สิน

กิจกรรม บริหารงานสํานกังาน

กิจกรรม พฒันาคณุภาพการดําเนินงาน

ประกนัคณุภาพการศกึษา

กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนของบคุลากร

กิจกรรม ไปราชการเพื�อติดต่อประสานงาน

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน (สกอ. 9.1)

155,000                                           

โครงการ-กิจกรรม

71,400                                             

30,000                                             

40,000                                             

2,959,600

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมที�ระบุ

ในโครงการบริหารงานกลาง (แผนปฏิบตัิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

ร้อยละ 80

ตัวชี Bวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน
งบประมาณ

แผ่นดิน/เงนิรายได้

5,000                                      

5,000                                               

2,253,600                                

1,957,200                                        


