แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานแผนยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

PLAN 16 / 2557

แผนปฏิบัติการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คานา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
จั ด ท าขึ้ น ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) และ
แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561 และโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดของโครงการ ค่าเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติการและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2561 ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2558 (ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 58 กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ และโครงการที่จะดาเนินการในปี 2558)
และส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน หวั งเป็ นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด จะเป็นกลไกสาคัญในการบริหารงานและโครงการ และ
เป็นแนวทางในการกากับ และติดตามการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกองนโยบายและแผน

(นางประไพ ปรีชา)
ผู้รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ กองนโยบายและแผน

1

 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี

1
2

(พ.ศ. 2557-2561) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 Strategy Map กองนโยบายและแผน
 สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน

3
4

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2558
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จาแนกตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

5
10

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561
ปรัชญา
“ความสาเร็จของงาน เกิดจากการวางแผนที่ดี”

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนาในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการ รวมทั้ ง จั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและการตั ด สิ น ใจ
ของผู้ บ ริ ห ารอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตลอดจนประสานหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น งานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนาแผนมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
และการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. ผูบริหารและหนวยงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการดาเนินงาน

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2557-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัย
โดยแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)

Strategy Map
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนาในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
หน่วยงานมีแผนพัฒนาหน่วยงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ

มีสารสนเทศสาหรับการวางแผนและ
การบริหารงาน

การบริหารจัดการงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ

มิติคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลการดาเนินงานด้าน
- การสนับสนุนหน่วยงานด้านการจัดทาแผน
- กระบวนการบริหารจั
mดการงบประมาณ
- การติดตามประเมินผล
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มิติประสิทธิภาพ
บุคลากรมีสมรรถนะ
ตามสายงาน

การพัฒนากระบวนการ
และลดขั้นตอนการให้บริการ

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน

มิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้
การพัฒนาบุคลากร

การจัดการความรู้ (KM)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มี
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาหน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ
หน่วยงาน
1.2 สนับสนุนการจัดทาแผนมหาวิทยาลัย โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการ
2.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
บริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
2.2 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ
ประสิทธิภาพ
2.3 ส่งเสริมการทางานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3.1 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการ
และประสิทธิผล
ดาเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ
3.2 พัฒนากระบวนการให้บริการโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจาปี พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

การบริหารจัดการ 1. สนับสนุน
เชิงกลยุทธ์
หน่วยงานทุก
ระดับให้มี
แผนพัฒนา
หน่วยงาน
ครอบคลุมทุก
ภารกิจ

ตัวชี้วัด
1. จานวนแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- แผนวิชาการ
- แผนพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ
- แผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ปี 58
4

85

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนา
หน่วยงาน
1.2 สนับสนุนการจัดทาแผน
มหาวิทยาลัย โดยการ
เน้นการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
งานแผน
ยุทธศาสตร์

งานผา
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
ปี 2558
1. โครงการประชุมชี้แจง 1. โครงการประชุมชี้แจง
ทาความเข้าใจกับ
ทาความเข้าใจกับ
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนา
จัดทาแผนพัฒนา
หน่วยงานด้านต่าง ๆ
หน่วยงานด้านต่าง ๆ
2. โครงการประชุมเชิง
2. โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
เชิงปฏิบัติการคณะ
/จัดทาแผนพัฒนา
ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย โดยเน้น
มหาวิทยาลัยเพื่อ
การมีส่วนร่วมของ
ทบทวนนโยบายการ
หน่วยงานใน
บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งทบทวน
- โครงการสัมมนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงปฏิบัติการคณะ
มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับ
ดาเนินการตลอดปี
มหาวิทยาลัย
3. โครงการสัมมนา
- โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการคณะ
เชิงปฏิบัติการคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทุกระดับเพื่อทบทวน
ทุกระดับ
และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ
5 ปี ของมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ
ตามแผนกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 58

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ
ตามแผนกลยุทธ์

1.3 พัฒนาระบบการติดตาม งานยุทธศาสตร์ 3. โครงการพัฒนาระบบ 4.
ประเมินผลการ
การติดตามประเมินผล
ดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงานตาม
พัฒนามหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้
หน่วยงานทุก
ระดับมีการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของหน่วยงานที่
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน
2. ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่มีต่อระบบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ

85

2.1 พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ

งานงบประมาณ 4. โครงการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
>3.75
5. โครงการจัดทาคู่มือ
แนวปฏิบัติในการ
บริหารงบประมาณ
6. โครงการประชุมให้
ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ
แก่หน่วยงานต่างๆ
7. โครงการสารวจความ
พึงพอใจของหน่วยงาน
ที่มีต่อระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ
2.2 ส่งเสริมการทางานเป็น งานงบประมาณ 8. โครงการการจัดการ
ทีมและสร้างเครือข่าย งานบริหารทั่วไป
ความรู้ (KM) ระหว่าง
ระหว่างหน่วยงาน
และสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบาย
ภายในและภายนอก
และแผนหรือ
มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ

5.
6.
7.

8.

9.

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
ปี 2558
ติดตามผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
โครงการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดทาคู่มือแนว
ปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณ
โครงการประชุมให้
ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ
แก่หน่วยงานต่างๆ
โครงการสารวจความ
พึงพอใจของหน่วยงาน
ที่มีต่อระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ
โครงการพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนา
งานเพื่อดาเนินการด้าน
บริหารความเสี่ยงและ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 58

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ
ตามแผนกลยุทธ์
งานนโยบายและแผน
กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

9. โครงการการจัดการ
ความรู้ (KM) ระหว่าง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือ
ผู้รับผิดชอบงาน
นโยบายและแผนกับ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.3 พัฒนาระบบ
งานงบประมาณ 10. โครงการพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผล
การประเมินผลการใช้
การดาเนินโครงการ
จ่ายงบประมาณด้วย
และการใช้จ่าย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
ปี 2558
การควบคุมภายใน
10.โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน :
การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการและการ
จัดทารายงานประจาปี
พ.ศ. 2557
11.โครงการพัฒนางานและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอกด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา, การ
ดาเนินการเพื่อจัดการ
ความรู้ (KM)
12.โครงการพัฒนาระบบ
การประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์
13.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ
และการรายงานผล
การปฏิบัตริ าชการ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 58

3. ระบบการ
1. มีแผนกลยุทธ์ และ
2
บริหารจัดการที่
แผนปฏิบัติการประจาปี
มีประสิทธิภาพ 2. ร้อยละความสาเร็จของ
75
และประสิทธิผล
การดาเนินงานตามแผน
3. มีการกากับติดตาม
2
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
4. ระดับความพึงพอใจของ >3.75
ผู้รับบริการ

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2558
3.1 สนับสนุนให้บุคลากร งานแผน
11. โครงการทบทวน/
14.โครงการทบทวนแผน
ในหน่วยงานมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์
จัดทาแผนกลยุทธ์ และ
กลยุทธ์และจัดทา
ในการทบทวนและ
งานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
วางแผนการดาเนินงาน งานบริหารทั่วไป
ประจาปีของกอง
ประจาปีของกอง
ของหน่วยงานทุกระดับ และสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
3.2 พัฒนากระบวนการ
12. โครงการพัฒนาระบบ 15. จัดทาการวิเคราะห์
ให้บริการโดยนา
การให้บริการและ
ต้นทุนผลผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
16. จัดทาสารสนเทศของ
มาประยุกต์ใช้ให้มี
สารสนเทศสาหรับการ
มหาวิทยาลัยออนไลน์
ประสิทธิภาพ
วางแผนและการ
17. พัฒนาเว็บไซต์กอง
บริหารงานทุกระดับ
นโยบายและแผน
เช่น
18. โครงการจัดทา
1) การวิเคราะห์ต้นทุน
ฐานข้อมูลสาหรับใช้ใน
ผลผลิต
การบริหารจัดการและ
2) การจัดทา
สนับสนุนการทางาน
สารสนเทศของ
ของกองนโยบายและ
มหาวิทยาลัย
แผน
ออนไลน์
3) การพัฒนาเว็บไซต์
กองนโยบายและ
แผน
ฯลฯ
แผนงาน/โครงการ
ตามแผนกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 58

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2558
3.3 พัฒนาศักยภาพ
งานงบประมาณ 13. ส่งเสริมให้บุคลากร
19. โครงการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผูร้ อบรู้ งานบริหารทั่วไป
ได้รับการพัฒนาตนเอง
บุคลากรกองนโยบาย
งานทุกด้านที่
และสารสนเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแผน
รับผิดชอบ
สมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
14. สนับสนุนให้บุคลากร 20. สนับสนุนให้บุคลากร
ทางานวิจัยอย่างน้อยปี
ทางานวิจัยเพื่อพัฒนา
ละ 1 เรื่อง
งานที่รับผิดชอบ
15. โครงการสารวจความ 21. โครงการสารวจความ
พึงพอใจที่มีต่อการ
พึงพอใจที่มีต่อการ
บริการของกอง
บริการของกอง
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
แผนงาน/โครงการ
ตามแผนกลยุทธ์

แผนการปฏิบัตการ
ิ การและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบตั กิ ารและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(เม.ย.-มิ.ย.)

(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บาท

2,068,300

-

850,200

191,400

2.1 โครงการการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตัวชี้วดั
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ประจาปีงบประมาณ 2558
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ

บาท

2,068,300

-

850,200

191,400

คน
เล่ม
ระดับ
ร้อยละ
บาท

41
5
4
80
2,068,300

41

41

4
80
850,200

4
80
191,400

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

บาท

2,400,000

890,850

273,810

1,005,510

3.1 การบริหารจัดการสานักงานกองนโยบายและแผน
ตัวชี้วดั
1. จานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนที่ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์ในการสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
2. รายงานประจาปี 2557 กองนโยบายและแผน
3. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน
5. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ

บาท

1,147,000

401,450

263,810

263,810

คน
เล่ม
เล่ม
ระดับ
บาท

8
1
1
4
1,147,000

8
1

8

8

8

401,450

263,810

263,810

1
4
217,930

บาท

35,000

10,000

10,000

10,000

5,000 งานบริหางานทั่วไปและสารสนเทศ

จานวน
ร้อยละ
บาท

8
80
35,000

2
80
10,000

2
80
10,000

2
80
10,000

2
80
5,000

3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน.
ตัวชี้วดั
1. จานวนบุคลากรกองนโยบายและแผน
2. บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ค่าใช้จา่ ยเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ

1,026,700
1,026,700 โครงการการผลิตและพัฒนาครู
สู่ความเป็นเลิศ
41
5
4
80
1,026,700

229,830
217,930 งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ

แผนการปฏิบตั กิ ารและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กองนโยบายและแผน
ตัวชี้วดั
1. ประชุมสัมมนา ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
2. แผนกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุง)
3. แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี (ฉบับปรับปรุง)
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ
3.4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดาเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)
และการพัฒนางานเพื่อดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
ตัวชี้วดั
1. แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการปฏิบัตริ าชการ
ตามคารับรองของกองนโยบายและแผน
2. การจัดการความรู้ (KM)
3. รายงานการควบคุมภายใน ของกองนโยบายและแผน
4. รายงานการบริหารความเสี่ยง ของกองนโยบายและแผน
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
6. ผลการประเมินคุณภาพภายในของกองนโยบายและแผน
7. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
8. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.)
-

(ม.ค.-มี.ค.)
-

(เม.ย.-มิ.ย.)
8,100

(ก.ค.-ก.ย.)
6,900

1
1
1
80
8,100

6,900

23,600

-

บาท

15,000

ครัง้
เล่ม
เล่ม
ร้อยละ
บาท

1
1
1
80
15,000

บาท

50,000

26,400

แผน

1

1

เรือ่ ง
เล่ม
เล่ม
คน
คะแนน
ร้อยละ
บาท

1
1
1
9

1
1
1
9

3.51
80
50,000

-

3.51
26,400

80
23,600

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนยุทธศาสตร์

งานบริหางานทั่วไปและสารสนเทศ
งานแผนงบประมาณ

แผนการปฏิบตั กิ ารและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด
3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ และการรายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ตัวชี้วดั
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามเข้าใจเพิ่มขึ้น
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ
3.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลางในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วดั
1. การประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ
3.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วดั
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง
2. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ม.ค.-มี.ค.)
-

(เม.ย.-มิ.ย.)
-

(ก.ค.-ก.ย.)
-

บาท

103,000

(ต.ค.-ธ.ค.)
103,000

คน
ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
บาท

60
4
4
80
103,000

60
4
4
80
103,000

บาท

500,000

250,000

ครัง้

2

1

1

ร้อยละ
บาท

80
500,000

80
250,000

80
250,000

บาท

350,000

ฉบับ
ร้อยละ
บาท

1
80
350,000

-

-

-

250,000

350,000

1
80
350,000

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหางานทั่วไปและสารสนเทศ
งานแผนยุทธศาสตร์

-

งานแผนยุทธศาสตร์

-

งานแผนยุทธศาสตร์

แผนการปฏิบตั กิ ารและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด
3.8 โครงการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั
1. แผนการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด
3. แผนดาเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิ

รวมงบประมาณทั้งหมด

หน่วยนับ
บาท

รวมทั้งสิ้น
200,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.)
100,000

(ม.ค.-มี.ค.)
-

(เม.ย.-มิ.ย.)
100,000

(ก.ค.-ก.ย.)
-

แผน
ร้อยละ

1
80

1

ร้อยละ
บาท

80
200,000

100,000

4,468,300

890,850

80
80
100,000

1,124,010

1,196,910

1,256,530

ผู้รายงาน : ............................................................

หัวหน้าหน่วยงาน : …………………………………………………..

( นางสาววิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์ )
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2557
โทร : 0 5388 5374

( นางประไพ ปรีชา )
ตาแหน่ง : ผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2557
โทร : 0 5388 5371

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนงบประมาณ
งานแผนยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5388 5370 - 9 โทรสาร. 0 5388 5379
http://www.plan.cmru.ac.th/

