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1 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แบ่งออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณจากเงินรายได้  และงบประมาณจากเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย  โดยงบประมาณทั้ง 3 ประเภท          
มีวัตถุประสงค์ และกระบวนการในการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลที่แตกต่างกันไป 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศไทยเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting :SPBB)   เป็น
ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกันตามความต้องการของ
ประชาชน    โดยเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณ 
และคํานึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

      
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณจากเงินรายได้  เป็นงบประมาณที่ได้มาจาก 80% ของรายรับของค่าธรรมเนียมการศึกษา
และเงินรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัยฯ นํามาจัดสรรเป็นงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

งบประมาณจากเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย 

เงินกองทุนของมหาวิทยาลัย เป็นเงินที่ได้มาจาก 20 % ของเงินรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
และเงินรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัยฯ  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่  

1) กองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินสํารอง
สําหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความจําเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯที่นอกเหนือจาก
แผนงานปกติ และในกรณีฉุกเฉิน 

2)  กองทุนพัฒนาบุคลากร  จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 
(1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
(2) เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรในสาขาวิชาที่จําเป็นแก่มหาวิทยาลัย 

 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 
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2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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3) กองทุนพัฒนานักศึกษา จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้ 
(1) ให้ทุนอุดหนุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 
(2) ให้ทุนอุดหนุนแก่นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 
(3) ให้ทุนส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 
(4) ให้ทุนอุดหนุนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัย 
(5) ให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

4) กองทุนวิจัย จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  4  ประการ ดังนี้ 
(1) สนับสนุนให้สถาบันมีการดําเนินงานวิจัยด้านต่างๆ ที่สามารถแก้ปัญหาและนํามา

พัฒนาหน่วยงาน  สถาบันและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันและหรือแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 

(2) สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรได้ทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
(3) สนับสนุนการขอรับสิทธิบัตร  ลิขสิทธ์ิ  เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา

อ่ืนๆ ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งสภาพของทรัพย์สินปัญญานั้นๆ 
(4) สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อนําผลงานวิจัย

ไปใช้ 

5) กองทุนหมุนเวียน จัดต้ังขึ้นเพื่อการลงทุนกระทํากิจการเพื่อหารายได้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและสถาบัน แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ําซ้อนกับภารกิจของสถาบัน  

 
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

  รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่   
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   
2. รายจ่ายงบกลาง 
 

รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 

1) งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่  
รายจ่าย ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  ค่าจ้างชั่วคราว  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึง
รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   

1.1) เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็น      
รายเดือน โดยมีอัตราตามที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลัง
กําหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

(1) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
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(2) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

(3) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(4) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ 
(5) เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
(6) เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ  
(7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 
(10) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา ตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา

อาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 
(11) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) 
(12) เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทําหน้าที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.) 
(14) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ  (พ.ข.ต.) 
(15) เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ     
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 

1.2) ค่าจ้างประจํา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ โดยมี
อัตราตามที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจํา รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะ
ค่าจ้างประจํา และเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจํา เช่น   

(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.) 
(3)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา 
(4)  เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 

1.3) ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับการทํางานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 

1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการ  ตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่
กําหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว  และเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เช่น  เงิน
ช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ  เป็นต้น 

2) งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา  ได้แก่  รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจาก   
งบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   
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2.1) ค่าตอบแทน หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด  เช่น 

(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(2) เงินตอบแทนตําแหน่งและเงินอื่นๆ  ให้แก่  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจําตําบล  

สารวัตรกํานัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  อาทิ  เงินช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือในการทําศพ 

(3) ค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ  
การเลือกต้ัง 

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการเลือกต้ัง 
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคําสั่งแต่งต้ังจาก

ทางราชการ 
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน

วันหยุดราชการ 
(7) เงินรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร กํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(8)  เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
(9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวนิัยข้าราชการ 
(10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสํานักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น 
(15) ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา 
(16) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 
(17) เงินรางวัลกรรมการสอบ 
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหนา้ที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ 
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ 
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่ง 
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ   

2.2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น 

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง
ค่าติดต้ังหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า 
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(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม  

บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ําประปา 

รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา 
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการซ่อมแซม  

บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
(6) ค่าเช่าทรัพย์สินรวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน  เช่น  ค่าเช่ารถยนต์       

ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง  ค่าเช่าที่ดิน  ค่าเช่ารับล่วงหน้า  ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
(7) ค่าภาษี  เช่น  ค่าภาษีโรงเรือน  เป็นต้น 
(8) ค่าธรรมเนียม  ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร 
(9) ค่าเบี้ยประกัน 
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้รับจ้าง  แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(11) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก    

ค่าวัสดุ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เช่น 
(1) ค่ารับรอง  หมายถึง  รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน  เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า

พาหนะ เป็นต้น 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
 
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา  
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน

ราชการ  
(7) เงินรางวัลตํารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ  
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่  
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(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)  
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา   
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา       
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

 
2.3) ค่าวัสด ุ หมายถึง  รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป   แปรสภาพ  
หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000  บาท  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน             
20,000 บาท 

(3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000 
บาท  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000  บาท 

(4) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงิน 
ไม่เกิน 5,000  บาท 

(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2.4)  ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น  ตามรายการ  ดังนี้ 

(1) ค่าไฟฟ้า   
(2) ค่าประปา  ค่าน้ําบาดาล   
(3) ค่าโทรศัพท์  เช่น  ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมถึงบัตรโทรศัพท์

บัตรเติมเงินโทรศัพท์   
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตรา    

ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร  เป็นต้น 
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ  (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น    
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 

3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ     
ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

3.1) ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจา่ยดังต่อไปนี้ 
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด     

เกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง   
เป็นต้น 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า   
20,000  บาท 
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(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  รวมทั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท    

(4) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครื่องบิน   
เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น   ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซอ่มกลาง  

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

3.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง
สิ่งต่าง ๆ  ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  อาคาร  บ้านพัก  สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  สนามบิน    
สระว่ายน้ํา  สะพาน  ถนน  รั้ว  บ่อน้ํา  อ่างเก็บน้ํา  เขื่อน  เป็นต้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้า  หรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ  ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร 

(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มี
วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เช่น  ค่าจัดสวน  ค่าถมดิน  เป็นต้น   

(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  หรือนิติบุคคล 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา  หรือปรับปรุง  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าเวนคืนที่ดิน  ค่าชดเชย

กรรมสิทธ์ิที่ดิน  ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น 

4) งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   หน่วยงานในกํากับของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตําบล  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่สํานัก
งบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่   

4.1) เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง  เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ  เช่น     
ค่าบํารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย  เงินอุดหนุน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น 

4.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและ
ตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด  เช่น  รายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น 

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ให้เป็นไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใชร่าชการส่วนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ  เช่น 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(2) สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

หน่วยงานในกํากับของรัฐ   เช่น   
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(3) สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ 
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

องค์การมหาชน  เช่น 
(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

องค์การระหวา่งประเทศ  เช่น 
(1) องค์การการค้าโลก 
(2) องค์การพลังงานโลก 
(3) องค์การสหประชาชาติ   
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแหง่เอเชีย   
(5) สมาคมไหมโลก 
(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ 
(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ 
(8) องค์การอนามัยโลก 
(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 
(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) องค์การบริหารส่วนตําบล 
(4) กรุงเทพมหานคร 
(5) เมืองพัทยา 

นิติบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์  เช่น 
(1) นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 
(2) คณะกรรมการโอลิมปิก 
(3) สภาลูกเสือแหง่ชาติ 
(4) โครงการวิจัย 
(5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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(6) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
(7) สภากาชาดไทย 
(8) สภาทนายความ 
(9) เนติบัณฑิตยสภา 
(10) สมาคม  หรือมูลนิธิต่างๆ 

เงินอุดหนนุงบพระมหากษัตริย์  เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์ 
(2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ 
(3) เงินพระราชกุศล 
(4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช 
(5) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 
(6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน 

เงินอุดหนนุการศาสนา  เช่น 
(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด 
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 
(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ 
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น 
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น 
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 
(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 
(12) เงินนิตยภัต 
(13) เงินพระกฐิน 
(14) เงินบูชากัณฑ์เทศน ์

รายจ่ายทีส่ํานกังบประมาณกําหนดใหใ้ช้จา่ยในงบเงินอดุหนุน  เช่น 
(1) ค่าฌาปนกิจ 
(2) ค่าสินบน 
(3) ค่ารางวัลนําจับ 

5) งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  หรือ
รายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  เช่น 

(1) เงินราชการลับ   
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ  ซึง่มิใช่เพื่อการจัดหา  

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
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(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (ส่วนราชการ) 
(6) รายจ่ายเพื่อชําระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน  หรอืเงินทุนหมุนเวียน 
 

รายจ่ายงบกลาง 

รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป     
ใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ  หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ  เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  เงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ  เงินค่าทดแทนสําหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศเงินช่วยพิเศษข้าราชการ
บํานาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ   

(2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  ได้แก่          
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินชว่ยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

(3) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ังไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจําปี  เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน
ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระหว่างปี  และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

(4) เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ  หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อจ่าย
เป็นเงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(5) เงินสมทบของลูกจ้างประจํา  หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาล
นําส่งเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา  

(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความว่า  
รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ  และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 

(7) เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  หมายความว่า  รายจ่ายที่ต้ังสํารองไว้เพื่อ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

(8) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ  หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ังไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

(9) เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อ
เบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ  ในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 

(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ังไว้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ" หมายความว่า  
รายจ่ายที่ต้ังไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานของรัฐ 

  อนึ่ง  นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้วพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ  ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสม        



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

11 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

ในแต่ละปี  เช่น  ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง   ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ  และ
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

12 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เรื่อง การดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีบประมาณพ.ศ. 2556 

• แผนงานและผลผลิตประจําปีบประมาณ พ.ศ. 2556 
• รหัสที่ใช้อ้างอิงในการดําเนินงานประจําปีบประมาณ พ.ศ. 2556 
• ข้ันตอนการดําเนินงานด้านงบประมาณ 
• ระบบติดตามเอกสาร 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

13 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย 

เรื่อง  การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------------- 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ตามเอกสารแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แล้วนั้น  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. การขออนุมัติดําเนินโครงการ  

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการมายังมหาวิทยาลัยก่อนการดําเนินการ  
โดยระยะเวลาและงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ระบุไว้ ให้หน่วยงานเสนอ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนินงานพร้อมเหตุผลเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ และกระทําได้เฉพาะกรณี
เปลี่ยนแปลงภายในภาคเรียนเดียวกันหรือเปลี่ยนแปลงจากภาคเรียนถัดไปมาดําเนินการในภาคเรียนปัจจุบัน  

๑.๒ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการตาม ข้อ ๑.๑ แล้ว ไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
รายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ  การขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดําเนินงานจะกระทําได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/
โครงการ 

๑.๓ การขอยกเลิกโครงการกระทําได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นที่ชัดเจน และมีแผน 
ที่จะดําเนินโครงการใหม่ทดแทนแล้วเท่านั้น 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ   

๒.๑ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเมินผลการดําเนินงานและจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ หลังสิ้นสุดการดําเนินงาน 

๒.๒  ให้หัวหน้าหน่วยงาน กํากับและติดตามการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
ได้รับอนุมัติ   

๓. การรายงานผลการดําเนินงาน   

๓.๑ ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยฯ รับทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓.๒ ให้หน่วยงานจัดส่งFileเอกสาร(PDF File)ตามข้อ๑ มาที่  E-Mail : 
Planning@cru.in.th 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

14 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

๓.๓ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนและสิ้นสุดปีงบประมาณให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําภาคเรียนหรือประจําปีงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยฯรับทราบเพื่อนําเสนอต่อ สภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

๓.๔ หน่วยงานที่ค้างส่งรายงานผลการดําเนินงานเกินกว่า 3 กิจกรรม จะไม่ได้รับอนุมัติให้
ดําเนินโครงการอื่นจนกว่าจะจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานมายังมหาวิทยาลัย   

 

๔.   กรณีอื่นๆ นอกเหนือที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีในการพิจารณา
เป็นรายกรณี  

 

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

15 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย 

เรื่อง  การบรหิารงบประมาณรายจา่ย  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------------- 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามเอกสารแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
พ.ศ.๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

๑. การขอเบิกจ่ายงบประมาณ   

๑.๑ งบแผ่นดิน ใหดํ้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังนี้ 
๑.๑.๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (T๒_๕๕) ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม    ๒๕๕๖ 
๑.๑.๒ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๕ (T๓_๕๕) ภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๑.๑.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ (T๑_๕๖) ภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม    ๒๕๕๖ 

๑.๒ งบเงินรายได้ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา ดังนี้ 
๑.๒.๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (T๒_๕๕) ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม    ๒๕๕๖ 
๑.๒.๒ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๕ (T๓_๕๕) ภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๑.๒.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ (T๑_๕๖) ภายในวันที่  ๑๕  กันยายน   ๒๕๕๖ 

๑.๓ งบกลางมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการดังนี้ 
 ๑.๓.๑  โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ให้เร่งดําเนินการและเบิกจ่าย

งบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมหรือสิ้นสุดสัญญา 
 

๒. การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   

๒.๑ งบแผ่นดิน ไม่ให้ปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
๒.๒ งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้ขออนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อ

มหาวิทยาลัยฯ   เฉพาะกรณีปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากภาคเรียน(T) ถัดไปมาใช้ในภาคเรียน 
(T) ปัจจุบัน และต้องไม่ทําให้เป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเปลี่ยนไปในทางที่ลดลงใน
สาระสําคัญ และไม่เป็นการยุบเลิกโครงการหรือกิจกรรม 

 

๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ   
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการให้        

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเฉพาะกรณีที่เป็นการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน  หรือการเพิ่ม 
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ประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินงาน  โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ  ความประหยัด  
ความคุ้มค่า และไม่ทําให้เป้าหมาย  ผลผลิต หรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเปลี่ยนไปในทางที่ลดลงใน
สาระสําคัญ  ไม่เป็นการยุบเลิกโครงการหรือกิจกรรม และต้องไม่เป็นการผูกพันงบประมาณข้ามปี 

 

๔. รายการที่สามารถถัวเฉลี่ยการเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ   
 

๔.๑ ค่าตอบแทนการสอน การคุมสอบและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
๔.๒ ค่าตอบแทนศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในกิจกรรมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และกิจกรรมเพิ่มวิสัยทัศน์ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๔ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน ในกิจกรรมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าวงจรสื่อสาร 
๔.๖ ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
๔.๗ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏ 

๕. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีในการพิจารณา
เป็นรายกรณี  

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน และผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย                  
6  แผนงาน 7  ผลผลิต และ 2 โครงการ  ดังนี้ 

1) แผนงานสนับสนนุเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 1 โครงการ 
1.1 โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

2) แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาตัง้แต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1 
โครงการ 

2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเปน็ธรรม ประกอบด้วย  4 ผลผลิต 
3.1 ผลผลิตผู้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2 ผลผลิตผู้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3.3 ผลผลิตผู้สาํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
3.4 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

4) แผนงานอนรุกัษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 5) แผนงานส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัย ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 
5.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 6) แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 
6.1 ผลผลิตบรหิารจัดการการศึกษา 

 
  

แผนงานและผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปี งปม. 

ประเภท งปม. 

ลําดับที่ หน่วยงาน ผลผลิต 

แผนงาน 

 
  
 
 
รหัสที่ใช้อ้างอิงในการดําเนินงาน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  1) รหัสโครงการ 2) รหัสงบประมาณ 3) รหัส
กิจกรรม 4) รหัสแหล่งของเงิน 

รหัสโครงการ  (10 หลัก) 
 

 
 
 
 
 
 

รายการ ความหมาย 
รหัส ปีงบประมาณ : ใช้รหัสปี พ.ศ. สองตัวสุดท้าย  (เช่น ปี พ.ศ.2556 ให้ใช้ รหัส 56) 
ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผ่นดิน 

2  = เงินรายได้ 
รหัสแผนงาน / 
รหัสผลผลิต: 

1  = แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 
01  = โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

2  = แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น 
          พ้ืนฐาน 

02  = โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
          อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3  = แผนงานแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและ 
          เป็นธรรม 

03  = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
04 = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
05  = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
06 = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

4  = แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
07 = ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 

5  = แผนงานส่งเสรมิและสนับสนนุการวิจัย 
08  = ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

6 = แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
09  = ผลผลิตบริหารจัดการการศึกษา 

รหัสที่ใชอ้า้งอิงในการดําเนินงาน 
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รายการ ความหมาย 
รหัสหน่วยงาน : 11  = คณะครุศาสตร ์

12 = คณะมนุษยศาสตร์ 
13 = สํานักสังคมศาสตร์ 
14  = คณะวิทยาการจัดการ 
15 = วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
16 = ป.เอก การศึกษาและพัฒนาสังคม 
17  = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 = คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
19 = ป.โท การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (อ.ศรีวรรณ) 
20  = วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
21  = บัณฑิตวิทยาลัย 
22  = ค่าใช้จ่ายบุคลากร  
23  = กองกลาง 
24 = งานมวลชนสัมพันธ์ 
25  = สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
26  = หน่วยรับนักศึกษา 
27 = กองคลัง 
28 = กองนโยบายและแผน 
29  = กองบริหารงานบุคคล 
30 = กองพัฒนานักศึกษา 
31 = งานบริการที่พักอาศัย 
32 = งานบริการสุขภาพ 
33 = กองอาคารสถานที่ 
34 = กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
35 = กองวิเทศสัมพันธ์ 
36 = สถาบันวิจัยและพัฒนา 
37 = สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานวิทยบริการ 
38 = สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
39  = สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
40 = สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
41  =   งานสหกิจศึกษา 
42 = สํานักบริการวิชาการแก่สังคม 
43 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. พะเยา) 
44 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. ฝาง) 
45  = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. เวียงป่าเป้า)  
47 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. เชียงคํา) 
48 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. เชียงแสน) 
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รายการ ความหมาย 
49  = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. เทิง) 
51 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. จอมทอง) 
52  = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทอ้งถิ่น (มรช. แม่สาย) 
53 = งานสื่อสิ่งพิมพ์ 
54 = ศูนย์การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ (CRU-GMS) 
55 = ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษาต่างประเทศ 
56 = โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
57 = ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
58 = ศูนย์วิศวกรรมโยธา 
59  = ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ํา อาหารและผลติภัณฑ์ 
60 = สํานักงานอธิการบดี  
61 = สํานักประสานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 
62 = ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
63 = ศูนย์สิ่งทอล้านนา 
64 = ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
65 = โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
66 = โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
67  = โครงการศึกษาและพัฒนาหมอ่นไหม 
69 = โครงการศูนย์ข้อมูลภูมิภาคและท้องถิ่น 
70 = โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 
71 = โครงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามกิส์ 
72  = สํานักงานอธิการบดี (ค่าใช้จ่ายสํานักงานอธิการบดี – รายได้) 
73 = สํานักงานอธิการบดี (ค่าใช้จ่ายสํานักงานอธิการบดี – แผน่ดิน) 
74   =  ศูนย์ศกึษาและพัฒนาการท่องเที่ยว 
75   =  งานวิทยุ 
76   =  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
77 = TO Be Number One 
78  = สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
79 = สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
80   =  สํานักวิชาบัญชี 
81   =  สํานักวิชาท่องเที่ยว 
82   =  สํานักวิชากฎหมาย 
83   =  สาํนักวิชาบริหารรัฐกิจ 
84   =  ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.น่าน) 
85   =  ป.เอก บริหารการศึกษา (ดร.ทศพล) 
86   =  พิพธภัณฑ์ชีวิต 
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รายการ ความหมาย 
รหัสหน่วยงาน (ต่อ) : 87   =  ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.มุงเมือง) 

88   =  หน่วยตรวจสอบภายใน 
89   =  หน่วยตรวจสอบงานก่อสร้างและควบคุมอาคาร 
90   =  ศูนย์ฝกึอบรมและพฒันาผู้นําท้องถิ่น 
91   =  โรงพยาบาลสัตว์ 

ลําดับที่ : โครงการแรกให้เริ่มที่ 01  แล้วรันต่อไปเรื่อยๆ จนครบทุกโครงการที่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

22 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

รหัสงบประมาณ : เฉพาะงบแผ่นดิน   (16 หลัก) 

 
 
 
 
 

รายการ ความหมาย 
รหัส กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = 2 0 1 2 9  
รหัสแผนงาน /  
รหัสผลผลิต : 

89  = แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน 
008 = โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
15  = แผนงานสนับสนนุเครื่องคอมพิวเตอร์พกกาเพื่อการศึกษา 

011 = โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

04  = แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ั่วถึงและเปน็ธรรม 
006 = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
007 = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
001 = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
002 = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

60  = แผนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
004 = ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

05  = แผนงานอนุรกัษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒธรรม 
003 = ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รหัสงบรายจ่าย : 00 00  = งบบุคลากร และงบดําเนินงาน       
11 00  = งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท)    
12 00  = งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท)     
41 00  = งบลงทุน (สิ่งกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท)  
42 00  = งบลงทุน (สิ่งกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท)  
50 00  = งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกจ่ายในลักษณะดาํเนนิงาน)  
51 00  = งบเงินอุดหนุน (เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน) 
60 00  = งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบิกจ่ายในลักษณะงบดําเนินงาน)    
61 00  = งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) 
70 00  = งบรายจ่ายอ่ืน (เบิกจ่ายในลักษณะงบดําเนินงาน) 
71 00  = งบรายจ่ายอ่ืน (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) 
 
 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

รหัสกรม  แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย ลําดับที่ 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

23 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

รหัสกรม รหัสจังหวัด กิจกรรมหลกัตามสํานักงบประมาณ 

รายการ ความหมาย 
ลําดับที่ : งบบุคลากร และงบดําเนินงาน   ให้ใช้  00   เทา่นั้น  

งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอ่ืน  รายการแรกให้เริ่มตน้ด้วย 01 
แล้วรันต่อไปเรื่อยๆ จนครบทุกรายการที่มี   

 

รหัสกิจกรรม : เฉพาะงบแผ่นดนิ   (14 หลัก) 

 
 

 

 

 

รายการ ความหมาย 
รหัส กรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = 2 0 1 2 9  
รหัสจังหวัดเชียงราย 5 7 0 0 
รหัสกิจกรรมหลัก  
(ตามสํานักงบประมาณ) 

แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
H3087 =โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงานสนับสนนุเครื่องคอมพิวเตอร์พาพาเพื่อการศึกษา 
H3085 =โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
แผนงานแผนงานแผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถงึและ 
เป็นธรรม 
H3079 = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
H3080 = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
  (ทุกรายการยกเว้นกิจกรรมจดัการศึกษาวิชาชพีครู) 
H3081  = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ   
  (เฉพาะกิจกรรมจัดการศึกษาวิชาชีพครู) 
H3082  = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
H3083 = ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนงานวิจัยและพัฒนาประเทศ 
H3086   =   ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
H3084 = ผลผลิตผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

24 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

1 2 3 4 5 6 7 

ปี งปม. 

ประเภท

1 – งบส่วนราชการ 

งบรายจ่าย 

หมวดย่อยในงบรายจ่าย 

รหัสแหล่งของเงิน : เฉพาะงบแผ่นดนิ   (7 หลัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ความหมาย 
รหัส ปีงบประมาณ : ใช้รหัสปี พ.ศ. สองตัวสุดท้าย  (เช่น ปี พ.ศ.2556 ให้ใช้ รหัส 56) 
ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผ่นดิน 

3  = ทุกงบที่ไม่ใช่งบแผ่นดิน 
ส่วนราชการ : งบของส่วนราชการให้ใช้ 1 เสมอ 
งบรายจ่าย / 
หมวดย่อยในงบรายจ่าย : 

งบบุคลากร 
110 = งบบุคลากร (เงินเดือน) 
120 = งบบุคลากร (คา่จ้างประจํา)  
130 = งบบุคลากร (คา่จ้างชั่วคราว) 
140 = งบบุคลากร (คา่จ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง) 
150 = งบบุคลากร (คา่ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 

งบดําเนินงาน  
210 = งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน)  
220 = งบดําเนินงาน (ค่าใช้สอย)  
230 = งบดําเนินงาน (ค่าวัสดุ) 
240 = งบดําเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)  

งบลงทุน  
310 = งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 
320 = งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง) 

งบเงินอุดหนุน  
410 = งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป) 
420 = งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

งบรายจ่ายอ่ืน 
500 = งบรายจ่ายอ่ืน 

 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

25 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
 
 
 

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและดาํเนินโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Hlowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
เอกสารที่
เก่ียวข้อง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
 

 
   

 
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย 
 
 

 หน่วยงานพิจารณาจัดทํา
รายละเอียดโครงการ

รองรับงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ 

ทะเบียน : บันทึก
ข้อความ กอง

นโยบายและแผน 
 

ภายใน 5 นาที 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 

 กองนโยบายและแผน
รวบรวมเอกสาร 

หนังสือขออนุมัติ
โครงการและ

ดําเนินโครงการ 

ภายใน 10 
นาที 

 
งานติดตามและ

ประเมินผล 

 
 

กองนโยบายและแผน
ตรวจสอบเอกสารหาก

เอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือมีข้อผิดพลาดจะส่ง 

เอกสารคืนให้กับ
หน่วยงาน 

กรณี Y หมายถึง เอกสาร 
ตรวจสอบแล้วพบว่า

รายละเอียดถูกต้อง ไม่พบ
ข้อผิดพลาด หรือข้อแก้ไข 
ก็จะนําเอกสารเสนอต่อ

คณะกรรมการ 
กรณี N หมายถึง เอกสาร 
ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่
ถูกต้อง พบข้อผิดพลาด
หรือพบข้อแก้ไข ก็จะนํา

เอกสารส่งคืนให้กับ
หน่วยงาน เพื่อแก้ไขเป็น

ลําดับต่อไป 

หนังสือขออนุมัติ
โครงการและ

ดําเนินโครงการ 

ภายใน 1 วัน 

  
 

   

ขั้นตอนการดําเนินงานด้านงบประมาณ 

เริ่มต้น 

กองนโยบายและแผนรวบรวมเอกสาร 
 

กองนโยบายและแผน
ตรวจสอบเอกสาร 

 

N 

Y 

หน่วยงานพิจารณาจัดทํารายละเอียด
โครงการรองรับงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
 

ตรวจสอบระบบ
โปรแกรม 
Activity Based 
– Planning 

C 

A 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

26 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Hlowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
เอกสารที่
เก่ียวข้อง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

     

 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 

 เสนอเอกสารต่อ
คณะกรรมการพิจารณา

และตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรณี Y หมายถึง 
เอกสาร ตรวจสอบแล้ว
พบว่ารายละเอียดถูกต้อง 
ไม่พบข้อผิดพลาด หรือข้อ
แก้ไข ก็จะนําเอกสาร
เสนอต่อผอ.กองนโยบาย
และแผน 
กรณี N หมายถึง เอกสาร 
ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่
ถูกต้อง พบข้อผิดพลาด
หรือข้อแก้ไข ก็จะนํา
เอกสารส่งคืนให้กับ
หน่วยงาน เพื่อแก้ไขเป็น
ลําดับต่อไป 

หนังสือขออนุมัติ
โครงการและ

ดําเนินโครงการ 

ภายใน 10 
นาที 

 

ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 

เสนอเอกสารต่อ ผอ.กอง
นโยบายและแผน 

หนังสือขออนุมัติ
โครงการและ

ดําเนินโครงการ 

ภายใน 10 
นาที 

รองอธิการบดี/ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
 
 

 
 

เสนอเอกสารต่อ รอง
อธิการบดี/ ผู้ช่วย

อธิการบดีที่รับผิดชอบ 
 

หนังสือขออนุมัติ
โครงการและ

ดําเนินโครงการ 
 

ภายใน 10 
นาที 

 

อธิการบดี  
 

อธิการบดีพิจารณาลงนาม
อนุมัติ 

หนังสือขออนุมัติ
โครงการและ

ดําเนินโครงการ 
 

ภายใน 1วัน 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองนโยบายและแผน

จัดส่งเอกสารคืน
หน่วยงาน 

หนังสือขออนุมัติ
โครงการและ

ดําเนินโครงการ 

ภายใน 10 
นาที 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

เสนอเอกสารต่อ ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

A 

เสนอเอกสารต่อ รองอธิการบดี/ ผู้ช่วย
อธิการบดีที่รับผิดชอบ 

 

เสนอเอกสารต่อ
คณะกรรมการพิจารณา

และตรวจสอบรายละเอียด
โครงการ ฯ 

 

Y 

N 

B 

จบ 

กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารคืน
หน่วยงาน 

อธิการบดีพิจารณาลงนามอนุมัติ 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

27 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Hlowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย 

 หน่วยงานเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 

 
 

ทะเบียน : บันทึก
ข้อความ 

ภายใน 5 
นาที 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 กองนโยบายและแผน
ลงทะเบียนรับเอกสารจาก

หน่วยงาน 
 
 

ทะเบียน : บันทึก
ข้อความ 

ภายใน 2 
นาที 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 กองนโยบายและแผนรวบรวม
เอกสารและตรวจสอบความ

ถูกต้องขอเอกสาร 

 ภายใน 5 
วัน 

ผู้อํานวยการกองนโยบายและ
แผน 

 เสนอเอกสารต่อ ผอ.กอง
นโยบายและแผนพิจารณา / 

เสนอความเห็นชอบ 
** NO กรณีเอกสารมี

ข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม หรือข้อมูลการ

ขออนุมัติผิดพลาด ให้
ดําเนินการส่งคืนหน่วยงาน 

 ภายใน 10 
นาที 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองนโยบายและแผนนํา
เอกสารเสนออธิการเพื่อ

พิจารณาสั่งการ 

 ภายใน 10 
นาที 

 
 

อธิการบดี 
 

 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณา/   ส่ังการ 
** NO กรณี ดังนี้ 

1.  อนุมัติให้ใช้งบหน่วยงาน 
2.  ไม่ได้รับอนุมัติงบกลาง 
ให้ดําเนินการสแกนเอกสาร
เก็บและส่งคืนแก่หน่วยงาน

นั้นๆ 
 

 ภายใน 1-2 
วัน 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
 

 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนระบุแหล่งงบประมาณ

และบันทึกข้อมูล 

 ภายใน 10 
นาที 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนScan เอกสารและส่งคืน
เอกสารให้งานบริหารทั่วไป
เพื่อจัดส่งคืนหน่วยงาน 

 ภายใน 5 
นาที 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จัดส่งเอกสารคืนหน่วยงาน 
 

ทะเบียน : บันทึก
ข้อความ 

ภายใน 10 
นาที 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติงบกลางมหาวิทยาลัย 

เริ่มตน 

กองนโยบายและแผน ลงทะเบียน
รับเอกสาร 

 

อธิการบดี 
พิจารณา / ส่ังการ 

 

ส้ินสุด 

YES 

กองนโยบายและแผน รวบรวม
เอกสารการขออนุมัติ 

ผอ.กองนโยบายและ
แผนพิจารณา/เสนอ

ความเห็นชอบ 

NO 

นําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา 

Scan เอกสารและส่งคืนเอกสาร
ให้งานบริหารทั่วไป 

1. ระบุแหล่งงบประมาณ 

2. บันทึกข้อมูล  

NO 

YES 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

28 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Hlowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
 
 

 
 
 

   

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

 
 

 หน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยฯจัดส่งเอกสาร
มายังกองนโยบายและแผน

โดยตรง 
 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 5 
นาที 

งานบริหารทั่วไป 
 
 

 
 
 

งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียน
รับเอกสาร 

 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

 

ภายใน 5 
นาที 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 
\ 
 

งานบริหารทั่วไป จําแนก
เอกสารลงตามทะเบียน : 

บันทึกข้อความ กองนโยบาย
และแผน ตามรายชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 

ทะเบียน : บันทึก
ข้อความ กอง

นโยบายและแผน 
หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 10 
นาที 

 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 งานติดตามฯตรวจสอบ
งบประมาณว่ามีงบประมาณ
เพียงพอต่อการดําเนินการ
หรือไม่เสนอความเห็นต่อไป
ยังผู้อํานวยการกองนโยบาย

และแผน 
กรณี Y หมายถึง เอกสาร 
ตรวจสอบแล้วพบว่า 
รายละเอียดถูกต้อง ไม่พบ
ข้อผิดพลาด หรือข้อแก้ไข ก็
จะนําเอกสารเสนอต่อ ผอ.
กองนโยบายและแผน     
กรณี N หมายถึง เอกสาร 
ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่
ถูกต้อง พบข้อผิดพลาดหรือ
พบข้อแก้ไข ก็จะนําเอกสาร
ส่งคืนให้กับหน่วยงาน เพื่อ
แก้ไขเป็นดับต่อไป 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 10 
นาที 

 
 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 
 
 
 

งานติดตามและประเมินผล
เสนอเอกสารต่อ ผอ.กอง

นโยบายและแผนเพื่อลงนาม
อนุมัติ 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 10 
นาที 

 

ผอ.กองนโยบายและ
แผน 

 ผอ.กองนโยบายและแผน 
พิจารณา/ลงนามเห็นชอบ 

 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 10 
นาที 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ

เริ่มต้น 

งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับเอกสาร 

 

งานบริหารทั่วไป  ส่งเอกสารให้ 
งานติดตามฯ ตามชื่อผู้รับผิดชอบ 

 

งานติดตามฯตรวจสอบ
งบประมาณและเสนอ

ความเห็น 
 

เสนอเอกสารต่อ ผอ.กองนโยบายและ
แผน 

หน่วยงานเสนอหนังสือขอเปลี่ยนแปลง
รายการ 

 

N 

Y 

ผอ.กองนโยบายและแผนพิจารณา//
เสนอความเห็นชอบ 

ตรวจสอบระบบ
โปรแกรม 
Activity Based 
– Planning 

A 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

29 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Hlowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
 

 
 
 

   
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

 งานบริหารทั่วไปนําเสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 
 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 10 
นาที 

 

อธิการบดี 
 

 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณา 
/ส่ังการ 

 
 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 1 วัน 
 
 
 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

 
 

งานติดตามและประเมินผล
บันทึกข้อมูลพร้อม SCAN  

เอกสาร 
 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 10
นาที 

 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 
 

งานติดตามและประเมินผล
ส่งคืนเอกสารให้กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 
 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 1นาที 
 

งานบริหารทั่วไป 
 
 

 งานบริหารงานทั่วไปคืน
หนังสือให้หน่วยงาน 

 
 
 

หนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใน 10 
นาที 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
ส่ังการ 

 

งานติดตามและประเมินผลบันทึกข้อมูล
พร้อม SCAN  เอกสาร 

 

จบ 

งานติดตามและประเมินผลส่งคืน
เอกสารให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

งานบริหารงานทั่วไปคืนหนังสือให้
หน่วยงาน 

 

อธิการบดีพิจารณา 
/ส่ังการ 

 

 A 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

30 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
  

ระบบติดตามเอกสาร  คือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กองนโยบายและแผนจัดทําขึ้นเพื่อใช้ใน  
การติดตามเอกสารที่เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน เพื่อให้ทราบถึงสถานะและขั้นตอน
ของเอกสารที่หน่วยงานเสนอว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบในขั้นตอนไหน และผลการพิจารณาเป็นอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ   
1. เข้าสู่ระบบ   ที่ http:// plan.cru.in.th 
2. คลิ๊ก ตรวจสอบสถานะเอกสารการขออนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบติดตามเอกสารประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

1

2. 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

31 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

3. ให้ป้อน ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ 
คณะ/หน่วยงานสามารถ Login เพื่อเข้าไปตรวจสอบว่าโครงการที่นําเสนอตอนนี้ถึงลําดับที่เท่าไร 
 

 
 

 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

32 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

4. คณะ/หน่วยงานสามารถ Login เพื่อเข้าไปตรวจสอบว่าโครงการที่นําเสนอตอนนี้ถึงลําดับที่เท่าไร
โดยใช้รหัสช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้จัดส่งให ้

 

 
5. เลือกตรวจสอบเอกสารที่ส่งมายังกองนโยบายและแผนทั้งหมด 
6. เลือกตรวจสอบเอกสารที่ส่งมายังกองนโยบายและแผน โดยกําหนดระยะเวลาที่กองนโยบายและ

แผนเป็นผู้ลงวันที่รับ 
7. เลือกตรวจสอบเอกสาร (ตาม KEY WORD) เฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง 
8. ตรวจสอบเลขที่รับของกองนโยบายและแผน 
9. ตรวจสอบเรื่องที่ขออนุมัติ 
10. ตรวจสอบชื่อผู้ขออนุมัติโครงการ 
11. ตรวจสอบเวลาและวันที่ ที่กองนโยบายและแผนรับเอกสารจากหน่วยงานและจากกองคลัง 
12. ตรวจสอบประเภทงบประมาณของหนังสือขออนุมัติ 
13. ตรวจสอบสถานะการดําเนินงาน 

5. 

6. 7. 

8 9 10 11 12 13



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

33 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

• แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและดําเนินโครงการ 
• แบบฟอร์มขออนุมัติงบกลางมหาวิทยาลัย 
• แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
• แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงาน 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

34 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ    ............................................................................................................... 
ที่ …………………………………………………..................... วันที่ ............................................................... 
เรื่อง   ขออนมุัติโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหน่วยงาน..................................มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงการและ
ดําเนินโครงการ................................. ระบุชื่อโครงการ..................................................      เป็นเงินทั้งสิ้น  
...................... บาท      (ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้) 

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
 

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

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

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

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

ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 
(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 

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

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

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

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

 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  
(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

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

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

ความเห็นของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผู้มีอํานาจสัง่การ   
 

(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 
 

      ……………………………………………..…………........... 
 
 

 

 

ทั่วไป 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

35 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัตกิาร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ภาคเรียนที่........../........... 
 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลกัการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
       ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 

4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลักในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556   
 ประเภทงบ ..................................................................................................................................... 
 รหัสโครงการ .................................................................................................................................. 

โครงการ.......................................................................................................................................... 
กิจกรรม........................................................................................................................................... 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

36 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

5. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

6. วัตถุประสงค์ 

6.1……………………………………………………………………………………………………............................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……. 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………. 
6.4……………………………………………………………………………….......................................................………………………. 

7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
 ………………………………………………………………………………….................................................................................... 

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน                  คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

4.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

5.  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ไดร้ับอนมุัติ จํานวน                  บาท 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

37 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   .............................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

       

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

38 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

       13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

       13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1....................................................................................................................................................................... 
     14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
     14.4……………………………………………………………………………………………………….................................................... 

 
 

     ลงชื่อ 
            (................................................................) 
ตําแหน่ง    ............................................................... 

         ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

39 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................ 
ที ่……………………………………………………........................ วันที ่......................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัิโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหน่วยงาน..................................มีความประสงค์จะดําเนินโครงการ
................................. ระบุชื่อโครงการ....................................................เป็นเงินทั้งสิ้น  ...................... บาท ดังนั้นจึง  
ขออนุมัติดําเนินการดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.  2556 (ตาม
รายละเอียดดังแนบ) 

2. ขออนุมัติโครงการและดําเนินโครงการ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้) 
 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  
(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

 

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

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

 

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

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

 
ความเห็นของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
ผู้มีอํานาจสัง่การ   

 
(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 

     
  ……………………………………………..…………........... 

 
 

ทั่วไป 
กรณเีปลี่ยนแปลง/ปรับแผนการดําเนินงาน 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

40 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

รายละเอยีดประกอบการพจิารณาเพื่อขออนมุัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ 
 

1. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/รายละเอียดงบประมาณ โดยไม่เปลีย่นแปลงวงเงินงบประมาณ 
รายการเดิม รายการใหม่ 

1. ระยะเวลา................................................... 
2. รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 

1. ระยะเวลา................................................... 
2.รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 

 
 

2. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/วงเงินงบประมาณ 
รายการเดิม รายการใหม่ 

1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

41 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัตกิาร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ภาคเรียนที่........../........... 

 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลกัการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตวัชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
       ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลักในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556   
 ประเภทงบ ..................................................................................................................................... 
 รหัสโครงการ .................................................................................................................................. 

โครงการ.......................................................................................................................................... 
กิจกรรม........................................................................................................................................... 

5. หลักการและเหตุผล 

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

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

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



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

42 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1……………………………………………………………………………………………………............................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……. 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………. 
6.4……………………………………………………………………………….......................................................………………………. 

7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
 ………………………………………………………………………………….................................................................................... 

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน                  คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

4.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

5.  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ไดร้ับอนมุัติ จํานวน                  บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

43 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   ................................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 

  
 
 
 

         

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

44 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

        13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

       13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1...................................................................................................................................................................... 
     14.2……………………………………………………………………………………………………….................................................. 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................. 
     14.4……………………………………………………………………………………………………….................................................. 
     14.4……………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 
 

     ลงชื่อ 
            (................................................................) 
ตําแหน่ง    ............................................................... 

         ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

45 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    ......................................................................................................................................................... 
ที ่……………………………………………………...................................วันที ่......................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัิโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหน่วยงาน..................................มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงการและ
ดําเนินโครงการ................................. ระบุชื่อโครงการ..................................................      เป็นเงินทั้งสิ้น  
...................... บาท (ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้) 

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  
(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้มีอํานาจสัง่การ   

 
(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 

 
      ……………………………………………..…………........... 

 
 

 
 

วัฒนธรรม 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

46 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ภาคเรียนที่........../........... 

 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลกัการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
       ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลักในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  ประเภทงบ .................................รหัสโครงการ .............................................................. 
 โครงการ.......................................................................................................................................... 

กิจกรรม........................................................................................................................................... 

 4.5 กรณีเป็นการบรูณาการ โครงการนี้เป็นโครงการที่บรูณาการกับ 

          (  )  การเรยีนการสอน   รายวิชา ..................................................................................................... 

          (  )  กจิกรรมนักศึกษา   .................................................................................................................... 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

47 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

5. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

6. วัตถุประสงค์ 

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………...... 

7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน               คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

5.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

6.  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ไดร้ับอนมุัติ จํานวน             บาท 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

48 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   ................................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 

         

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

49 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

          13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

          13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1....................................................................................................................................................................... 
     14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
     13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
 
15. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
......................................................ระบุวิธีการหรือเครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ 
(................................................................) 

    ตําแหน่ง    ............................................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

50 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................ 
ที ่……………………………………………………........................ วันที ่......................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัิโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหน่วยงาน..................................มีความประสงค์จะดําเนินโครงการ
................................. ระบุชื่อโครงการ....................................................เป็นเงินทั้งสิ้น  ...................... บาท ดังนั้นจึง     
ขออนุมตัิดําเนินการดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.  2556 (ตาม
รายละเอียดดังแนบ) 

2. ขออนุมัติโครงการและดําเนินโครงการ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้) 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  
(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

 

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

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

 

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

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

 
 

 
 

ผู้มีอํานาจสัง่การ   
 

(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 
 

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

 
 
 
 
 

วัฒนธรรม 
กรณีเปลี่ยนแปลง/ปรับแผนการดาํเนินงาน 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

51 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพือ่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏบิัติการ 
 

1. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/รายละเอียดงบประมาณ โดยไม่เปลีย่นแปลงวงเงินงบประมาณ 
รายการเดิม รายการใหม่ 

1. ระยะเวลา................................................... 
2.รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 

1. ระยะเวลา................................................... 
2.รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 
 

 
2. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/วงเงินงบประมาณ 

รายการเดิม รายการใหม่ 
1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

52 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ภาคเรียนที่........../........... 

 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลกัการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
       ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 

4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลักในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  ประเภทงบ .................................รหัสโครงการ .............................................................. 

      โครงการ.......................................................................................................................................... 
      กิจกรรม........................................................................................................................................... 

 4.5 กรณีเปน็การบูรณาการ โครงการนี้เป็นโครงการที่บรูณาการกับ 

          (  )  การเรยีนการสอน   รายวิชา ..................................................................................................... 

          (  )  กจิกรรมนักศึกษา   .................................................................................................................... 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

53 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

5. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

6. วัตถุประสงค์ 

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………...... 

7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน               คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

5.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

6. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัต ิ จํานวน             บาท 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

54 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   ................................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 

        

 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

55 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

         13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

     

        13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1....................................................................................................................................................................... 
     14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
     13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 

 
15. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
......................................................ระบุวิธีการหรือเครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ 
(................................................................) 

ตําแหน่ง       ............................................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

56 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................ 
ที ่……………………………………………………..........................วันที่........................................................................................ 
เรื่อง   ขออนุมตัิโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหน่วยงาน..................................มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงการและ
ดําเนินโครงการ................................. ระบุชื่อโครงการ..................................................      เป็นเงินทั้งสิ้น  
...................... บาท (ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้) 

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  
(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

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

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

 

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

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

 

ความเห็นของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................ 

 ผู้มีอํานาจสั่งการ   
 

(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 
 
 

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

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

 

บริการวิชาการ 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

57 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ภาคเรียนที่........../........... 

 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลกัการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตวัชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลกัในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  ประเภทงบ .................................รหัสโครงการ .............................................................. 
      โครงการ.......................................................................................................................................... 
      กิจกรรม........................................................................................................................................... 

4.5 กรณีเป็นการบูรณาการ โครงการนี้เป็นโครงการที่บรูณาการกับ 

          (  )  การเรยีนการสอน 

         (  ) ขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา ...............ระบุชื่อ................................................................... 

         (  ) ขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่  ...............ระบุชื่อ.................................................................. 

         (  )  ตอ่ยอดสู่หนังสือหรือตํารา   ...................ระบุชื่อ..................................................................               

 (  )  การวจิัย เรื่อง .................................ระบุชื่อโครงการวิจยั............................................................... 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

58 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

5. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

6. วัตถุประสงค์ 

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………...... 

7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน               คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

5.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

6.  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ไดร้ับอนมุัติ จํานวน             บาท 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

59 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   ................................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 

        

 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

60 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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        13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

        13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1....................................................................................................................................................................... 
     14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
     13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
 
15. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
......................................................ระบุวิธีการหรือเครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ 
(................................................................) 

ตําแหน่ง       ............................................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

61 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................ 
ที ่……………………………………………………........................ วันที ่......................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัิโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหนว่ยงาน..................................มีความประสงค์จะดาํเนินโครงการ
................................. ระบุชื่อโครงการ....................................................เป็นเงินทั้งสิ้น  ...................... บาท ดังนั้นจึง     
ขออนุมัตดิําเนนิการดงันี ้

1. ขออนุมัตเิปล่ียนแปลงรายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.  2556    
(ตามรายละเอียดดังแนบ) 

2. ขออนุมัติโครงการและดําเนินโครงการ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนงัสือนี้) 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  

(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของรองอธิการบดี/ผูช้่วยอธิการบดทีี่รับผิดชอบ 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
ผู้มีอํานาจสัง่การ   

 
(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 

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

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

บริการวิชาการ 
กรณีเปลี่ยนแปลง/ปรับแผนการดาํเนินงาน 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

62 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพือ่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏบิัติการ 
 

1. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/รายละเอียดงบประมาณ โดยไม่เปลีย่นแปลงวงเงินงบประมาณ 
รายการเดิม รายการใหม่ 

1. ระยะเวลา................................................... 
2.รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 

1. ระยะเวลา................................................... 
2.รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 
 

 
2. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/วงเงินงบประมาณ 

รายการเดิม รายการใหม่ 
1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

63 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ภาคเรียนที่........../........... 

 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลักการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตวัชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
       
4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลักในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  ประเภทงบ .................................รหัสโครงการ .............................................................. 
      โครงการ.......................................................................................................................................... 
      กิจกรรม........................................................................................................................................... 

4.5 กรณีเป็นการบูรณาการ โครงการนี้เป็นโครงการที่บรูณาการกับ 

          (  )  การเรยีนการสอน 

         (  ) ขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา ...............ระบชุื่อ................................................................... 

         (  ) ขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่  ...............ระบุชื่อ.................................................................. 

         (  )  ตอ่ยอดสู่หนังสือหรือตํารา   ...................ระบุชื่อ..................................................................               

(  )  การวจิัย เรือ่ง .................................ระบุชื่อโครงการวิจยั............................................................... 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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5. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

6. วัตถุประสงค์ 

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………...... 

7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน               คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

5.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

6. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัต ิ จํานวน             บาท 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

65 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   ................................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 

        

 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

66 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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           13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

           13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1....................................................................................................................................................................... 
     14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
     13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
 
15. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
......................................................ระบุวิธีการหรือเครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ 
(................................................................) 

ตําแหน่ง       ............................................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

67 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................................... 
ที ่……………………………………………………........................................วันที่ ......................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัิโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหนว่ยงาน..................................มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงการและ
ดําเนินโครงการ................................. ระบุชื่อโครงการ..................................................      เป็นเงินทัง้สิ้น  
...................... บาท (ดงัรายละเอียดโครงการทีแ่นบมาพร้อมนี)้ 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
 

( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  

(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ความเห็นของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
.......................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................ 

 
ผู้มีอํานาจสัง่การ   

 
(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 

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

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

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

68 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ภาคเรียนที่........../........... 

 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลกัการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตวัชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
       ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลักในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  ประเภทงบ .................................รหัสโครงการ .............................................................. 
      โครงการ.......................................................................................................................................... 
      กิจกรรม........................................................................................................................................... 

5. หลักการและเหตผุล 

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

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

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

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

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



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

69 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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6. วัตถุประสงค์ 

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………...... 

 
7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
  

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน               คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

5.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

6.  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ไดร้ับอนมุัติ จํานวน             บาท 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

70 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   ................................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 

        

 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

71 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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         13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

          

          13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1....................................................................................................................................................................... 
     14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
     13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 

 

15. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

....................ระบุวิธีการหรอืเครื่องมอืทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลที่ทําให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิานหรือปรับปรงุตนเอง......................................................... 
 

         ลงชื่อ 
(................................................................) 

ตําแหน่ง         ............................................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

72 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................ 
ที ่……………………………………………………........................ วันที ่......................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัิโครงการ และดําเนินโครงการ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย ......................ระบุชื่อหน่วยงาน..................................มีความประสงค์จะดําเนินโครงการ
................................. ระบุชื่อโครงการ....................................................เป็นเงินทั้งสิ้น  ...................... บาท ดังนั้นจึง     
ขออนุมตัิดําเนินการดังนี้ 

1. ขออนุมัตเิปล่ียนแปลงรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.  2556 (ตาม
รายละเอียดดังแนบ) 

2. ขออนุมัติโครงการและดําเนินโครงการ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนงัสือนี้) 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 
 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  

(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ความเห็นของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

 
ผู้มีอํานาจสัง่การ   

 
(    )   อนุมตัิ            (   ) อืน่ ๆ ..................................... 

 
      ……………………………………………..…………........... 

 
 

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน 
   กรณีเปลี่ยนแปลง/ปรับแผนการดําเนินงาน 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

73 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

รายละเอยีดประกอบการพจิารณาเพื่อขออนมุัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ 
 

1. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/รายละเอียดงบประมาณ โดยไม่เปลีย่นแปลงวงเงินงบประมาณ 
รายการเดิม รายการใหม่ 

1. ระยะเวลา................................................... 
2.รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 

1. ระยะเวลา................................................... 
2.รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 ................................บาท 
   2.2 ................................บาท 
   2.3 ................................บาท 
   2.4 ................................บาท 
   2.5 ................................บาท 
 

 
2. กรณีเปลี่ยนระยะเวลา/วงเงินงบประมาณ 

รายการเดิม รายการใหม่ 
1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

1. ระยะเวลา................................................... 
2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
3. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
4. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
5. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
6. แผนงาน  ................................................... 
7. ผลผลิต ................................................... 
8. โครงการ  ................................................... 
9. กิจกรรม  ................................................... 
10. งบรายจ่าย .......................................... 
11.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
12. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
13. รายละเอยีดงบประมาณ 
    13.1 ................................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

74 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ภาคเรียนที่........../........... 

 
1. ชือ่โครงการ  ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 
2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 
3. โปรแกรมวชิา/งาน/ฝ่ายทีดํ่าเนินการ.................................................................................................................. 
4. ลกัษณะของโครงการ  

4.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสังคม   
        (     )  ยทุธศาสตรก์ารอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมหีลกัการของมหาวิทยาลัย 

4.2   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
        (     )  จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วจิัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารเิพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
        (     )  ดาํเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นทีก่้าวข้ามพ้นระบบการสร้างขอ้จํากดัทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาทอ้งถิ่นร่วมกับหนว่ยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

4.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ..................................................................................................................................  
      ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
      ตวัชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
       ตัวชี้วัดที่ ............. ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ .............................................................................................. 
4.4  ดําเนินงานตามโครงการหลักในแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  ประเภทงบ .................................รหัสโครงการ .............................................................. 
      โครงการ.......................................................................................................................................... 
      กิจกรรม........................................................................................................................................... 

5. หลกัการและเหตุผล 

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

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

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

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

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



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

75 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 
6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 
6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………...... 

7. สถานที่ดําเนินงาน   

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

8. ระยะเวลาดาํเนินการ (ระบวุัน/เดอืน/ป)ี 

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

9. กลุ่มเป้าหมาย 
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน               คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงเวลา  

5.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงต้นทุน  

6.  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ไดร้ับอนมุัติ จํานวน             บาท 

 

 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

76 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

11. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

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

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

 

12. งบประมาณรวม   ………………………….. บาท 

(     ) งบประมาณแผ่นดิน   .............................. บาท 
(     ) งบประมาณเงินรายได ้  .............................. บาท 
(     ) งบประมาณอื่นๆ   ................................. บาท 

 
13. รายละเอียดงบประมาณ 
       13.1 งบประมาณแผ่นดิน 

งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 

         

 

 

 

 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

77 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

          13.2 งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

           13.3 งบประมาณอื่น ๆ 
งบรายจ่าย จํานวนเงิน รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

   
 
 
 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     14.1....................................................................................................................................................................... 
     14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
     14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 

 

15. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

....................ระบุวิธีการหรอืเครื่องมอืทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลที่ทําให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิานหรือปรับปรงุตนเอง......................................................... 
 

ลงชื่อ 
(................................................................) 

ตําแหน่ง           ............................................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

78 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ................................................................................................................. 
ที่ ………………………………………..………… วันที่................................................................................ 
เรื่อง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  ครั้งที ่......  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ด้วย .............ระบุช่ือหน่วยงาน...........................................................ความประสงค์จะขออนุมัติ 
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการขอดําเนินการ     
(    )  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ  (    ) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายละเอียด ดังแนบ 
เหตุผลความจําเป็น .................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นไปตามประกาศว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไม่กระทบต่อเป้าหมายการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่กําหนดไว้  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
     ลงชื่อ...................................................... ผู้ขออนุญาต 

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

ความเหน็ของหัวหน้าหน่วยงาน ความเหน็ของกองนโยบายและแผน 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

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

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

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

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

 ผู้มีอํานาจสัง่การ 
 (    )   อนุมัติ            (   ) อ่ืน ๆ 

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

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

 

 

กองนโยบายและแผน 
เลขที่รับ ...................... 
วันท่ี ...................... 
เวลา ...................... 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

79 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
ครั้งที่ ...........  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

  รายการทั่วไป     ครุภัณฑ์ทั่วไป     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

*********************************** 
รายการเดิม รายการใหม่ 

1. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
2. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
3. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
4. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
5. แผนงาน  ................................................... 
6. ผลผลิต ................................................... 
7. โครงการ  ................................................... 
8. กิจกรรม  ................................................... 
9. งบรายจ่าย ................................................... 
10.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
12. รายละเอียดงบประมาณ 
    12.1 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

1. ประเภทงบประมาณ ................................................... 
2. รหัสแหล่งของเงิน       ................................................... 
3. รหัสงบประมาณ         ................................................... 
4. รหัสกิจกรรมหลัก       ................................................... 
5. แผนงาน  ................................................... 
6. ผลผลิต ................................................... 
7. โครงการ  ................................................... 
8. กิจกรรม  ................................................... 
9. งบรายจ่าย ................................................... 
10.จํานวนเงิน .........................................  บาท 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (T) ………...........… 
12. รายละเอียดงบประมาณ 
    12.1 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 

 
ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 
 

(.....................................................) 
.................ระบุตําแหน่ง ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

80 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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81 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 
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บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................. 
ที่ …………………………………………………..................... วันที ่.......................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมัติงบกลางมหาวิทยาลัยฯ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้วย .............ระบุช่ือหน่วยงาน.............มีความประสงค์จะขออนุมัติงบกลางมหาวิทยาลัยฯ 
จํานวนเงิน ....................บาท  เพื่อนําไปดําเนินโครงการ.................ระบุช่ือโครงการ......................... 
...............................................โดยมีเหตุผลความจําเป็นดังนี้ 

1. ..............................................................................................................................      
2. ..............................................................................................................................      

 
พร้อมหนังสือนี้ ได้แนบข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณา คือ แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบ

กลางมหาวิทยาลัยฯ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

( ...............................................................) 
.....................ระบุตําแหน่ง..................... 

 
 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน  ความเห็นของกองคลังและพสัดุ 

(ตรวจสอบประเภทงบรายจ่าย 
และระเบียบการเบิกจ่าย) 

 ความเห็นของกองนโยบายและแผน  
(ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ผู้มีอํานาจสั่งการ  
(    )   อนุมัต ิ (    )   อื่น ๆ  ...................................... 

............................................................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
       อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

กองนโยบายและแผน 
เลขที่รับ ...................... 
วันท่ี ...................... 
เวลา ...................... 
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..............................ชื่อโครงการ......................... 

1. ลักษณะของโครงการ 

1.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
        (     )  ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต   
        (     )  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
        (     )  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   
        (     )  ยุทธศาสตร์การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย 

1.2   สอดคลอ้งกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        (     )  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 
        (     )  วิจัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสรมิ 
                 วิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
        (     )  ดําเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
                 ท้องถิ่นที่ก้าวข้ามพ้นระบบการสร้างข้อจํากัดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม   
        (     )  เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ข้าม 
                 พ้นพรมแดน 

1.3  สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา     
      องค์ประกอบที่   ........................................................................................................................  
      ตัวช้ีวัดที่ ............ช่ือตัวช้ีวัด ................................................................................................... 
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ..................................................................................... 
      ตัวช้ีวัดที่ .............ช่ือตัวช้ีวัด .......................................................................................... 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ...................................................................................... 
       ตัวช้ีวัดที่ .............ช่ือตัวช้ีวัด ....................................................................................... 

             เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ....................................................................... 

2. หลักการและเหตุผล 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

3. วัตถุประสงค ์
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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4. สถานที่ดําเนินงาน ............................................................................................................................ 

5. ระยะเวลาดําเนนิงาน    .................................................................................................................... 

6. วงเงนิทั้งสิน้ของโครงการ .............................................. บาท 

7. กิจกรรมและ แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

T2_55  
(ต.ค.55-ม.ค.56) 

T3_55  
(ก.พ.-พ.ค.56) 

T1_56  
(มิ.ย.-ก.ย.56) 

    
    
    

รวมทั้งสิน้    

8.  รายละเอียดงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  ....................................................................................................................................  

งบรายจา่ย รายการงบประมาณ จํานวนเงนิ 
   
   
   
   
   

กิจกรรมที่ 2  ....................................................................................................................................  
งบรายจา่ย รายการงบประมาณ จํานวนเงนิ 

   
   
   
   
   

9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

    ลงชื่อ 
(................................................................) 
........................ระบุตําแหน่ง....................... 

ผู้เสนอโครงการ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 

1. หน่วยงาน ............................................................................................................................................ 
2. ชื่อกิจกรรมที่ดําเนนิการ ....................................................................................................................... 
    KPI ที่ ............................................  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ............................................................. 
3. วิธีการดําเนนิงานโดยสรุป 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
4.  ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกับเปา้หมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ 

แผน ผล การบรรลุเป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ   (  )  บรรล ุ
(  )  ไม่บรรล ุ

2. เชิงคุณภาพ   (  )  บรรล ุ
(  )  ไม่บรรล ุ

3. เชิงเวลา   (  )  บรรล ุ
(  )  ไม่บรรล ุ

4. เชิงต้นทุน   (  )  บรรล ุ
(  )  ไม่บรรล ุ

5. ภาพรวมการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการนี้ 

มีผลการบรรลุ
เป้าหมายตามรายการ
ในข้อ 1 – 4 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

บรรลุเป้าหมายตาม
รายการในข้อ 1-4 
คิดเป็นร้อยละ....... 

(  )  บรรล ุ
(  )  ไม่บรรล ุ

 
5. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
6. ปัญหาอปุสรรค 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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7. แนวทางการพัฒนา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
                   รายงาน ณ ..........(ระบุวัน/เดือน/ปี)........................... 

 
                              ลงชื่อ ........................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                             (..........................................) 
 
                          
                                       ลงชื่อ ........................................  คณบดี/ผู้อํานวยการสาํนัก 
                                              (..........................................) 

 

 

ความเหน็ของอธิการบด ี

       ทราบ                  อื่น ๆ   .......................................................................................... 
    

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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บุคลากรที่รบัผิดชอบการควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการและ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 

 เจ้าหน้าทีง่บประมาณประจาํหน่วยงาน  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
1. 

2. 
    
3. 
    
4. 

 
 
 

ควบคุมและดู
สําหรับแก้ไขปั
เงินเดือนและ
พนักงานราชก
ค่าตอบแทนก
ค่าตอบแทนก
ควบคุมและติ

4.1 ค่าน้ํ
4.2 ค่าส
4.3 ค่าใช

4.
4.
4.

4.4 ค่าใช
4.
4.
4.
4.
4.

4.5 ค่าใช
4.6 ค่าใช

4.
4.

ดูแลการขออน
ปัญหาความจํ
ะค่าจ้าง ได้แก่
การ/ค่าจ้างชัว่
การปฏิบัติงาน
กรรมการคุมส
ติดตามการดํา
น้ํามันเชื้อเพลิง
าธารณูปโภค 
ช้จ่ายศูนย์ประ
3.1 ศูนย์กทม
3.2 ศูนย์ยว่ีซี
3.3 ศูนย์คุณห
ช้จ่ายในการบํ
4.1 ค่าจ้างเห
4.2 ค่าจ้างเห
4.3 ค่าบํารุงรั
4.4 ค่า พรบ.
4.5 ค่าลิขสิท
ช้จ่ายตามโคร
ช้จ่ายตามกิจก
6.1 ครุภัณฑ์
6.2 วัสดุ/อุป

นุมัติงบประมา
ําเป็นที่อยู่นอ
  เงินเดือน/ค่
วคราว/เงินสม
นตามโครงการ
สอบ/ค่าตอบแ
เนินงานในสว่
ง 
  ได้แก่ ค่าไฟ
ะสานงาน 
ม. 
ซี 
หมิง 

บํารุงรักษาทรพั
หมาทําความส
หมารักษาควา
รักษาลิฟต์ 
./ประกันภัยร
ทธ์ิ Software 
งการพระราช
กรรมปรับปรุง
และสิ่งก่อสร้า
กรณ์ สื่อการเ

กองนโยบ

การบ

าณในส่วนที่เป็
กเหนือจากแผ

ค่าเช่าบ้าน/คา่
มทบค่าประกนั
รจัดการศึกษา
แทนศูนย์การศึ
วนที่เป็นค่าใชจ้

ฟฟ้า  ค่าไปรษ

พย์สินมหาวิท
สะอาด 
มปลอดภัย 

รถยนต์ 
 
ชดําร ิ: สวนสม
งสภาพแวดลอ้
าง 
เรียนการสอน

 

บายและแผน สํานั

บริหารงบประมาณ

ป็นงบประมาณ
ผนงบปกติ) 
ตอบแทนตาม
นสังคม 
าภาคพิเศษ  ไ
ศึกษา 
จ่ายกลางของ

ษณีย์  และค่าโ

ยาลัย 

มเด็จพระศรนี
อมให้เอื้อต่อก

น อาคารเรียน

นางสาว
นักวิเคราะ

นกังานอธิการบด ีม

การดําเนินโค
ณรายจ่าย ประจาํ

ณกลางมหาวิ

มสิทธิและตําแ

ได้แก่  ค่าตอบ

งมหาวิทยาลยั

โทรศัพท์ 

นครินทร์ จังหว
ารเรียนการส

รวม 

วันวิสาข์ กา ิ
ะห์นโยบายแล

 มหาวิทยาลัยราช

ครงการตามแผนป
าปีงบประมาณ พ

ทยาลัย (งบ

แหน่ง/ค่าตอบ

บแทนการสอน

ย ดังนี้ 

วัดเชียงราย 
อน 

วิชา 
ละแผน 

 

 
ชภัฏเชียงราย 

89ปฏิบัติการ 
.ศ.  2556 

บประมาณ

บแทน    

น/    

9 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ควบ
2. ควบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บคุมและติดตา
บคุมและติดตา

2.1 โครง
2.2 โครง
2.3 การพ
2.4 ทุนก
2.5 โครง
2.6 โครง
2.7 โครง
2.8 โครง
2.9 โครง

2.10 โครง
2.11 โครง
2.12 โครง

ามการใช้จ่ายง
ามการใช้จ่ายง
งการส่งเสริมก
งการนําร่องเพื
พัฒนาระบบก
การศึกษาเฉลมิ
งการดนตรีไท
งการพัฒนากา
งการพัฒนากา
งการผลิตครูพั
งการบ่มเพาะวิ
งการแลกเปลี่
งการเครือข่าย
งการการพัฒน

งบประมาณใน
งบประมาณใน
การวิจัยในสถ
พ่ือการผลิตแล
กลไกการประ
มราชกุมารี 
ย 
ารจัดการศึกษ
ารจัดการศึกษ
พันธ์ุใหม่ 
วิสาหกิจชุมช
ยนบุคลากรแ
ยห้องสมุดมหา
นากิจการเยาว

กองนโยบ

การบ

นส่วนของโคร
นส่วนของเงิน
าบันอุดมศึกษ
ละพัฒนาอาจา
กันคุณภาพกา

ษาสําหรับคนพิ
ษาชายแดนภา

น 
และนักศึกษาไ
าวิทยาลัยไทย
วชนและลูกเสื

บายและแผน สํานั

บริหารงบประมาณ

งการพิเศษ จํ
เบิกแทนกัน 
ษาและการพัฒ
ารย์ในสถาบัน
ารศึกษา 

พิการในระดบั
าคใต้ 

ทยกับประเท
ย 
สอืด้านสิ่งแวด

นางสาวภัส
นักวิเคราะห

นกังานอธิการบด ีม

การดําเนินโค
ณรายจ่าย ประจาํ

ํานวน  62 โค
 
ฒนา  69 แหง่
นอุดมศึกษา 

บอุดมศึกษา 

ศอนุภูมิภาคล

ล้อม (หัวใจสี

สสธ์นภักษ์ ชติ
ห์นโยบายแล

 มหาวิทยาลัยราช

ครงการตามแผนป
าปีงบประมาณ พ

ครงการ 

ง 

ลุ่มน้ําโขง (GM

เขียว) 

ตรัตน ์
ะแผน 
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1. ควบ

2. ควบ

บคุมและติดตา
1.1  โครงกา

1.1.
1.1.2
1.1.
1.1.

1.2 โครงกา
1.2.1

1.3 โครงกา
1.3.
1.3.2

1.4 ค่าใช้จา่
บคุมและติดต

2.1 คณะ
2.2 คณะ
2.3 วิทย
2.4 คณะ
2.5 บัณฑ
2.6 สํานั
2.7 สํานั
2.8 สํานั
2.9 สํานั

- 

ามการดําเนินง
ารบริหารงานก
1 ค่าวัสดุก
2 ค่าบํารุงรั
3 ค่าน้ําด่ืม
4 ค่าใช้จ่ า

รองอธิกา
ารทํานุบํารุงศิ
1    ค่าใช้จ่าย
ารพัฒนาคุณภ
1 ค่าใช้จ่าย
2 ค่าใช้จ่าย
ายของคณะก
ามการใช้จ่าย
ะวิทยาศาสตร์
ะเทคโนโลยีอุต
ยาลัยการแพท
ะวิทยาการจดั
ฑิตวิทยาลัย 
นักวิชาวิทยาศา
นักวิชากฎหมา
นักวิชาบริหารรั
นักงานอธิการบ

กองกลาง 
• งานมวล
• งานวิทย
• งานสื่อสิ
• งานข้อม

งานในส่วนที่เ
กลางสํานักงา
ลาง  
รักษาทรัพย์สิน
/นสพ. 
ายในการเดิ
ารบดี 
ศลปวัฒนธรรม
ยกิจกรรมสืบส
ภาพการบริหา
ยในการพัฒนา
ยในการเพิ่มวิส
รรมการตาม 
งบประมาณข
ร์และเทคโนโล
ตสาหกรรม 
ย์พ้ืนบ้านและ

ดการ 

าสตร์สุขภาพ 
ย 
รัฐกิจ 
บดี 
 
ลชนสัมพันธ์ 
ยุ 
สิ่งพิมพ์ 
มูลภูมิภาคแล

กองนโยบ

การบ

เป็นค่าใช้จ่ายก
านอธิการบดี 

นกลาง 

นทางไปราช

ม 
สานวัฒนธรรม
ารจัดการ 
าผู้บริหารมหา
สัยทัศน์ของบุ
 พรบ.มหาวิทย
ของหน่วยงาน
ลยี 

ะการแพทย์ทา

 

 

ละท้องถิ่น 

บายและแผน สํานั

บริหารงบประมาณ

กลางของมหา
 

ชการเพื่อป

มและประเพณี

าวิทยาลัย 
คลากรทางกา
ยาลัยราชภัฏ 

นต่างๆ ดังนี้ 

างเลือก 

นางสาวส
นักวิเคราะ

นกังานอธิการบด ีม

การดําเนินโค
ณรายจ่าย ประจาํ

าวิทยาลัย ดังนี

ระชุม/ประ

ณขีองท้องถิ่นแ

ารศึกษา 
 

สายทติย์  เรอื
ะห์นโยบายแล

 มหาวิทยาลัยราช

ครงการตามแผนป
าปีงบประมาณ พ

นี้ 

สานงานอธิ

และของชาติ 

อนปนิ 
ละแผน 
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• สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
• หน่วยรับนักศึกษา 
• งานดนตรีเพื่อประชาชน 
• ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองพัฒนานักศึกษา 

• งานบริการที่พักอาศัย 
• งานบริการสุขภาพ 

- กองอาคารสถานที่ 
• หน่วยตรวจสอบงานก่อสร้างและควบคุมอาคาร 

- กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
• หน่วยตรวจสอบภายใน 

- กองวิเทศสัมพันธ์ 
2.10 สํานกัการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม 

- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.พะเยา) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.ฝาง) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.เชียงคํา) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.เทิง) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.จอมทอง) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.น่าน) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.มุงเมือง) 
- ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษาต่างประเทศ 

2.11 ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2.12 ศูนย์วิศวกรรมโยธา 
2.13 ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร  น้ํา และผลิตภัณฑ์ 
2.14 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
2.15 สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 

 
3. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เป็นงบกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

3.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร 
3.2 กองทุนพัฒนานักศึกษา 
3.3 กองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
3.4 กองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
1. ควบค

 

 

คุมและติดตาม

1.1 คณะค
-  ป.เอ
-  ป.เอ

1.2 คณะม
1.3 สํานักส
1.4 วิทยาลั
1.5 สํานักวิ
1.6 สํานักวิ
1.7 สํานักวิ
1.8 สถาบนั
1.9 สํานักส
1.10 สํานักวิ

-  งาน
-  งาน

1.11 สํานักบ
1.12 โรงเรีย
1.13 สํานักศิ
1.14 ศูนย์ส่ง
1.15 สํานักป
1.16 ศูนย์วิจ
1.17 ศูนย์สิ่ง
1.18 ศูนย์ศึก
1.19 ศูนย์กา

 
 

มการใช้จ่ายง

รุศาสตร์ 
อก สาขาวิชาบ
อก สาขาวิชาก
นุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร ์
ลยันานาชาติภู
วิชาคอมพิวเต
วิชาบัญชี 
วิชาการท่องเที
นวิจัยและพฒั
ส่งเสริมวิชากา
วิทยบริการแล
นวิทยบริการ 
นเทคโนโลยีสา
บริการวิชากา
ยนสาธิตมหาวิ
ศิลปะและวัฒ
งเสริมการเพิม่
ประสานงานโ
จัยและพัฒนา
งทอล้านนา 
กษาและพัฒน
ารศึกษาและพ

งบประมาณข

บริหารการศึก
การศึกษาและ
 
 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโ
ตอร์และเทคโน

ที่ยว 
ฒนา 
ารและงานทะ
ละเทคโนโลยสี

ารสนเทศ 
รแก่สังคม 
วิทยาลัยราชภั
นธรรม 
มมูลค่าและพัฒ
ครงการส่งเสริ
าผลิตภัณฑ์ท้อ

นาหม่อนไหม 
พัฒนาการทอ่

กองนโยบ

การบ

ของหน่วยงาน

กษา  
ะพัฒนาสังคม 

โขง 
นโลยีสารสนเท

ะเบียน 
สารสนเทศ 

ัฏเชียงราย 

ฒนาผลิตภัณฑ
ริมคุณภาพกา
องถิ่น 

 
องเที่ยว 

บายและแผน สํานั

บริหารงบประมาณ

นต่างๆ ดังนี ้

 

ทศ 

ฑ์อาหาร 
ารศึกษาในโรง

นางสา
นักวิ

นกังานอธิการบด ีม

การดําเนินโค
ณรายจ่าย ประจาํ

 

งเรียนตํารวจต

าวชรินทร์รัตน
เคราะห์นโยบ

 มหาวิทยาลัยราช

ครงการตามแผนป
าปีงบประมาณ พ

ตระเวนชายแด

น์ ปัทมาพิสุท
บายและแผน 
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การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 
1.20 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
1.21 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
1.22 โรงพยาบาลสัตว์ 
1.23 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นําท้องถิ่น 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ที่ ๔๖๘๔ /๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่งบประมาณประจาํหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

..………………........... 
 

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยฯจึงแต่งต้ังเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ตามรายชื่อแนบท้ายคําสั่งนี้ 
 
 

โดยให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหน้าที่ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานผล            
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและ       
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯต่อไป 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
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รายชื่อเจ้าหนา้ที่งบประมาณประจาํหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แนบท้ายคําสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที ่๔๖๘๔/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑. อาจารย์กนกวรรณ            วังมณี เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะครุศาสตร์ 

๒. นางสาวณภัฎศภรณ์ วันจันทร์ เจ้าหน้าที่งบประมาณหลักสตูรปริญญาเอก สาขา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม 

๓. นางสาวณภัฎศภรณ์ วันจันทร์ เจ้าหน้าที่งบประมาณหลักสตูรปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

๔. นางสนธยา              เขื่อนเพชร เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๕. นางนงลักษณ์          วรรณสอน เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์ 

๖. นางสาวธัญชนิต        ควรคิด เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะวิทยาการจัดการ 

๗. นางสิรวัศยา        ชํานาญยา เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๘. นางปิยะนาฏ ทิพย์พิงค์ เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๙. นางสาวจุรีรัตน์ ก่ิงก้าน เจ้าหน้าที่งบประมาณวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก 

๑๐. นางศรีสมร              พิริยะสุรวงศ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิชาสังคมศาสตร์ 

๑๑. นางกุลธิดา              อินทร์ไชย เจ้าหน้าที่งบประมาณวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 

๑๒. นางสาวนวพรรณ วงค์คํามูล เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๑๓. นางสาววิรัลพัชร ใจแซ ่ เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๔. นายเกียรติศักด์ิ ศรีคํา เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิชากฎหมาย 

๑๕. นางสาวอรชร สมโภชน์ เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 

๑๖. นางสาวหฤทัย เต็มใจ เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิชาบัญชี 

๑๗. นางสาวอรพินท์ ใจเย็น เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิชาการท่องเที่ยว 

๑๘. นายธนภัทร กันทาวงศ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณกองกลาง 

๑๙. นางสาวปนัดดา ถิระธรรม เจ้าหน้าที่งบประมาณกองกลาง 

๒๐. นางสาวณัฐรินีย์ วงศ์หงษ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณกองคลัง 

๒๑. นางสาวปินฑิรา  จันหลวง เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบริหารงานบุคคล 

๒๒. นางสาวสายทิตย์ เรือนปิน เจ้าหน้าที่งบประมาณกองนโยบายและแผน 

๒๓. นางสาวสายพิณ   วัฒนา เจ้าหน้าที่งบประมาณกองพัฒนานักศึกษา 



 

 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

97 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๒๔. นางสาวจิรัชยา         ศรีศักตยา เจ้าหน้าที่งบประมาณงานบริการที่พักอาศัย 

๒๕. นางวันเพ็ญ   สุวรรณศร ี เจ้าหน้าที่งบประมาณงานบริการสุขภาพ 

๒๖. นางเดือนฉาย  ปาโท้ เจ้าหน้าที่งบประมาณกองอาคารสถานที่/เจา้หน้าที่
งบประมาณงานตรวจสอบงานก่อสร้างและควบคุม
อาคาร 

๒๗. นางสาวปราณีต ปงกันคํา เจ้าหน้าที่งบประมาณกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 

๒๘. นางลัดดาวัลย์   อะทะผะสุ เจ้าหน้าที่งบประมาณกองวิเทศสัมพันธ์  

๒๙. นายณัฐพล ป่าไร่ เจ้าหน้าที่งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๐. นางสาวอําไพ   บุษดี เจ้าหน้าที่งบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓๑. นางละไม ใจมีสขุยิ่งนัก เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานวิทยบริการ) 

๓๒. นางสาวสุภาพร ชมสวน เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๓๓. นางสาวสมลักษณ์   ยาเจริญ เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 

๓๔. นางสาวมนธิกานต์  ขัติศิริ เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๓๕. นางสาวสุฑามาศ  สมบัติปัน เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักบริการวิชาการแก่สังคม 

๓๖. นางสาวทัศนีย์ ขันสีดา เจ้าหน้าที่งบประมาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

๓๗. นางสาวชนัญชิดา ธรรมใจ เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์ทดสอบและอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

๓๘. นางเอกฤทัย            ดวงสนิท เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น (มรช.พะเยา) 

๓๙. นายศุภัคษร ศรีธนะ เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น (มรช.เชียงคํา) 

๔๐. นางสาวศิรินภา ขันธิกุล เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น (มรช.เทิง)/เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ 

๔๑. นางสาวสิริพร         อภิวงศ์งาม เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น (มรช.ฝาง) 

๔๒. ดร.สุนทร ี กรโอชาเลิศ เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น (มรช.จอมทอง) 
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๔๓. นางสาวกนกวรรณ ยอดอ้อย เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา

ท้องถิ่น (มรช.มุงเมือง) 

๔๔. นางสาวสกาวเดือน บุญงาม เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น (มรช.น่าน) 

๔๕. นางสาวอําไพ   สิงห์เชื้อ เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย 

๔๖. นางสาวจีรนันท์ ไชยชมภู เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์วิศวกรรมโยธา 

๔๗. นางสาวอรุณี อินเทพ เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพ อาหาร น้ําและผลิตภัณฑ์ 

๔๘. นางสาวศิริพร เครื่องพาที เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

๔๙. นางสหพร สุวรรณหิตาทร เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักประสานงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 

๕๐. นางสาวนารีรัตน์ กระจ่างศรี เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมลูค่าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

๕๑. นางสาวสาวิตรี เขื่อนเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๕๒. นางสาวจิราพร มะโนวัง เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

๕๓. นางสาวศุภลักษณ์ ปะภูสะโร เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์สิ่งทอล้านนา/เจ้าหน้าที่
งบประมาณศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์

๕๔. นายกวินท์ จิตอารีย์ เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์การศึกษาและพฒันา
หม่อนไหม 

๕๕. นางสาวญาณัท ศิริสาร เจ้าหน้าที่งบประมาณศูนย์ศกึษาและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

๕๖. นายธนาเสฎฐ์   มะลิป่า เจ้าหน้าที่งบประมาณโรงพยาบาลสัตว์ 

๕๗. นางสาวพิกุล แก้วรากมุข เจ้าหน้าที่งบประมาณหน่วยตรวจสอบภายใน 

๕๘. นายภาณุวัฒน์ ฉิมประเสรฐิ เจ้าหน้าที่งบประมาณงานทูบีนัมเบอร์วัน 

๕๙. นายสุภินันทชัย แซ่ล ี เจ้าหน้าที่งบประมาณสถาบันวิจัยชาติพันธ์ุ 

๖๐. นางวิไลพร กันทวี เจ้าหน้าที่งบประมาณสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
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ที่ปรึกษา 

 นางนิตยา   ยืนยง    ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

วิเคราะห์และจัดทําเอกสาร  

 นางสาวภัสส์ธนภักษ์ ชิตรัตน์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ออกแบบปก 

นางสาวภัสส์ธนภักษ์ ชิตรัตน์  

 

จัดทํารูปเล่ม 

นางสาวภัสส์ธนภักษ์ ชิตรัตน์  

 
จัดทําที่  : กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 150 เล่ม 
เผยแพร่ :  พฤศจิกายน 2555 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    


