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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักในการวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทําแผนงบประมาณและการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ตลอดจนถึงการจัดทําข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มี
ความก้าวหน้า เป็นที่พ่ึงทางวิชาการและวิชาชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามปรัชญาของการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผนฉบับนี้ได้กําหนดภาพอนาคตของกองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี  โดยมุ่งหวังตามวิสัยทัศน์ คือ “ เป็นผู้นําด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ” 
มีเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ ดังนี้ 

เป้าหมายที่ ๑ มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กองนโยบายและแผน มีภารกิจด้านการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว มีเป้าหมายที่จะกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย เป็นแผนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ในทุกหน่วยงาน โดยได้กําหนดกลยุทธ์ที่จะ
พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผน โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกปี มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพ จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการนําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์    
ในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญๆ ในอันที่จะนําไปสู่การปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 เป้าหมายที่ ๒ มีระบบการวิเคราะห์ การวางแผนงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 กองนโยบายและแผน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการวิเคราะห์และการวางแผนงบประมาณ            
ให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย            
โดยกําหนดกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยจะปรับเปลี่ยน
กระบวนการวางแผนงบประมาณ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นหลัก         
ในการจัดทํางบประมาณ มีการผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนงบประมาณระยะยาว โดยเน้น ๔ แผนหลัก 
ได้แก่แผนบุคลากร แผนพัฒนาหลักสูตร แผนครุภัณฑ์และแผนสิ่งก่อสร้าง ในการจัดทํางบประมาณเงินรายได้
จะมุ่งเน้นความสอดคล้องระหว่างรายรับจริงและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนั้นแล้วจะจัดให้มี
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การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น และอีกกลยุทธ์หนึ่ง
ที่จะดําเนินการในเป้าหมายนี้ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกระบวนการจัดทํางบประมาณ 
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยําและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยได้ 

เป้าหมายที่ ๓ มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

 ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงบประมาณ 
เป็นภารกิจหนึ่งที่กองนโยบายและแผนมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิในการนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์       
ในกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดทํางบประมาณและเป็นข้อมูลที่สําคัญในการบริหารและตัดสินใจ
ของผู้บริหาร กองนโยบายและแผนได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน โดยการจัดระบบ
และกําหนดแผนการดําเนินงานและแนวทางการติดตามและประเมินที่ชัดเจนและรับทราบร่วมกันในทุก
หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะๆ และเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อนําไปสู่
การวางแผนและการตัดสินใจ 

เป้าหมายที่ ๔ มีข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

 ระบบข้อมูลมีความสําคัญต่อกระบวนการวางแผนในทุกด้าน กองนโยบายและแผนให้ความสําคัญกับ
ระบบข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร โดยได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานในประเด็นที่จําเป็น ได้แก่ ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
ข้อมูลผลงานตามพันธกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา  มีการวิเคราะห์จัดทําต้นทุนผลผลิต และมีการ
จัดทํารายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน 

เป้าหมายที่ ๕ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 กองนโยบายและแผนมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้กําหนดกล
ยุทธ์ที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน โดยการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

กองนโยบายและแผน 
ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 2+5 ปี 
(พ.ศ. 2554 – 2560) ไปเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และกองนโยบายและ
แผน ได้นําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ. 2554 – 2556 เรียบร้อยแล้วนั้น กองนโยบายและแผนได้
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ประจําปี พ.ศ. 2554 – 2556 ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดาํเนนิงานตามภารกิจหลัก 

1.1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผนและดําเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
  - การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจําปี ได้ดําเนินการวิเคราะห์
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 13 ปี (พ.ศ. 2553 – 2565) และมี
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน โดยการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ. 2554 –2560) ซึ่งมีกระบวนการจัดทําที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของชาติ  
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ  กองนโยบายและแผนได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ไปสู่
การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการกําหนดโครงการ-กิจกรรมประจําปี และจัดสรรงบประมาณ
รองรับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
  - การประชุมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการจัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและ
บุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  - จัดทําข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร กองนโยบายและแผนได้
ดําเนินการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารทุกเดือน     โดยได้
รวบรวมข้อมูลดังนี้ หลักสูตรที่เปิดสอน จํานวนนักศึกษา จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวนบุคลากร จํานวน
งบประมาณ พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม และ ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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  - จัดทํา เ อ กส า ร ร า ย ง านปร ะจํา ปีและเอกสารสารสนเทศประจําปีของมหาวิทยาลัย                 
กองนโยบายและแผน ได้ดําเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทํา
เอกสารรายงานประจําปี 2553 – 2555 และเอกสารสารสนเทศประจําปีการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ เผยแพร่       
สู่สาธารณชน จํานวนปีละ 500 เล่ม 
  - วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
กําหนด ได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบค่าใช้จ่ายผลผลิตและรายงานผลค่าใช้จ่ายตามแนวทางของสํานัก
งบประมาณ รวมทั้ง จัดทําประกาศมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิงและการลดการใช้
กระดาษ เพื่อประกอบการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  ได้จัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 - 2555 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2555 และ จัดทํารายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของ
กรมบัญชีกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2555 เพื่อจัดส่งกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  - วิเคราะห์และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและเป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554 ได้ดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชา รวมทั้งสาขาวิชาที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ในปีการศึกษา 
2554 ได้แก่ หลักสูตรสายวิชาชีพครู (ค.บ.5ปี) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ และแขนงวิชาสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา และในปีการศึกษา 2555 ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญๆ เพื่อนํามาใช้       
ในการทบทวนและปรับปรุงแผน  กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 13 ปี (พ.ศ.2553 – 2565) ได้แก่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย           
แผนที่กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ รวมทั้งได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะ 13 ปี (พ.ศ.2553 – 2565) ประจําปี พ.ศ. 2554 - 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

1.2 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
- การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

กระบวนการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยการจัดทํางบประมาณตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน       
มีหลักเกณฑ์และระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง             
ความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย  และองค์ประกอบ
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  
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1.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 - จัดทําประกาศการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการบริหารและดําเนินงานงบประมาณที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองนโยบายและแผนได้จัดทําคู่มือการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – 2560 จํานวนปีละ 60 เล่ม และได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554- 2556 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติ     
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  - จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน 
แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานด้านงบประมาณ กองนโยบายและแผน                
ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณ จัดทําเอกสารการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
และการบริหารงบประมาณรายจ่าย และกําหนดแบบฟอร์มการขออนุมัติต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินงาน        
ด้านงบประมาณ 
  - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงานเป็นรายปี และจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานร่วมกันระหว่างกองนโยบายและแผนกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ประจําหน่วยงาน ได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 -2556 และได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวนปีละ 4 ครั้ง 

- ระบบการแจ้ง เ ตือนการดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้ทุกหน่วยงานได้เร่งรัด               
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้  กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการควบคุมและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มีการตรวจสอบงบประมาณและเสนอ       
ความเห็นชอบเบื้องต้นในเอกสารขออนุมัติดําเนินงาน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่าง และทุกเดือนได้จัดทําสรุป
แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน และจัดทําบันทึกแจ้งแผนการดําเนินงาน          
ตามแผนปฏิบัติการทุกหน่วยงานทราบ  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและเป็นไปตาม
เงื่อนไขของการประกันคุณภาพ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ําเสมอ กองนโยบายและแผนได้
กําหนดแนวทาง แบบฟอร์มในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเมื่อสิ้นภาคเรียน      
กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากทุกหน่วยงาน รวมทั้ง       
มีการรายงานผลการดํ า เนิ นงานลง ในระบบแผนการจั ดการ เชิ งกล ยุท ธ์และประกันคุณภาพ                     
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขของการประกันคุณภาพ 
  - จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน กองนโยบายและแผนได้จัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงานการใช้งบประมาณ รวมท้ังได้
รายงานผลการดําเนินงานต่างๆ ลงในระบบแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์และประกันคุณภาพ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ เพื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน  
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  - การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ทุกสิ้นภาคเรียนและรายงานผู้บริหารรับทราบ
ถึงสถานะของงบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้งจําแนกตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย และการรายงานผลการใช้จ่ายจากระบบ 
GFMIS เสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งจัดส่งข้อมูลการรายงานผลไปยังสํานักงบประมาณ และสํานักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทราบเป็นรายไตรมาส 
  - การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกลางที่มีวงเงินสูงหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นของ
มหาวิทยาลัย มีการควบคุมและดูแลการขออนุมัติงบประมาณในส่วนที่เป็นงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย  
และสรุปผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกลางที่มีวงเงินสูง หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ และรายงานผล
ให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค    
โลกาภิวัฒน์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
  - กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย  กองนโยบายและแผนได้จัดทําแผนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ.2554-2560) มีการจัดประชุมบุคลากร     
กองนโยบายและแผนเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนา        
กองนโยบายและแผนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการทุกเดือน 
  - บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในการทํางาน และมีจิตสํานึกของการทํางานเพื่อมหาวิทยาลัย        
กองนโยบายและแผนได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์และกําหนดภาระงาน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
จัดทําแผนการดําเนินงานรายเดือน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการจัดประชุมบุคลากร         
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและกําหนดแผนการดําเนินงานร่วมกันทุกเดือน 
  - สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผน เพื่อให้เป็น
หน่วยงานที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กองนโยบายและแผน ได้จัดทําประกาศ เรื่องการจัดการ
ความรู้ เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ประเด็นความรู้ที่จะดําเนินการ และกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้ รวมทั้งได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และเพื่อ
ติดตามและประเมินผลการทํางานตามแผนการจัดการความรู้ เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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  - การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกระบวนงาน โดยการสร้างวัฒนธรรม         
ขององค์กรในการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานปกติ 
กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมเพื่อสํารวจ
กิจกรรมที่ดําเนินการ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละงาน และจัดแผนบริหารความเสี่ยงกองนโยบายและ
แผนประจําปี  
  - เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในกองนโยบายและแผน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนในการ
ร่วมคิดร่วมทํา มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพในงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุด     
แก่ผู้รับบริการ  กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและกําหนด
แผนการดําเนินงานร่วมกันทุกเดือน มีการจัดทํารายงานการประชุมประจําเดือน มีการสํารวจความต้องการ
ครุภัณฑ์ทุกๆ สิ้นปี ดําเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดทํา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร จัดทําเอกสารรายงานประจําปีกองนโยบายและแผน และ
ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานภายในของกองนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกนัคุณภาพการดาํเนนิงานกองนโยบายและแผน 

3.1 จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
- ดําเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย        

ได้ดําเนินการด้านประกันคุณภาพ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  กองนโยบายและแผน 
ดําเนินการพิจารณา ตรวจสอบ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัย มอบหมายว่าตรงกับภารกิจ               
ที่รับผิดชอบหรือไม่ และแจ้งมหาวิทยาลัย ออกประกาศตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย การดําเนินงานของ             
กองนโยบายและแผน พร้อมลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง อธิการบดีกับกองนโยบายและแผน          
มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อมอบหมายตัวช้ีวัด พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ          
ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพประจําทุกปี จัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพกองนโยบายและแผน เพื่อนํามาใช้ดําเนินงานของกอง พร้อมทั้งมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และการรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ QAS ของมหาวิทยาลัยและจัดเก็บเอกสารอ้างอิงอย่างเป็น
ระบบและเข้าร่วมช้ีแจงข้อมูลผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 
ศักยภาพของหน่วยงาน 
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ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ซึ่งกําหนดให้สถาบันราชภัฏที่จัดต้ังขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา จากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลทําให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในปี 
พ.ศ. 2548 ได้มีกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย  สํานักงานอธิการบดี  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา               
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียน และวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

จากการปรับเปลี่ยนส่วนราชการดังกล่าวมีผลทําให้สํานักวางแผนและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้
จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 โดยมีภาระหน้าที่ในการดําเนินงาน
ด้านการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัยได้ถูก
ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็น กองนโยบายและแผน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง 
หน้า 4 ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2549  ที่ กําหนดให้กองนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา 

กองนโยบายและแผน จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการวิเคราะห์
และประสานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  การวิเคราะห์นโยบาย  การจัดทําแผนงานและแผน
งบประมาณ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะนําไปสู่
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีความก้าวหน้า เป็นที่พ่ึงทางวิชาการและวิชาชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ศักยภาพของหน่วยงาน 
 

1.  บุคลากร (ปีงบประมาณ) 
1.1 จํานวนบุคลากร จําแนกตามสายงาน  

สายงาน 
จํานวนบุคลากร 

2555 2556 2557 

1. สายผู้บริหาร 1 1 1 

2. สายวิชาการ - - - 

3. สายสนับสนุนวิชาการ 8 9 11 
รวม 9 10 12 

 
1.2 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท  

ประเภท 
จํานวนบุคลากร 

2555 2556 2557 
1. ข้าราชการ 1 1 1 

2. ลูกจ้างประจํา - - - 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย  8 9 11 

4. พนักงานราชการ - - - 

รวม 9 10 12 

 
1.3 จํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวนบุคลากร 

2555 2556 2557 

1. ปริญญาตรี 5 5 7 

2. ปริญญาโท 4 5 5 

3. ปริญญาเอก - - - 
รวม 9 10 12 
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1.4 รายชื่อบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน จําแนกตามสายงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิ ประเภทบุคลากร 

สายผู้บริหาร    
1 นางนิตยา  ยืนยง ผู้อํานวยการกอง 

นโยบายและแผน 
บธ.ม. ข้าราชการ 

สายสนับสนุนวิชาการ    

1 นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

ศศ.บ พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 นางสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย 

3 นายวระวิทย์  ศิรินาม นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย 

4 นางสาววันวิสาข์  กาวิชา นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย 

5 นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

บช.บ.   พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 นางสาวสุรีพร  คําสม นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย 

7 นายกิตติคุณ  เมืองมา นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

ศศ.บ พนักงานมหาวิทยาลัย 

8 นายวิกรม  อินทรทิพย์ นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 นางสาวนภัทร  ขันสุธรรม นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย 

10 นายอานนท์ ภักติวงษ์ นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

บช.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย 

11 นางดารารัตน์  สันกว๊าน เจ้าหน้าที่ 
บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย 
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2. งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 
 2.1 จํานวนงบประมาณ จาํแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
จํานวนเงนิ 

2555 2556 2557 

1. งบแผ่นดิน 1,508,500.00 2,369,200.00 2,846,200.00 

2. เงินรายได้ 955,000.00 590,400.00 844,200.00 

รวม 2,463,500.00 2,959,600.00 3,690,400.00 

  
2.2 จํานวนงบประมาณ จาํแนกตามงบรายจ่าย 

งบรายจา่ย 
จํานวนเงนิ 

2555 2556 2557 

1. งบบุคลากร 886,800.00 590,200.00 775,800.00 

2. งบดําเนินงาน 916,600.00 1,040,400.00 669,300.00 

3. งบลงทุน - - - 
4. งบเงินอุดหนุน 660,100.00 1,329,000.00 2,245,300.00 

5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - 

รวม 2,463,500.00 2,959,600.00 3,690,400.00 
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3. การบริหารจัดการ 
 3.1 โครงสร้างองค์กร 

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน 
ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม 
และประเมินผล โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 

งานบริหารทั่วไป 

หน่วยธุรการ 
หน่วยงบประมาณ
การเงินและพัสดุ 
หน่วยบุคลากร 
หน่วยประกันคุณภาพ 
 

งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

หน่วยงบประมาณ
แผ่นดิน 
หน่วยเงินรายได้ 
หน่วยเงินกองทุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

หน่วยติดตามและ
ประเมินแผน 
หน่วยติดตามและ
ประเมินงบประมาณ 
 

รองอธิการบดี 

งานวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

หน่วยยุทธศาสตร์ 
หน่วยข้อมูล            
เพื่อการวางแผน 
หน่วยคอมพิวเตอร์และ
เอกสารเผยแพร่ 
 

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 

ปรัชญา 
วางแผนและบริหารจัดการระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน ์
กองนโยบายและแผน จะเป็นผู้นําด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ 

พันธกิจ 
๑. วิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับ  

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และเป็นหน่วยงานกลางใน
การประสานและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงาน 

๒. วิเคราะห์และจัดทําแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดําเนินงาน 

๓. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ 
๔. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
๕. พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และ
พันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย   

2.  เพื่อจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตาม         
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

3.  เพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถ
ดําเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.  เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและ        
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

5.  เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดําเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
คุณภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย 
1.  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2.  มีระบบการวิเคราะห์ และการวางแผนงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสูดต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
3.  มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 
4.  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 
5.  เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิเคราะห์และจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการ 

    มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนนิงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. เป้าประสงค ์ 
1.1  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีความทนัสมัย สอดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ปัจจุบัน  
1.2  ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เปน็รูปธรรม 

2. ตัวชี้วัด  
  2.1  ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

แผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
  2.2  ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
   แผนปฏิบัติการประจําปีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

3. ค่าเป้าหมาย 
 3.1  ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
 แผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3.2  ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

แผนปฏิบัติการประจําปีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. กลยุทธ ์
4.1  พัฒนาคณุภาพกระบวนการวางแผน 
(แนวทางการดําเนนิงาน)  
1) วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย            

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี 
2) จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

มหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการดําเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนทั้งในระดับหน่วยงาน และใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

4) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญๆ         
เพื่อนํามาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผน 
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4.2  การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(แนวทางการดําเนนิงาน)  
1) ประชุมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการนําแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
2) กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
3) กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน โดยให้ครอบคลุมถึงการดําเนินการที่จะ
บรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาและเหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 

1. เป้าประสงค ์: 
1.1. มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
1.2  มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง

ความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1.3 มรีะบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

2. ตัวชี้วัด  
2.1  ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงของแต่ละปี 
2.2  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
2.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล 

3. ค่าเป้าหมาย 
3.1  ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงของแต่ละปีน้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง 
3.2  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 80  
3.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

4. กลยุทธ ์

4.1 พัฒนาคณุภาพกระบวนการจัดทาํงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
(แนวทางการดําเนินงาน) 
1)   วิเคราะห์และจัดทํางบประมาณแผ่นดินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ของประเทศ 
2)   ประสานการจัดทํางบประมาณแผ่นดินกับสํานักงบประมาณเพื่อให้การดําเนินการเป็นไป

ตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด 
3)   ประมาณการรายได้และจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดย

คํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
4)   วิเคราะหแ์ละจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยเงินกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
5)   สร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
6)   พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานและ

ระดับมหาวิทยาลัย 
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4.2 พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยลงสู่หน่วยงาน 
(แนวทางการดําเนินงาน) 
1)   ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี 
2)  ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานโดยให้เหมาะสมกับประมาณการรายได้

ในแต่ละปี และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน 

4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกระบวนการจดัทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
      (แนวทางการดําเนินงาน) 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงาน 

2) อบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการใชง้านระบบสารสนเทศใหแ้ก่เจา้หน้าที่งบประมาณ
ประจําหน่วยงานหรือผู้ที่รับผดิชอบในกระบวนการจัดทํางบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เป้าประสงค์  
1.1 กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการและ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
1.2 มีผลการวิเคราะห์จากการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปี        

ที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

2. ตัวชี้วัด  
2.1 ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
2.2 จํานวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานที่นําเสนอต่อผู้บริหารในรอบ

ปีงบประมาณ 

3. ค่าเป้าหมาย 
3.1 ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่า      

ร้อยละ 70  
3.2 จํานวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานที่นําเสนอต่อผู้บริหารในรอบ

ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 5 ช้ินงาน 

4. กลยุทธ์ 
4.1  การพัฒนาคุณภาพกระบวนการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 (แนวทางการดําเนินงาน) 
1) กําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่แสดงให้เห็นถึง กระบวนการบริหาร 

การดําเนินงานด้านงบประมาณ รวมถึงบุคลากรที่จะรับผิดชอบในการดําเนินงานด้าน
งบประมาณของหน่วยงานที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไป
แนวทางเดียวกัน 

2) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน 
แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานด้านงบประมาณ 

3) ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานร่วมกันระหว่างกองนโยบายและแผน
กับเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงาน 

4) จัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกันคุณภาพ  
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4.2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี
(แนวทางการดําเนินงาน) 
1) วิเคราะห์และกําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานโดยแจ้งให้ผู้บริหารและหัวหน้า

หน่วยงานได้รับทราบร่วมกัน  
2) ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 
3) รายงานผลการประเมินโครงการต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบข้อมูลพืน้ฐานเพื่อการวางแผนและการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 

1. เป้าประสงค์  

1.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบาย  
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการตัดสินใจของผูบ้ริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

2. ตัวชี้วัด 

2.1  จํานวนข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
2.2  จํานวนเอกสารรายงานประจําของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

ด้านต่างๆ 
2.3  จาํนวนเอกสารสารสนเทศประจําปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานของ  

มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
2.4  ร้อยละของการนําข้อมูลพ้ืนฐานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3. ค่าเป้าหมาย 
3.1  มีข้อมลูพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน 
3.2  จํานวนเอกสารรายงานประจําของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานตามพันธกิจ

ด้านต่างๆ จํานวน 500 เลม่ต่อปี  
3.3  จํานวนเอกสารสารสนเทศประจําปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จํานวน 500 เลม่ต่อปี 
3.4  ร้อยละของการนําข้อมูลพ้ืนฐานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
4. กลยุทธ ์

4.1  พัฒนาระบบข้อมลูพืน้ฐานของมหาวทิยาลัย ให้มีความทันสมัย 
(แนวทางการดําเนินงาน)   
1) จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านต่างๆ เผยแพร่

สู่สาธารณชน  
2) วิเคราะห์และจัดทําต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของสํานักงบประมาณ  

กรมบัญชีกลางและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อนําข้อมูลไปใช้วางแผน
ในการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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4.2  เผยแพรข่่าวสารของมหาวิทยาลัย สูส่าธารณชน 
(แนวทางการดําเนินงาน)   
1) จัดทําเอกสารรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานตามพันธกิจ

ด้านต่างๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน 
2) จัดทําเอกสารสารสนเทศประจําปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ 

1. เป้าประสงค ์: 
          1.1  บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
          1.2  บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย  
          1.3  ให้บริการแก่ผู้รบับริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ 
          1.4  บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ

ชัดเจน 

2. ตัวชี้วัด  
2.1. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
2.2  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

มหาวิทยาลัย 
2.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.4  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาชีพและความก้าวหน้า 

3. ค่าเป้าหมาย 
3.1  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.2  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.4  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาชีพและความก้าวหน้า  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4. กลยุทธ ์
4.1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

(แนวทางการดําเนินงาน) 
1) มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

การประจําปีที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคน 

2) มีกระบวนการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างสม่ําเสมอ 
3) จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
5) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
6) นําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7) นําระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
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4.2 บริหารจัดการที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลยั 
1) จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) ดําเนินการเพื่อลดการใช้พลังงาน 
3) แสวงหาแนวทางเพื่อการประหยัดงบประมาณ 
 

4.3  ส่งเสริมให้เกิดระบบคณุธรรมจริยธรรมในการดาํเนินงาน โดยการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเทา่เทียมและเปน็ธรรม  
(แนวทางการดําเนินงาน) 
1) ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยยึดหลักการตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  
2) จัดทําแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ภายใต้          

กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติเดียวกัน   
3) จัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
4) จัดให้มีระบบการรายงานข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและมีระบบการเปิดเผย

ข้อมูลให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ในกระบวนการทํางานของงานต่างๆ 
 

4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
(แนวทางการดําเนินงาน) 
1) จัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดมาตรฐานตําแหน่งสําหรับบุคลากรกองนโยบายและแผน 
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลงานให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และวัดได้ 

เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนตําแหน่งอย่างชัดเจน   
3)  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
4)  สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกัน 
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แผนปฏิบัติการตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2557 – 2560) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1. เป้าประสงค ์: 
1.1  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีความทนัสมัย สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
1.2  ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยสามารถ

นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ตัวชี้วัด และค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

2.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2.2 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(  ) พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน 

(  ) พันธกิจที่ 2  มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม 
(  ) พันธกิจที่ 3  ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ         

กลุ่มชาติพันธุ์ 
(  ) พันธกิจที่ 4  ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า 
(  ) พันธกิจที่ 5  ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา              

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(  ) พันธกิจที่ 6  สร้างความสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา 
(  ) พันธกิจที่ 7  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

 
3.2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศกึษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพฒันาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างนวัตกรรมการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ทีส่อดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนากลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลคา่เพิ่มทางวัฒนธรรม 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
(  ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7  พัฒนาระบบและกลไกเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล 
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการที่จะดําเนนิการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร ์
   การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2557 – 2560) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

1. แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย     
มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ         
ความสําเร็จ        
ของการบรรลุ
เป้าหมายตัวบง่ชี้
ตามแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี         
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการ
วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  วเิคราะห์และ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายให้เหมาะสม
กับสถานการณ์        
ที่เปลี่ยนแปลงไป       
ในแต่ละปี 

(1) โครงการ ทบทวนและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 
 

SI7 S7.1 GL7.1.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    2)  จดัทําแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)        
ที่สอดคล้องกับ         
แผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนา        
ของมหาวิทยาลัย       
โดยให้ครอบคลุม       
ถึงการดําเนินการ       
ที่จะบรรลุเป้าหมาย
การประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เหมาะสมกับ
งบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

(2) โครงการ 
ประชุมสัมมนา        
เพื่อวิเคราะห์และ 
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan)        
ระดับมหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI7 S7.1 GL7.1.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    3)  พัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร          
ที่รับผิดชอบ          
งานนโยบายและ
แผนทั้งในระดับ
หน่วยงานและใน
ระดับมหาวทิยาลัย 

(3) โครงการ พฒันา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การวเิคราะห์และจัดทํา
แผนยุทธศาสตร ์

 
 

SI7 S7.4 GL7.4.7 

    4)  ตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ในประเด็น             
ที่เป็นสาระสําคัญๆ     
เพื่อนํามาใช้          
ในการทบทวน        
และปรับปรุงแผน 

 
 

(4) โครงการ ตดิตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 

SI7 S7.1 GL7.1.6 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

2. ทุกหนว่ยงาน 
ในมหาวทิยาลัย
มีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา        
ที่สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับ 
แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
สามารถนําไปสู่
การปฏิบัติ       
ได้อย่าง      
เป็นรูปธรรม 

2. ร้อยละ
ความสําเร็จ     
ของการบรรลุ
เป้าหมายตัวบง่ชี้
ตามแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี           
ของทุกหน่วยงาน
ในมหาวทิยาลัย 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัต ิ

1)  ประชุมสัมมนา
ผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับทุก
หน่วยงานในการนํา 
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) โครงการ ประชมุ 
ผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อชีแ้จง
แนวทางการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

SI7 S7.1 GL7.1.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    2)  กําหนดให้ทกุ
หน่วยงานจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนาหน่วยงาน
ที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับ       
แผนยุทธศาสตร์       
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

(6) โครงการ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจดัทํา
แผนยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

SI7 S7.1 GL7.1.2 

    3) กําหนดให้ทุกหน่วยงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
ระดับหน่วยงานที่
เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
หน่วยงาน โดยให้

(7) โครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดัทํา
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ระดับ
หน่วยงาน 
 

SI7 S7.1 GL7.1.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ครอบคลุมถึงการ
ดําเนินการที่จะ
บรรลุเป้าหมาย        
การประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เหมาะสมกับ
งบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงาน 

 
 
 
  



5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

รวม 2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผน

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ             150,000               50,000               50,000               55,000             100,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               80,000               30,000               50,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               83,000               33,000               33,000               33,000               50,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               20,000               10,000               10,000               10,000               10,000

กลยุทธ์ที่ 2) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               30,000               10,000               10,000               10,000               20,000

ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

(1) โครงการ ทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

(2) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อ
วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ระดับมหาวิทยาลัย

(3) โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิเคราะห์และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์

(4) โครงการ ติดตามและประเมินผล     
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนามหาวิทยาลัย

(5) โครงการ ประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อชี้แจงแนวทาง      
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการ



รวม 2557 2558 2559 2560
ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               90,000               30,000               60,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               90,000               30,000               60,000

รวมทั้งสิ้น           453,000           163,000           103,000           108,000           290,000

(7) โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ระดับหน่วยงาน

(6) โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 : การวิเคราะห์และจัดทาํงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

1. เป้าประสงค ์: 
1.1 มกีารวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
1.2 มรีะบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
1.3 มรีะบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

2. ตัวชี้วัด และค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

2.1 ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงของแต่ละปี น้อยกว่าหรือ
เท่ากับรายรับจริง 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับรายรับจริง 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับรายรับจริง 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับรายรับจริง 

2.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(  ) พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน 

(  ) พันธกิจที่ 2  มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม 
(  ) พันธกิจที่ 3  ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ       

กลุ่มชาติพันธุ์ 
(  ) พันธกิจที่ 4  ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า 
(  ) พันธกิจที่ 5  ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา          

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(  ) พันธกิจที่ 6  สร้างความสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา 
(  ) พันธกิจที่ 7  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

 
3.2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศกึษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพฒันาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างนวัตกรรมการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ทีส่อดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนากลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลคา่เพิ่มทางวัฒนธรรม 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
(  ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7  พัฒนาระบบและกลไกเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล 
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการที่จะดําเนนิการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร ์
   การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2557 – 2560) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

1. มกีารวเิคราะห์
และวางแผน
งบประมาณที่
รองรับกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต 

1. ประมาณการ
รายรับเทียบกับ
รายรับจริงของ
แต่ละปี 

ปี 2557 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ
รายรับจริง 
ปี 2558 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ
รายรับจริง 
ปี 2559 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ
รายรับจริง 

 
 

1. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการ
วางแผน        
ด้านงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

1) วเิคราะห์และจัดทํา
งบประมาณแผน่ดิน     
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์           
การจัดสรรงบประมาณ    
ของประเทศ 

(1)  โครงการ วเิคราะห์
และจัดทํางบ 
ประมาณแผ่นดิน 

SI.7 S7.5 GL7.5.1 
GL7.5.2 



43 
 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

  ปี 2560 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ
รายรับจริง 

 2) ประสานการจัดทํากับ
สํานักงบประมาณ
เพื่อให้การดําเนนิการ
เป็นไปตามรูปแบบ
และแนวทางทีส่ํานัก
งบประมาณกําหนด 

(2)  โครงการ ไปราชการ
เพื่อเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา        
รับฟังนโยบายและ
แนวทางการจดัทํา
งบประมาณแผน่ดิน 

SI.7 S7.5 GL7.5.1 
GL7.5.2 

    3) ประมาณการรายได้
และจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย        
โดยคํานึงถงึ        
การบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงิน 

 
 
 
 

(3)  โครงการ วเิคราะห์
และจัดทํางบ 
ประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้     
ของมหาวิทยาลัย  

 

SI.7 S7.5 GL7.5.1 
GL7.5.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    4) วิเคราะห์และจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
จากเงินกองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย         
ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วย
เงินกองทุนสํารองเพือ่
พัฒนามหาวิทยาลัย 

4)  โครงการ วิเคราะห์
และจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
จากเงินกองทุน
สํารองเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 

SI.7 S7.5 GL7.5.1 
GL7.5.2 

    5) สร้างความเข้าใจกับ
ทุกหนว่ยงาน         
ในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

(5) โครงการ ประชุม
ชี้แจงเจ้าหน้าที่
งบประมาณประจํา
หน่วยงานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการ
จัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

 

SI.7 S7.5 GL7.5.6 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    6) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีร่ับผิดชอบ
ในการจัดทํา          
งบ ประมาณทั้งใน
ระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวทิยาลัย 

(6) โครงการพฒันา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่
งบประมาณ 

 

SI.7 S7.5 GL7.5.6 

2. มรีะบบการ
จัดสรรงบ 
ประมาณที่
สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
ของ
มหาวิทยาลัย 
โดยคํานึงถงึ
ความคุ้มค่าและ 

2. ร้อยละความ 
สําเร็จของการ
เบิกจ่ายงบ 
ประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

2. พัฒนารูปแบบ
การจดัสรร
งบประมาณ
รายจ่าย          
ลงสู่หน่วยงาน 

1) ปรับเปลี่ยน
กระบวนการจดัสรร
งบประมาณ โดยยึด
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
เป็นแนวทางในการ
กําหนดยทุธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณ
ประจําป ี

(7) โครงการ ประชุม 
สัมมนาเพื่อวิเคราะห์
และจัดทํายุทธศาสตร์
การจดัสรรงบ 
ประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

 
 
 

SI.7 S7.5 GL7.5.1 
GL7.5.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

  ประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 ปี 2560 
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 
80 

 2)  ทบทวนเกณฑ์        
การจดัสรร
งบประมาณลงสู่
หน่วยงานโดยให้
เหมาะสมกับ
ประมาณการรายได้
ในแต่ละปี และผ่าน
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงาน            

 
 
 
 
 
    
 

(8) โครงการ ประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อ
พิจารณาประมาณการ 
รายได้และงบ 
ประมาณรายจ่ายที่จะ
จัดสรรลงสู่หน่วยงาน 

SI.7 S7.5 GL7.5.6 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

3. มรีะบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน
และบริหาร
จัดการด้าน
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้ระบบ
ฐานข้อมูล 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3.  พัฒนาระบบ
สารสนเทศ    
ให้ครอบคลุม
กระบวนการ
จัดทํา         
งบประมาณ
ของ
มหาวิทยาลัย 

1) พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
วางแผนงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยที่
เชื่อมโยงกับทกุ
หน่วยงาน 

(9) โครงการ พฒันาระบบ
สารสนเทศ           
เพื่อการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย 

 
 

SI.7 S7.5 
S7.6 

GL7.5.3 
GL7.6.2 

  ปี 2559 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2) อบรมเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะในการ        
ใช้งานระบบสารสนเทศ
ให้แก่เจ้าหน้าที่
งบประมาณประจํา
หน่วยงานหรือ          
ผู้ที่รับผิดชอบ          
ในกระบวนการ          
จัดทํางบประมาณ 

(10) โครงการ อบรม       
เชิงปฏิบัติการ           
เพื่อการใชง้านระบบ
สารสนเทศ             
เพื่อการบรหิารจัดการ
ด้านงบประมาณ 

 

SI.7 S7.5 
S7.6 

GL7.5.3 
GL7.6.2 

 
  



5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

รวม 2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผนด้านบประมาณของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ             210,000               50,000               50,000               55,000               55,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ             440,000             100,000             100,000             120,000             120,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ             324,000               80,000               80,000               82,000               82,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               12,400                3,000                3,000                3,200                3,200

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               70,000               15,000               15,000               20,000               20,000

โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

(1) โครงการ วิเคราะห์และจัดทําแผน
งบประมาณแผ่นดิน

(2) โครงการ ไปราชการเพื่อเข้าร่วม
ประชุมสัมมนารับฟังนโยบายและแนว
ทางการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน

(3) โครงการ วิเคราะห์และจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

(4) โครงการ วิเคราะห์และจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

(5) โครงการ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
งบประมาณประจําหน่วยงานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี



รวม 2557 2558 2559 2560
โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ             132,000               33,000               33,000               33,000               33,000

กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงสู่หน่วยงาน
ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               80,000               20,000               20,000               20,000               20,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               80,000               20,000               20,000               20,000               20,000

กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคุมกระบวนการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา

งบประมาณ             220,000               30,000               80,000               80,000               30,000

ระยะเวลา

งบประมาณ               60,000               15,000               15,000               15,000               15,000

รวมทั้งสิ้น         1,628,400           366,000           416,000           448,200           398,200

(10) โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ

1. งานวิเคราะห์งบประมาณ
2. งานติดตามและประเมินผล

(9) โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณรายจ่าย

1. งานวิเคราะห์งบประมาณ
2. งานติดตามและประเมินผล

(8) โครงการ ประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา        
ประมาณการรายได้และงบประมาณ
รายจ่ายที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงาน

(6) โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
งบประมาณ

(7) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อ
วิเคราะห์และจัดทํายุทธศาสตร์         
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน 
 

1. เป้าประสงค ์: 
1.1  กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

กําหนดไว้ 
1.2  มีผลการวิเคราะห์จากการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปีที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุก

ระดับในมหาวิทยาลัย 

2. ตัวชี้วัด และค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
2.1. ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.2. จํานวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานที่นําเสนอต่อผู้บริหารในรอบ
ปีงบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า  
5 ชิ้นงาน 

ไม่น้อยกว่า  
5 ชิ้นงาน 

ไม่น้อยกว่า  
5 ชิ้นงาน 

ไม่น้อยกว่า  
5 ชิ้นงาน 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(  ) พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน 

(  ) พันธกิจที่ 2  มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม 
(  ) พันธกิจที่ 3  ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ       

กลุ่มชาติพันธุ์ 
(  ) พันธกิจที่ 4  ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า 
(  ) พันธกิจที่ 5  ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา         

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(  ) พันธกิจที่ 6  สร้างความสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา 
(  ) พันธกิจที่ 7  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

 
3.2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศกึษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพฒันาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างนวัตกรรมการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ทีส่อดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนากลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลคา่เพิ่มทางวัฒนธรรม 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
(  ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7  พัฒนาระบบและกลไกเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล 
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการที่จะดําเนนิการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร ์
   การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2557 – 2560) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

1. กํากับ ตดิตาม
ผลการดําเนิน 
งานตามแผน
ยุทธศาสตร์       
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กําหนดไว ้

1.  ร้อยละของ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
งบประมาณ  
เป็นไปตาม
ระยะเวลา          
ที่กําหนดไว ้

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

1. การพัฒนา
คุณภาพ
กระบวนการ
กํากับและ
ติดตาม         
ผลการดําเนินงาน
ตาม 

    แผนปฏิบัติการ 

 1) กําหนดแนวทาง  
การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี              
ที่แสดงให้เห็นถงึ
กระบวนการบรหิาร
และการดําเนินงาน
ด้านงบประมาณ
รวมถงึบุคลากร       
ที่จะรับผิดชอบ     
ในการดําเนินงาน
ด้านงบประมาณ 
ของหน่วยงาน         
ที่ชัดเจนและแจง้      

(1) โครงการ ทบทวน
และกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน
และการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

SI7 S7.5 GL7.5.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

      ให้ทกุหน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน 

    

    2) จดัทําคู่มือการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหนา้ที่
งบประมาณที่แสดง  
ให้เห็นถึกระบวนการ 
ขั้นตอน แนวปฏิบัติ
และแบบฟอร์มต่างๆ 
ที่ใชใ้นการดําเนนิ  
งานด้านงบประมาณ 

 
 
 
 
 

(2) โครงการ จดัทําคู่มือ
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

SI7 S7.5 GL7.5.3 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    3)  ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างความเข้าใจ        
ในการดําเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง     
กองนโยบายและแผน 
กับเจ้าหน้าที่        
งบประมาณ          
ประจําหน่วยงาน 

(3) โครงการ ประชุม
ชี้แจงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีง่บประมาณ
เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและ
การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

SI7 S7.5 GL7.5.6 

    4) จดัทําระบบการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่เป็น
รูปธรรมที่ชดัเจนและ
เป็นไปตามเงือ่นไข
ของการประกันคุณภาพ 

 

(4)  โครงการ  ควบคุม
และติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

 
 

SI7 S7.5 GL7.5.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

2. มีผลการ
วิเคราะห์  จาก
การประเมิน     
แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี       
ที่สามารถ       
นําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ใน
การตดัสินใจ
ของผู้บริหารทุก
ระดับใน
มหาวิทยาลัย 

2. จํานวนผลงาน
การวเิคราะห์
และประเมินผล
การดําเนินงาน
ที่นํา เสนอต่อ
ผู้บริหารในรอบ
ปีงบ ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2557 

ไม่น้อยกว่า 
5 ชิ้นงาน 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า 
5 ชิ้นงาน 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า 
5 ชิ้นงาน 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า 
5 ชิ้นงาน 

 
 
 

2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
และ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําป ี

 
 
 
 
 

1) วิเคราะห์และ
กําหนดแนวทางการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยแจ้ง
ให้ผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงาน
ได้รับทราบรว่มกัน  

(5) โครงการ 
ประชุมสัมมนาเพื่อ
กําหนดแนวทางการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

SI7 S7.5 GL7.5.2 

2) ประเมินการใชจ้่าย
งบประมาณทั้งใน
ระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวทิยาลัย 

(6) โครงการ วเิคราะห์
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 

SI7 S7.5 GL7.5.2 

3)  รายงานผลการ
ประเมินโครงการ       
ต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย 

(7) โครงการ รายงานผล
การประเมินโครงการ 

SI7 S7.5 GL7.5.2 

  



5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

รวม 2557 2558 2559 2560

กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนาคุณภาพกระบวนการกํากับ และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ               44,000               10,000               10,000               12,000               12,000

ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ             150,000               30,000               40,000               40,000               40,000

ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ             124,000               30,000               30,000               32,000               32,000

ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ             124,000               30,000               30,000               32,000               32,000

(4) โครงการ ควบคุมและติดตามผล     
การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

(1) โครงการ ทบทวนและกําหนด        
แนวทางการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

(2) โครงการ  จัดทําคู่มือการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

(3) โครงการ ประชุมชี้แจงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อสร้าง         
ความเข้าใจในการดําเนินงาน         ตาม
แผนปฏิบัติการและการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ



รวม 2557 2558 2559 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ               20,400                5,000                5,000                5,200                5,200

ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ               60,000               15,000               15,000               15,000               15,000

ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ               60,000               15,000               15,000               15,000               15,000

รวมทั้งสิ้น           582,400           135,000           145,000           151,200           151,200

(5) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อกําหนด
แนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

(6) โครงการ วิเคราะห์และประเมินผล
การดําเนินงาน

(7) โครงการ รายงานผลการประเมิน
โครงการ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบข้อมูลพืน้ฐานเพื่อการวางแผนและการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

1. เป้าประสงค ์: 
1.1. พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบาย การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการตัดสินใจ

ของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

2.1 จํานวนข้อมูลพื้นฐานที่จาํเป็นต่อการวางแผนและตัดสนิใจของผู้บริหารทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 

ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 

ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 

ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 

2.2 จํานวนเอกสารรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ                      
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

2.3  จํานวนเอกสารสารสนเทศประจําปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐาน        
ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

จํานวน  
500 เล่มต่อปี 

2.4  ร้อยละของการนําข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(  ) พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน 

(  ) พันธกิจที่ 2  มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม 
(  ) พันธกิจที่ 3  ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ        

กลุ่มชาติพันธุ์ 
(  ) พันธกิจที่ 4  ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า 
(  ) พันธกิจที่ 5  ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา         

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(  ) พันธกิจที่ 6  สร้างความสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา 
(  ) พันธกิจที่ 7  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

 
3.2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศกึษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพฒันาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างนวัตกรรมการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ทีส่อดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนากลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลคา่เพิ่มทางวัฒนธรรม 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
(  ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7  พัฒนาระบบและกลไกเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล 
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการที่จะดําเนนิการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร ์
   การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2557 – 2560) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

1. ข้อมูลพื้นฐาน     
ของ
มหาวิทยาลัย  
มีความทันสมัย 
และเป็น
ประโยชน์     
ต่อการวางแผน 
เชิงนโยบาย      
การบริหาร
จัดการด้าน
งบประมาณ
และการ
ตัดสินใจ 

1.จํานวนข้อมูล 
พื้นฐานที่
จําเป็นต่อการ
วางแผนและ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร     
ทุกระดับ 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า 
13 ด้าน 

1. พัฒนาระบบ
ข้อมูลพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความทันสมัย 

 

1) จดัทําข้อมูลพื้นฐานที่
จําเป็นต่อการวางแผน
และการตัดสินใจ     
ของผู้บริหาร         
ด้านต่างๆ เผยแพร่     
สู่สาธารณชน 

 

(1)  โครงการ รวบรวม
และจัดทําข้อมลู
พื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย  

SI7 S7.6 
 
 

 

GL7.6.1 
GL7.6.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    ของผู้บริหาร      
ทุกระดับใน
มหาวิทยาลัย 

   2) วเิคราะห์และจัดทํา
ต้นทุนผลผลิตของ
มหาวิทยาลัย      

(2)  โครงการ วเิคราะห์
และจัดทําต้นทนุ
ผลผลิตประจําปี 

SI7 S7.5 GL7.5.2 

       ตามแนวทางของ        
สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชกีลางและ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ     
เพื่อนําขอ้มูลไปใช้
วางแผนในการบริหาร
จัดการทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

(3)  โครงการ             
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน       
เพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 

SI7 S7.5 GL7.5.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 2. จํานวนเอกสาร 
รายงานประจําปี
ของมหาวิทยาลัย 
ที่แสดงให้เห็นถงึ 
ผลการดําเนินงาน
ตามพันธกจิ 
ด้านต่างๆ 

ปี 2557 
จํานวน 

500 เล่มต่อปี 

ปี 2558 
จํานวน 

500 เล่มต่อปี 

2. เผยแพร่ข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย  
สู่สาธารณชน 

 
 
 

1) จดัทําเอกสาร รายงาน
ประจําปีของ
มหาวิทยาลัยทีแ่สดงให้
เห็นถงึผลการ
ดําเนินงาน ตามพันธ
กิจด้านต่างๆ เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

(4) โครงการ จดัทํา
เอกสาร รายงาน
ประจําป ี

SI7 S7.1 GL7.1.5 

 3. จํานวนเอกสาร
สารสนเทศ
ประจําปีของ
มหาวิทยาลัย      
ที่แสดงให้เห็นถงึ
ศักยภาพพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ 

 

ปี 2559
จํานวน 

500 เล่ม ต่อป ี

ปี 2560 
จํานวน 

500 เล่ม ต่อปี 

 2) จดัทําเอกสาร
สารสนเทศประจําปี
ของมหาวิทยาลัย         
ที่แสดงให้เห็นถงึ
ศักยภาพพื้นฐาน     
ของมหาวิทยาลัย 

(5) โครงการ จดัทํา
เอกสารสารสนเทศ
ประจําป ี

 

SI7 
 

S7.1 
 

GL7.1.5 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 4. ร้อยละของการ
นําข้อมูลพื้นฐาน
ไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

      

 
 
  



5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

รวม 2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัย

ระยะเวลา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งบประมาณ             169,000               40,000               42,000               42,000               45,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งบประมาณ             200,000               50,000               50,000               50,000               50,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งบประมาณ               80,000               20,000               20,000               20,000               20,000

กลยุทธ์ที่ 2) เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน
ระยะเวลา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งบประมาณ             760,000             180,000             180,000             200,000             200,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งบประมาณ             380,000               90,000               90,000             100,000             100,000

รวมทั้งสิ้น         1,589,000           380,000           382,000           412,000           415,000

ผู้รับผิดชอบ

(5) โครงการ จัดทําเอกสารสารสนเทศ
ประจําปี

(1) โครงการ รวบรวมและจัดทําข้อมูล
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

(4) โครงการ จัดทําเอกสารรายงาน
ประจําปี

โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ

(2) โครงการ วิเคราะห์และจัดทําต้นทุน
ผลผลิตประจําปี

(3) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ          
การดําเนินงานเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5 : การบริหารจัดการ 
 

1. เป้าประสงค ์: 
1.1  บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

          1.2  บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย  
          1.3  ให้บริการแก่ผู้รบับริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ 
          1.4  บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและชัดเจน 

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจําปี ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
    มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

 4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาชีพและความก้าวหน้า ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(  ) พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน 

(  ) พันธกิจที่ 2  มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม 
(  ) พันธกิจที่ 3  ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ         

กลุ่มชาติพันธุ์ 
(  ) พันธกิจที่ 4  ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า 
(  ) พันธกิจที่ 5  ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา         

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(  ) พันธกิจที่ 6  สร้างความสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา 
(  ) พันธกิจที่ 7  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

 
3.2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศกึษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพฒันาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างนวัตกรรมการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ทีส่อดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนากลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลคา่เพิ่มทางวัฒนธรรม 
(     ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
(  ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7  พัฒนาระบบและกลไกเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล 
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4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการที่จะดําเนนิการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร ์
   การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2557 – 2560) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

1. บริหารจัดการ
องค์กรที่มุง่เน้น
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายตัวชีว้ดั
ตามแผนปฏิบัติ
การประจําป ี

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ปี 2558    

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

1. ปรับปรงุและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กร 

1) มกีารกําหนด       
แผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนา            
กองนโยบายและแผน 
ระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี  ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทกุคน     

(1) โครงการ จดัทําแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
กองนโยบายและแผน  

SI7 
 

S7.1 GL7.1.1 

   (2) โครงการ จดัทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 
กองนโยบายและแผน 

SI7 
 

S7.1 GL7.1.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    2) มกีระบวนการกํากับ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน          
อย่างสม่ําเสมอ 

(3) โครงการ ตดิตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์        
การพัฒนา           
กองนโยบายและแผน 

SI7 S7.1 GL7.1.2 
GL7.1.6 

     (4) โครงการ ตดิตามและ
ประเมินผลการดําเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

SI7 
 

S7.1 GL7.1.2 
GL7.1.6 

(5) โครงการ ประชุม
บุคลากรประจําเดือน 

SI7 S7.1 
S7.7 

GL7.1.8 
GL7.7.2 

    3) จดัหาทรัพยากร       
ที่เพียงพอ              
ต่อการปฏิบัติงาน 

(6) โครงการ            
จัดหาทรัพยากร         
เพื่อการปฏิบัติงาน 

SI7 S7.1 GL7.1.8 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    4) นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชว่ย       
ในการปฏิบัติงาน 

(7) โครงการ พฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ           
ด้านการวางแผน
งบประมาณและ         
การตดิตาม
ประเมินผล 

SI7 S7.6 GL7.6.1 
GL7.6.2 

    5) สร้างวัฒนธรรม          
    การเรียนรู้ให้เกิดขึ้น    
    ในองคก์ร 

(8) โครงการ KM            
กองนโยบายและแผน 

     การเรียนรู้    

SI7 S7.7 GL7.7.1 
 

  
 
 
 
 

  6) นําระบบบรหิาร
จัดการความเสีย่งมา
ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

(9) โครงการ บริหาร
จัดการความเสีย่งกอง
นโยบายและแผน 

SI7 S7.9 GL7.9.1 
GL7.9.2 
GL7.9.3 
GL7.9.4 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    7)  มกีระบวนการ
ประกันคุณภาพการ
ดําเนินงาน 

(10) โครงการ         
ประกันคุณภาพ    
การดําเนินงาน        
กองนโยบายและแผน 

SI7 S7.7 GL7.7.3 

2. บริหารจัดการ
องค์กรที่มุง่เน้น
ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและ
มหาวิทยาลัย  

2. ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายของการ
ดําเนินโครงการ
มุ่งเน้น             
ความรับผิดชอบ   
ต่อสังคมและ
มหาวิทยาลัย 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

2. บริหารจัดการ     
ที่มุ่งเน้น         
ความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมและ
มหาวิทยาลัย 

1) จดัซื้อจัดจ้างสินค้า      
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(11) โครงการ ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากร
อย่างเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 

 

SI7 S7.3 GL7.3.4 

2) ดําเนินการเพื่อลดการ
ใช้พลังงาน 

(12) โครงการ           
ลดการใช้พลังงาน 

SI7 S7.3 GL7.3.4 

3) แสวงหาแนวทาง เพื่อ
การประหยัด
งบประมาณ 

(13)  โครงการ 
paperless 

   
 
 

SI7 S7.3 GL7.3.4 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

3. ให้บรกิาร     
แก่ผู้รับบรกิาร
อย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรม 
สร้างความพึง
พอใจสูงสุดต่อ
ผู้รับบริการ 

2. ร้อยละ              
ความพึงพอใจ    
ของผูร้ับบรกิาร 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ปี 2558 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ปี 2559  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 
ปี 2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

 
 
 

3. ส่งเสริมให้เกดิ
ระบบคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดําเนินงาน      
โดยการ
ให้บรกิาร       
แก่ผู้รับบรกิาร
อย่างเท่าเทียม    
และเป็นธรรม 

1) ปรับปรงุ 
กระบวนการทํางาน
โดยยึดหลัก          
การตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย  

(14) โครงการ พัฒนา
ปรับปรงุ
กระบวนงานเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ให้บรกิาร 

SI7 S7.1 GL7.1.2 
GL7.1.8 

(15) โครงการ สํารวจ
ความพึงพอใจ        
ของผูร้ับบรกิาร 

SI7 S7.1 GL7.1.6 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

    2) จดัทําแนวทางหรอื
คู่มือการปฏิบัตงิาน
เพื่อให้การ  
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยู่ภายใต้ 
กฎ ระเบียบ และ 
แนวปฏิบัติเดียวกัน 

(16) โครงการ จัดทํา
คู่มือการปฏิบัตงิาน 

 

SI7 S7.1 GL7.1.2 
 
 

    3) จดัให้มรีะบบ           
การรับฟังความ
คิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและ       
ผู้มีส่วนได้เสีย 

(17) โครงการ รับฟัง
ความคิดเห็น          
ของผูร้ับบรกิาร 

    

SI7 S7.1 GL7.1.6 
 
 

    4) จัดให้มรีะบบ         
การรายงานข้อมูล
ข่าวสาร                
ที่เป็นประโยชน ์       
ต่อสาธารณะและ      

(18) โครงการ รายงาน
ข้อมูลข่าวสาร         
ต่อสาธารณชน 

 

SI7 
 

S7.1 
 

GL7.1.4 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

มีระบบการเปิดเผย
ข้อมูลใหท้กุหนว่ยงาน  
ในมหาวทิยาลัย        
ได้รับรูใ้น
กระบวนการทํางาน
ของงานต่างๆ 

4. บุคลากรมี
ความก้าวหน้า
ในอาชีพตาม
หลักความรู้ 
ความสามารถ
อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาคและ
ชัดเจน 

4. ร้อยละความพึง
พอใจของ
บุคลากรต่ออาชพี
และความ 
ก้าวหน้า 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
ปี 2558 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
ปี 2559 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ70 

 
 

4) พัฒนาบุคลากร   
ให้มีความ
เชี่ยวชาญและมี
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

 

1) จดัทําแผนอตัรา 
กําลังและกําหนด
มาตรฐานตําแหน่ง
สําหรับบุคลากร     
กองนโยบายและแผน 

(19) โครงการ วิเคราะห์
และจัดทําแผน
อัตรากําลัง 

SI7 S7.4 GL7.4.2 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

  ปี 2560 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

 2) พัฒนาและปรับปรงุ
ระบบการประเมิน 
ผลงานให้มีความ  
เป็นธรรม โปร่งใส 
และวัดได้เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาสมรรถนะ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน
และการเลื่อน
ตําแหน่งอย่างชดัเจน 

(20) โครงการ จัดทํา
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัตงิาน 

 

SI7 
 

S7.4 
 

GL7.4.5 
 

    3) พัฒนาบุคลากร        
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

(21) โครงการ          
เพิ่มสมรรถนะ         
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 
 
 
 

SI7 
 

S7.4 
 

GL7.4.2 
GL7.4.4 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการ
ดําเนินงาน 

      (22) โครงการ              
เพิ่มวิสัยทัศน์          
การปฏิบัตงิาน 
ให้กับบุคลากร 

SI7 
 

S7.4 
 

GL7.4.2 
GL7.4.4 

    4) สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานร่วมกัน 

(23) โครงการ เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดี        
ในการทํางานร่วมกัน 

SI7 
 

S7.1 
 

GL7.1.8  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

รวม 2557 2558 2559 2560
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ระยะเวลา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งบประมาณ             120,000               50,000                5,000                5,000               60,000

ระยะเวลา งานวิเคราะห์งบประมาณ

งบประมาณ               44,000               10,000               10,000               12,000               12,000

ระยะเวลา

งบประมาณ               44,000               10,000               10,000               12,000               12,000

ระยะเวลา งานติดตามและประเมินผล

งบประมาณ               44,000               10,000               10,000               12,000               12,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               52,000               12,000               12,000               14,000               14,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ             440,000             100,000             100,000             120,000             120,000

(1) โครงการ  จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากองนโยบายและแผน

(2) โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีกองนโยบายและแผน

(3) โครงการ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

(4) โครงการ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

(5) โครงการ ประชุมบุคลากรประจําเดือน

(6) โครงการ จัดหาทรัพยากรเพื่อการ
ปฏิบัติงาน



รวม 2557 2558 2559 2560
โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ             229,000             165,000               20,000               22,000               22,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               44,000               10,000               10,000               12,000               12,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               44,000               10,000               10,000               12,000               12,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               44,000               10,000               10,000               12,000               12,000

กลยุทธ์ที่ 2) บริหารจัดการที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               15,000                                        5,000                5,000                5,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               15,000                                        5,000                5,000                5,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               15,000                                        5,000                5,000                5,000

(7) โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการวางแผนงบประมาณ
และติดตามประเมินผล

(8) โครงการ KM กองนโยบายและแผน
การเรียนรู้

(9) โครงการ การบริหารจัดการ          
ความเสี่ยงกองนโยบายและแผน

(10) โครงการ ประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานกองนโยบายและแผน

(11) โครงการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(12) โครงการ ลดการใช้พลังงาน

(13) โครงการ Paperless



รวม 2557 2558 2559 2560
โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3) ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินงาน โดยการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               15,000                                        5,000                5,000                5,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ                3,000                                        1,000                1,000                1,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ                9,000                                        3,000                3,000                3,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ                9,000                                        3,000                3,000                3,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ             140,000               35,000               35,000               35,000               35,000

กลยุทธ์ที่ 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ                3,000                                        1,000                1,000                1,000

(15) โครงการ สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

(14) โครงการ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการให้บริการ

(16) โครงการ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

(17) โครงการ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ

(18) โครงการ รายงานข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณชน

(19) โครงการ วิเคราะห์และจัดทําแผน
อัตรากําลัง



รวม 2557 2558 2559 2560
โครงการ ระยะเวลา และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               10,000                                        5,000                     -                  5,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ             180,000                                       60,000               60,000               60,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ             360,000                                     120,000             120,000             120,000

ระยะเวลา งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ               15,000                                        5,000                5,000                5,000

รวมทั้งสิ้น         1,894,000           422,000           450,000           481,000           541,000

(22) โครงการ เพิ่มวิสัยทัศน์การ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

(23) โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการทํางานร่วมกัน

(20) โครงการ จัดทําระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

(21) โครงการ เพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร



80 
 

 
 

 

 

 

รายละเอียดการดําเนนิงานตามแผนการพัฒนาหนว่ยงาน 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
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1. แผนความต้องการครุภัณฑ์ 

รายการครุภัณฑ์ 
จํานวนที่มี 
อยู่เดิม 

 

ราคาต่อ 
หน่วยใน
ปัจจุบัน
(บาท) 

แผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 

2557 2558 2559 2560 รวม 
จํานวน 
หน่วย 

รวมเงิน จํานวน 
หน่วย 

รวมเงิน จํานวน 
หน่วย 

รวมเงิน จํานวน 
หน่วย 

รวมเงิน จํานวน 
หน่วย 

รวมเงิน 

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน             

- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสอง
ประตู ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ TAIYO 

15 
ตู้ 

3,960 1 3,960 1 3,960 - - - - 2 7,920 

- เครื่องจัดเก็บเอกสาร
อิเลคทรอนิกส ์ยี่ห้อ CANNON 
รุ่น DR-C125 

12 เครื่อง 22,500 - - - - 2 45,000 1  22,500 3 67,500 

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 39000 
BTU 

4 
เครื่อง 

44,500 - - - - 1 44,500 - - 1 44,500 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์             

- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
         HP Laserjet P2055D 

12 
เครื่อง 

17,990 - - - - 1  17,990 1  17,990 2 35,980 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion G6-
2211TX 

1 
เครื่อง 

25,605 - - 1 25,605 - - - - 1 25,605 

รวมทั้งสิน้ 44 114,555 1 3,960 2 29,565 4 107,490 2 40,400 9 181,505 
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2. แผนพัฒนาบุคลากรเดิม  

2.1 จํานวนบุคลากรเดิมที่กําลังศึกษาต่อ  

สายงาน 

จํานวนบุคลากรเดิมที่กําลงัศึกษาต่อ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

สายสนบัสนุนวิชาการ           

1. ตําแหน่ง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 2  2    2  2 

รวมทั้งสิน้ 2  2    2  2 

 
 

2.2 รายชื่อบุคลากรเดิมที่กําลังศึกษาต่อ 

รายชื่อ 
ระดับ

การศึกษา 
ชื่อวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานทีศ่ึกษาต่อ 

ปี พ.ศ. 
ที่จบการศึกษา 

สายสนบัสนุนวิชาการ       

1. นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด ปริญญาโท รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

2558 

2. นายวิกรม อินทรทิพย ์ ปริญญาโท บธม. บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2558 
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2.3 จํานวนบุคลากรเดิมที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา  

สายงาน 

แผนอัตรากําลงัที่ต้องการพฒันา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)  (คน) 

2557 2558 2559 2560 รวมทั้งหมด 

โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม 

สายสนบัสนุนวิชาการ                 
  1. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       1  1 3  3 4  4 

  2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          1  1 1  1 

รวมทั้งสิน้       1  1 4  4 5  5 

 
2.4 รายชื่อบุคลากรเดิมที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 

รายชื่อ 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานทีศ่ึกษาต่อ 

ปี พ.ศ. 
ที่จะศึกษาต่อ 

สายสนบัสนุนวิชาการ       

1. นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน ปริญญาโท บช.ม. บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2557 

2. นายวระวิทย์  ศิรินาม ปริญญาโท รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560 

3. นางดารารัตน์  สันกว๊าน ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2560 

4. นายกิตติคุณ  เมืองมา ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560 

5. นายอานนท์  ภักติวงษ์ ปริญญาโท บช.ม. บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560 
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2.5 จํานวนบุคลากรเดิมที่สนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้ 

กิจกรรมที่จะดําเนนิการ 
แผนการสนบัสนนุการเพิ่มทักษะความรูข้องบุคลากร 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) (คน) 

2557 2558 2558 2560 

1. สนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร     

1.1 หลักสูตร  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1 1 1 1 

1.2 หลักสูตร  การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร 1 1 1 1 

2. สนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพแก่บุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ 

    

2.1 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 11 11 11 

2.2 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านวิเคราะห์งบประมาณ 11 11 11 11 

2.3 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านติดตามและประเมินผล 11 11 11 11 

2.4 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านบริหารงานทั่วไป 11 11 11 11 

2.5 หลักสูตร ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 11 11 11 11 
2.6 หลักสูตร ปลูกจิตสํานึกในการทํางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 11 11 11 11 

2.7 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน 11 11 11 11 

3. สนับสนุนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร     

3.1 หลักสูตร  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 12 12 12 12 

 
 
  



85 
 

 
 

3. แผนอัตรากําลังที่ต้องการเพิ่ม 

วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
จํานวนบุคลากร 
ที่มีอยู่เดิม (คน) 

แผนอัตรากําลงัที่ต้องการเพิม่ 4 ปี (คน) รวมทั้งหมด 
(คน) 2557 2558 2559 2560 รวม 

สายสนับสนุนวิชาการ          

 - ระดับปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1   1 1 

 นักวิชาการสถิติ    1  1 1 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10    1 1 11 
รวมทั้งสิน้ 10  1 1 1 3 13 
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ส่วนที่ 5 
การควบคุม ติดตาม และกํากับ 
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
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การควบคุม ติดตาม และกํากับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
หลังจากที่ได้นําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จําเป็นต้องมีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ได้วางแผนไว้จะบังเกิดผล นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน           
เพื่อปรับปรุง ทบทวนยุทธศาสตร์ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          
กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ที่จัดทําขึ้น จะต้องถูกนําไปสู่การปฏิบัติโดยการ         
จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งมีแนวทางในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้ 

1. การวัดผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กองนโยบายและแผน ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนด เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน   ที่กําหนด 
โดยได้มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงานประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อสํานักมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ   หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษาทุกปี และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จัดทําขึ้นได้นําตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมายจากทาง
มหาวิทยาลัยมาเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้วย    พร้อมจัดทํากลยุทธ์ 
แนวทางการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รองรับ 
 
2. การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 

หลังจากที่ ไ ด้มีการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว ได้มีการติดตามและประเมินผล                
ตามแผนยุทธศาสตร์เป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1  การติดตามความก้าวหน้าประจําปี หลังจากที่ได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการติดตามไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้า          
ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความคาดเคลื่อน
ระหว่างเป้าหมายที่กําหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ระยะที่ 2  การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในระหว่างที่มีการปฏิบัติ  
ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนําไปสู่การทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และกลยุทธ์หลัก เพื่อการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ให้มี                 
ความเหมาะสม 
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ระยะที่ 3  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลา  
การใช้แผน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนยุทธศาสตร์ 

 
3. การกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 

กองนโยบายและแผน มีการกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
ตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
เข้ามาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 
และ มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ  

2) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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ส่วนที่ 6 
ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
เรื่อง ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

และแผนปฏิบติักองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
วันที่ ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชมุโรงแรมโพธิว์ดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชยีงราย 
…………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต์   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒. นางนิตยา  ยืนยง     ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๓. นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. นางสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕. นางสาวภัสส์ธนภักษ์  ชิตรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นายวระวิทย์  ศิรินาม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นางสาววันวิสาข์   กาวิชา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางสาวสุรีพร  คําสม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นางสาวชรินทร์รัตน์  ปัทมาพิสุทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นางดารารัตน์  สันกว๊าน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นายกิตติคุณ  เมืองมา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นายวิกรม  อินทรทิพย์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
   นางนิตยา  ยืนยง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๒.๑  ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติกองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต์  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กล่าวรายละเอียดแนวทาง
และหลักการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
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และแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
 นางนิตยา  ยืนยง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงานภารกิจกองนโยบาย
และแผน โดยมีภารกิจหลักทั้งหมด ๖ ข้อ และภารกิจรอง ๑ ภารกิจ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม) และดําเนินทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน ระยะ ๒+๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๖๐) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) เพื่อนํามาปรับใช้และเป็นแนวทางในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)และแผนปฏิบัติการกองนโยบาย
และแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และระดมความคิดเห็นของบุคลากรกองนโยบายและแผน           
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS โดยได้ข้อสรุป ดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง 
๑. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ เป็นผู้ใฝ่รู้และ

พัฒนากระบวนการทํางานอย่างสม่ําเสมอ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานแทนกันได้ และ
ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. โครงสร้างการบริหารงานมีความชัดเจน 
๓. มีการกําหนดภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีคู่มือการ

ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
๔. มีระบบงานที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
๕. มีระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยฯ 
๖. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
๗. มีอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ที่ต้ังสํานักงานเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานสําหรับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 

  จุดอ่อน 
๑. ภาระงานของหน่วยงานจําเป็นต้องมีระบบข้อมูลที่ทันสมัยเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน แต่

ปัจจุบันการนําเทคโนโลยีเข้าช่วยในการดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์ครบทุกงาน 
๒. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบเฉพาะงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการและงบประมาณ 

และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
๔. ระบบงานสารบรรณยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๕. ระบบการประเมินบุคลากรของหน่วยงานยังไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน 
๖. ขาดห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารทางราชการที่สะดวกต่อการค้นหา 
๗. สถานที่ไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรในอนาคตได้  
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 โอกาส 
๑. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯที่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ด้านการ

จัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ และการติดตามประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน      

ได้พัฒนาตนเองในหลายลักษณะ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา 
การไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน ทําให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีโอกาส         
ที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ไอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยลดความซ้ําซ้อนและลดขั้นตอนในการทํางาน ส่งผลให้
การทํางานรวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. มหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารบริหารงานกลางแห่งใหม่ที่มีพ้ืนที่ในการทํางาน        
เพิ่มมากขึ้น  

 อุปสรรค 
๑. บุคลากรด้านงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยังขาดการรับรู้ที่ตรงกัน 
๒. สถานการณ์ทางการเมือง การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้การทํางานไม่ต่อเนื่อง ทําให้ต้องปรับกระบวนการการทํางานอยู่บ่อยครั้ง 
๓. มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มภาระงานที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจําปี ทําให้

งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง 
๔. การปรับระบบการเปิดปิดภาคเรียนตามข้อตกลงประชาคมอาเซียน (AEC) ทําให้เป็น

อุปสรรค ต่อการวางแผน การจัดทําและการบริหารงบประมาณ  
๕. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยถูกก่อกวนจากบุคคลภายนอกส่งผลต่องานที่ต้องใช้

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ผูกติดไว้กับระบบของมหาวิทยาลัยฯ 
 และเมื่อได้ SWOT ANALYSIS แล้วบุคลากรกองนโยบายและแผนได้สรุปและกลั่นกรอง
ข้อมูลต่างๆออกมาเป็น  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ต่างๆ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          
กองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)และแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)  ดังต่อไปนี้ 
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วิสัยทัศน ์
 

   กองนโยบายและแผน จะเปน็ผู้นําด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ 
 
พันธกิจ 

๑. วิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน
และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงาน 

๒. วิเคราะห์และจัดทําแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดําเนินงาน 

๓. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ 
๔. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
๕. พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ          
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๒. เพื่อจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

๓. เพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดําเนินภารกิจ       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๔. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

๕. เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดําเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
คุณภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าหมาย 

๑. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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าสตร์การพัฒน

 (นางเกส
        ผู้ตรวจ

 
 
 
 
 
 

งบประมาณที

สามารถนําข้อ

นประโยชน์

รแห่งการเรียน

และจัดทําแผน
และจัดทํางบป
 ติดตามและป
ติการประจําปี
บบข้อมูลพ้ืนฐา
การ 

นวิสาข์ กาวิชา
นากองนโยบา

กานดา  เชื้อส
จรายงานการป

ที่เกิดประโยชน

มูลไปใช้ประโ

ต่อการวางแ

นรู้ 

นยุทธศาสตรก์
ระมาณของม

ประเมินผลแผน
ของมหาวิทย
านของมหาวทิ

า รวบรวมข้อม
ายและแผน ร

สะอาด) 
ประชุม 

น์สูงสูดต่อการ

โยชน์ต่อการตั

แผน การบริ

การพัฒนามหา
มหาวิทยาลัย 
นยุทธศาสตร์ก
าลัย 
ทยาลัย 

มูลประเด็นยทุ
ะยะ ๔ ปี (พ.
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รพัฒนา

ัดสินใจ

หารและ     

าวิทยาลัย 
 
การพัฒนา    

ทธศาสตร์
.ศ. 
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รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุมทบทวนและจัดทําแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 
กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)  

และแผนปฏิบติัการ กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)  
วันที่ 8 เมษายน 2557 โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย 
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