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ค ำน ำ 

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณประจ าปี ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด เป็นเอกสารที่งานนโยบายและแผน ได้รวบรวมและจัดท าขึ้นมาจากประสบการณ์ในการท างาน ที่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานนโยบายและแผนได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯได้มีการก าหนดแนวทางให้ผู้ปฏิบัติก าหนดแนวทางปฏิบัติในภาระงานให้ชัดเจน ถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว  

 ผู้จัดท าจึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการท างานมาจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการจัดท างบประมาณประจ าปี ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่   
ให้สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง และช่วยให้
การบริหารงานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

                  นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย 
เมษายน 2565 
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ส่วนที่ 1 

บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)  มุ่งเน้นให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชน  สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น  ผลิตก าลังคนที่
มีความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ  เป็นที่พ่ึง
ทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มี
การพัฒนาอย่างก้าวหน้า  ต่อเนื่องและยั่งยืน  มีการพัฒนาความก้าวหน้าจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 การพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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โรงเรียนฝึกหัดครู 
ปีพุทธศักราช  2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร  

โดยสถาปนาขึ้นเมื่อ  29 กันยายน  2516  ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง  หมู่ที่  1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร  มีเนื้อที ่ 421  ไร่  58  ตารางวา  ปัจจุบันมีเนื้อที่  491 ไร่  4 งาน 70.4  ตารางวา 

 

วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
ปีพุทธศักราช  2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   
ปีพุทธศักราช  2518  ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา  2519  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษาระดับ  ป.กศ.  จ านวน  392  

คน  ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่าง  ๆ  ในเขตของจังหวัดก าแพงเพชร  และ
จังหวัดตาก 

ปีพุทธศักราช  2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที2่)   
ปีพุทธศกัราช  2527  มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
ปีการศึกษา  2529  เปิดรับนักศึกษา  ภาค  กศ.บป.  เป็นรุ่นแรก 
 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36  แห่งว่า  “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535 
ปีพุทธศักราช  2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  ซึ ่งม ีผลให้ว ิทยาลัยครูก าแพงเพชรมีฐานะเป็นสถาบันราชภ ัฎ
ก าแพงเพชร  ต้ังแต่วันที่  25  มกราคม  2538 

ปีการศึกษา  2541  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา  2543  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่   อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ใช้สถานที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา  2544  จ ัดตั ้งศ ูนย ์ขยายโอกาสอุดมศ ึกษาสู ่ท ้องถิ ่น   ต ่อมาเปลี ่ยนเป ็น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  บนพื้นที ่  600  ไร่  ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก  และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา  2545  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตร  

มหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 
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ปีพุทธศักราช  2546  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.

2546  มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ปีพุทธศักราช  2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  วันที่  9  มิถุนายน  2547  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในวันที่  14 มิถุนายน  2547  จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547  เป็นต้นไป  ท าให้

สถาบันราชภัฏ  40  แห่งทั่วประเทศ  มีสถานภาพเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระ

และเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปีพุทธศักราช  2548  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  หลักสูตรครุศาสตร  

มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   และหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ณ  ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช   2550  เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตร       

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ปีพุทธศักราช  2551  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการการคลัง  เป็นรุ่นแรก  

โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร  จังหวัดตากและ

จังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักราช  2552  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การ

บริหารและพัฒนา  (รุ่นแรก) 

ปีการศึกษา  2557  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (รุ่นแรก) 

ปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปลี่ยนจากกระทรวงศึกษาธิการ มา
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีพ้ืนที่บริการในจังหวัดก าแพงเพชร   จ านวนเนื้อที่
ปัจจุบันมีเนื้อที่  491  ไร่  4  งาน  70.4  ตารางวา  และที่อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จ านวนเนื้อที่  
600  ไร่  มีหน่วยงานทั้งสิ้น  15  หน่วยงาน   ประกอบด้วย   

คณะครุศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย  
ส านักงานอธิการบดี  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น  

เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู   
 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  คติพจน์  ค่านิยมหลัก 
ปรัชญา   : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน   สร้าง

ศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น   ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมี

คุณธรรม  โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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วิสัยทัศน์  :  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) : มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

พันธกิจ   : 

1.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา   

การสร้างสรรค์และการสื่อสาร  ด้วยหลักคุณธรรม  คุณภาพและมาตรฐาน  

ระดับชาติและสากล 

4.  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใส   

     ด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า  ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 คติพจน์   : 

ปญฺญาวุฑฺฒิก   นิคมาภิวฑฺฒน  หมายถึง สร้างสรรค์ภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น 

 

 ค่านิยมหลัก  : 

 K – Knowledge   :  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

 P - Public Service and Productivity :  ให้บริการชุมชน  สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 

 R – Responsibility :  ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 U – Unity  :  มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

เป้าประสงค์  : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทาง 

   สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจ 

   สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและ

มีความม่ันคงทางการเงิน 
 

 

ยุทธศาสตร์  : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์ 

    พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 

   และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การแบ่งส่วนหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นไปตามประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ท าการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็นผังภาพที่  1.2  ดังต่อไปนี้



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



ส่วนที่  2 
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

 

ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสการอุดมศึกษาที่
สถาบัน ราชภัฏก าแพงเพชรประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่นตามข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2544  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  แห่งนี้  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลแม่ปะ  
อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในเนื้อที่จ านวน  600  ไร่   ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535  การขอเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการและวิจัย
ทางธรรมชาติ  โดยวัตถุประสงค์เดิมเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่อุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติเพ่ือให้  นักเรียน   นักศึกษา  นักท่องเที่ยว  ตลอดจนประชาชน  และผู้สนใจ
สามารถเข้าศึกษาธรรมชาติของป่าอย่างแท้จริง  ในการที่จะได้รับความรู้  เกิดจิตส านึกหวงแหนเห็น
ความส าคัญในอันที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพป่า  อีกทั้ งเป็นศูนย์ปฏิบัติทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

ด้วยนโยบายการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  ที่ให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพทัดเทียมเป็นเวลา  12  ปี  โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย  จึงท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี  ในท้องถิ่นต้องการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาจ านวนมากขึ้น  และได้เกิดข้อเรียกร้องให้สถาบันขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เยาวชน  และผู้ส าเร็จการศึกษาในอ าเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก  อันมีสาเหตุมาจากการคมนาคม
ไม่สะดวก  ขาดปัจจัยในการศึกษา  ในระยะแรกสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรจึงริเริ่มโครงการจัดตั้ ง
ศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน  โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  อนุปริญญา  และปริญญาตรี  
2  ปีหลังส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)  ขึ้นในปีการศึกษา  2543  หลังจากนั้นกระแสความ
ต้องการให้ขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ภาคปกติ ) จึงเกิดข้อเรียกร้องจากประชาชน  หน่วยงานราชการ  และ
องค์กรเอกชนในท้องถิ่นให้สถาบันจัดการศึกษาดังกล่าวขึ้น  โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่นอ าเภอแม่สอด  และอีก 5 อ าเภอชายแดนฝั่ง
ตะวันตกของจังหวัดตาก  ถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา  ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ วิถีการด าเนิน
ชีวิต  และปัญหาการคมนาคม  อีกทั้งการที่ไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวและเพ่ือตอบสนองความต้องการการได้รับการศึกษาของท้องถิ่น  ทั้งนี้ได้รับการ
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สนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
นักธุรกิจ  องค์กรสื่อสารมวลชนของท้องถิ่น  ฯลฯ  โดยส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการ
และวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพ่ือด าเนินการพิจารณาหาแนวทางเปิดการ
เรียนการสอนภาคปกติข้ึน 

หลังจากนั้นจึงได้จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  แม่สอด  การด าเนินการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ส าหรับการใช้พ้ืนที่ในการด าเนินการดังกล่าวนอกจาก
จะจัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอดแล้ว  
สถาบันยังคงวัตถุประสงค์เดิมโดยมีแผนในการด าเนินงานจัดตั้งศูนย์ต่าง ๆ  ภายใต้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ได้แก่  ศูนย์เมียนมาศึกษา  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาทางเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น  ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทางธรรมชาติ  
ซึ่งการด าเนินการของศูนย์ฯ ต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นภารกิจตามปรัชญา  และพันธกิจของ
สถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ .ศ. 2538  ที่ตั้งขึ้นตามความจ าเป็นของท้องถิ่น  เพ่ือ
เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดตาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  5  อ าเภอ
ชายแดนฝั่งตะวันตกด้วย 

ในการด าเนินการดังกล่าวสถาบันไม่มีงบประมาณของสถาบันสนับสนุน  แต่เป็นความ
ต้องการของท้องถิ่นที่จะจัดตั้งศูนย์การศึกษาฯ  ให้ได้เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้แก่บุตรหลาน  คณะ
กรรมการฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้น าในท้องถิ่น  ประชาชน  รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
อาทิเช่น  หอการค้าจังหวัดตาก  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตาก  
(แม่สอด)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม  องค์กรสื่อสารมวลชนของ
ท้องถิ่น  จึงรวมพลังให้การสนับสนุนเป็นทุน  ก่อตั้งศูนย์ฯ  ประมาณสิบล้านบาท  ในระยะแรกได้
ก่อสร้างอาคารส านักงานอธิการบดี  1  หลัง,  อาคารเรียน  2  หลัง,  อาคารหอประชุม / โรงอาหาร  
1  หลัง,  อาคารส านักวิทยบริการ  1  หลัง, อาคารที่พักอาจารย์  2  หลัง,  ห้องน้ า / ห้องส้วม  2  
หลัง, ป้อมยาม 1  หลัง , ป้ายสถาบันจัดภูมิสถาปัตย์  และยังได้รับการสนับสนุนจากสภาเทศบาล
ต าบลแม่สอด  ที่ได้งบจัดสรรสร้างสนามกรีฑาจัดสร้างสนามกีฬา  ณ  ศูนย์การศึกษาของสถาบัน  
เพ่ือประโยชน์ของทั้งนักศึกษา  และประชาชนในท้องถิ่น  จึงถือได้ว่าความส าเร็จในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอดแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากการที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
สมานฉันท์เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา  เป็นสังคมที่มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างรัฐกับเอกชน  
จนสามารถผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอดตามโครงการขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นได้  
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การด าเนินการตามภารกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  จึงได้
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข เป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด
ท าหน้าที่ดูแล  และด าเนินการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัด
ตาก  มาเป็นผู้ก ากับดูแลและให้การสนับสนุนแก้ปัญหาโดยตลอดเนื่องจากความร่วมมือ  ร่วมแรง  
ร่วมใจของท้องถิ่นในเขตอ าเภอแม่สอดเพ่ือบริหารจัดการและการด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด แห่งนี้   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หน่วยงานราชการภารรัฐและเอกชน ประชาชนของอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก จ านวน 
17 หน่วยงาน  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  15,981,000  บาท  (สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน)  และได้น ามาด าเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบางส่วนจากสิ่งก่อสร้างทั้งหมด  ในระหว่างปี   
2535-2552  โดยขอพ้ืนที่ป่าสงวน 600 ไร่จากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565  จ านวน 25 รายการ  คิดเป็นมูลค่า 130,665,999 
บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  

จากนั้นในปี  พ.ศ. 2552  อาจารย์จ านรรจ์  เสนาะเมือง  ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอดดูแลท าหน้าที่สานงานเก่า ดูแลงานใหม่  แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข  และ
ด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่
สอด  จังหวัดตาก  เป็นผู้ก ากับดูแลและให้การสนับสนุนแก้ปัญหา  ในการด าเนินการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  และได้ด าเนินการก่อสร้างสิ่งอาคารสถานที่เพ่ิมเติม  
จ านวน 15 รายการ คิดเป็นมูลค่า  216,081,693.78 บาท  (สองร้อยสิบหกล้านแปดหมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

จากนั้นในปี  พ.ศ. 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ  ได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  เพ่ือดูแลท าหน้าที่สานงานเก่า  ดูแลงานใหม่  แทน
อาจารย์จ านรรจ์  เสนาะเมือง  

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็น
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  เพ่ืออ านวยการบริหารงานหน่วยงาน ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด   โดยมีคณะกรรมการประจ า
มหาวิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  เป็นผู้ก ากับดูแลและให้การสนับสนุนแก้ปัญหา  ในการ
ด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  แห่งนี้ต่อไป   
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมา  พัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

วิสัยทัศน์  : มุ่งจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ   :  
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์

และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรร

มาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์  : 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมี

ความมั่นคงทางการเงิน 
 

บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
1.  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ

ปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 
2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อ

ท้องถิ่นอีกทั้ งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 
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3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  ความส านึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผ ู  ้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7.  ศึกษาและแสวงแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง  เพ่ือส่งเสริมให้
การเกิดการจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

8.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 เลขที่  222  หมู่ 7  ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์  63110
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โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  จ าแนกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส านักผู้อ านวยการ  ส านักวิชาการและจัดการศึกษา  และแผนภูมิระบบงาน
การเงินและบัญชี  ตามภาพที่  2.1-2.4  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ส านักผู้อ านวยการ ส านักวิชาการและจัดการศึกษา 
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ภาพที่ 2.1  แผนภูมิโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักผู้อ านวยการ 

งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ ์งานกิจการนักศึกษา 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

- หน่วยวิเคราะห์นโยบาย 

- หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

- หน่วยประเมินและรายงานผล 

   การพัฒนาระบบราชการ 

- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

- หน่วยจัดระบบควบคุมภายใน 

- หน่วยวิจัยและพัฒนา 

- หน่วยประสานงานวิจัย 

- หน่วยข้อมูลวิจัย 

- หน่วยทุนวิจัย 

- หน่วยพัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัย 

- หน่วยเครือข่ายงานวิจัย 

- หน่วยประสานการจัดการศึกษา 

- หน่วยทะเบียนและประมวลผล 

- หน่วยประเมินผลการสอน 

- หน่วยสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน การ

สอน 

- หน่วยพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม 

   นักศึกษา 

- หน่วยกีฬา และนันทนาการ 

- หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

- หน่วยให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 

- หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- หน่วยพัฒนาสารสนเทศ 

- หน่วยบริการสารสนเทศ 

- หน่วยบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- หน่วยวิทยพัฒนา 

- หน่วยข้อมูลท้องถิ่น 

- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หน่วยโครงการพิเศษ 

- ศูนย์พม่าศึกษา 

- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี 

- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

- ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 

- หน่วยเวชศึกษาป้องกัน 

- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

 

งานศิลปะและวัฒนธรรม 

- หน่วยอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ 

  พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

- หน่วยศึกษาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

- หน่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- หน่วยผลิตงานศิลปะและเอกลักษณ์ไทย 

 

- หน่วยธุรการและสารบรรณ 

- หน่วยเลขานุการ 

- หน่วยการเงิน บัญชี 

- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์ 

- หน่วยประชาสัมพันธ์และ 

  เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

- หน่วยอาคารสถานที่ 

- หน่วยยานพาหนะ 

- หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

- หน่วยวางแผนและประเมินผลงานบริการวิชาการ 

-  หน่วยจัดบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน 

- หน่วยข้อมูลสารสนเทศ 

- หน่วยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอบรม 

- หน่วยพัฒนาเครือข่ายองค์การการบริการ   

  วิชาการ 

 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน 
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ภาพที่ 2.3  แผนภูมิแสดงโครงสร้างของส านักวิชาการและจัดการศึกษา 
 

ภาพที่ 2.2  แผนภูมิแสดงโครงสร้างส านักผู้อ านวยการ 

ส านกัวิชาการและจัดการศึกษา 

งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชา 

ครุศาสตร์ 

 

งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชา 

วิทยาการจัดการ 

งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 

 - หน่วยพัฒนาหลักสูตร 

- หน่วยมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตร 

- หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน 

- หน่วยพัฒนาสถาบันสู่สากล 

- หน่วยธุรการ 
- หน่วยการเงินและพัสดุ 
- หน่วยบริการการศึกษา 
- หน่วยกิจการนักศึกษาของสาขา 
- หน่วยนโยบายและแผน 

- หน่วยจัดการศึกษากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

- หน่วยจัดการศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

- หน่วยจัดการศึกษากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

- หน่วยจัดการศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 

- หน่วยจัดการศึกษากลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

- หน่วยธุรการ 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยบริการการศึกษา 

- หน่วยกิจการนักศึกษาของสาขา 

- หน่วยนโยบายและแผน 

งานจัดการศึกษากลุม่การศึกษาทั่วไป 

 

- หน่วยธุรการ 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยบริการการศึกษา 

- หน่วยกิจการนักศึกษาของสาขา 

- หน่วยนโยบายและแผน 

- หน่วยธุรการ 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยบริการการศึกษา 

- หน่วยกิจการนักศึกษาของสาขา 

- หน่วยนโยบายและแผน 
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แผนภูมิระบบงานนโยบายและแผน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4  แผนภูมริะบบงานนโยบายและแผน 
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ภาระหน้าที่งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักผู้อ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ตามโครงสร้างสายงาน จะอยู่ในการก ากับดูแลของรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย โดยมีภาระงานหลักๆ ดังนี้ 

1.1.1 งานบริการงานทั่วไป 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การรับมอบหมาย
งานจากผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย ด าเนินการตามหนังสือสั่งกร ร่างบันทึก
ข้อความ ค าสั่ง หนังสือภายนอก  จัดเก็บและค้นหาเอกสาร จัดท าเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง งานการเงิน งานพัสดุ 
งานประกันคุณภาพ งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน และให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ซึ่งมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  งานธุรการ 

1. ท าหนังสือราชการ บันทึกข้อความ เก็บรักษาหนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ 
ของ 

งานนโยบายและแผน 
2. จัดท าค าสั่งของงานนโยบายและแผน เช่น ค าสั่งจัดกิจกรรมทบทวนแผน ค าสั่ง

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่างๆ 

3. ประสานงานกับคณะกรรการที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน ด าเนินการจัด
ประชุม 

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน 
4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
งานการเงิน 
1. จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินต่างๆของงานนโยบายและแผน 

  งานพัสดุ 
1. จัดท า จัดซื้อ – จัดจ้าง ของงานนโยบายและแผน 
2. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานนโยบายแผน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและข้อมูล
ส าคัญต่างๆ 

ของงานนโยบายและแผนลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
 1.1.2 งานแผน  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมตามกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี 
เนื่องจาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนด
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยนไป และ
เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ มาตรการขององค์กรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้
มหาวิทยาลัยฯด าเนินงานและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแผนที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท า 3 แผน ประกอบด้วย  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนสู่ระดับบุคคล ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์เพ่ือถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯตามบันทึกข้อความที่ขออนุญาตจัดกิจกรรม 
3. จัดท าร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4. น าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้กับผู้บริหาร 

พิจารณา 
5. แก้ไขร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ทางการเงินตามที่ผู้บริหารให้ 

ข้อเสนอแนะ 
6. น าเสนอแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
7. น าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
8. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ  
9. น าแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เสนอต่อผู้บริหาร 
10. เผยแพร่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร  
แม่สอด 
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11.ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสู่ระดับบุคคล โดยการรับการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนของมหาวิทยาลัยสู่แผนระดับคณะและถ่ายทอดสู่ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคลโดยให้ผู้อ านวยการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติงานเพ่ือน าส่งอธิการบดี 
 
 1.1.3 งานงบประมาณ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา กฎหมายและ ระเบียบ ข้อบังคับ พระ
ราชบัณญัติเกี่ยวกับงบประมาณ ประเภทงบประมาณ ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    แม่สอด ได้รับงบประมาณ  จ านวน 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น โดยรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติงานโครงการ /
กิจกรรมประจ าปี ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. แจ้งหน่วยงานทุกฝ่ายจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 
2. รวบรวมแผนปฏิบัติงานโครงการ/ประจ าปี เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง 
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง 

เบื้องต้น 
4. บันทึกแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ลงในระบบบัญชี 3 มิติ (3DGF) 
5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง 
6. แจ้งหน่วยงานทุกฝ่ายแก้ไขแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะ 
7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง

ตาม 
ข้อเสนอแนะ 

8. บันทึกแก้ไขแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ลงในระบบบัญชี 3 มิติ (3DGF) 
9. พิมพ์ิเอกสารแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เห็นชอบ 

โครงการลงนาม 
10. กองนโยบายและแผนด าเนินการออกรหัสกิจกรรมเพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
11. แจ้งรหัสกิจกรรมให้กับผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 1.1.4 งานติดตาม 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
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งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ มี
รายละเอียดที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  งานติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผน 

1. จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกล 

ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน 
2. กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการลงในระบบ

รายงานผล 
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ทุกตัวชี้วัด 
 

งานติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน/
โครงการ 

1. จัดท าบันทึกข้อความ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการ
รอบ 6  

เดือน และ 12 เดือน 
2. ส่งไฟล์บันทึกข้อความที่ผู้อ านวยการลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ยัง 
ไม่ได้ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 

1.1.5 งานประเมินผล 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ  

แผนกลยุทธทางการเงิน มีรายละเอียดที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบฟอร์ม  

(sar card)  
2. ประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รอบ 12 เดือน 

 
 1.1.6 งานรายงาน  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้กับผู้อ านวยการทราบ และรายงานผลการเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม (รายงานไตรมาส) รวมถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 4 ไตรมาส ให้กับผู้อ านวยการและอธิการบดีทราบ มีรายละเอียดที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
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  รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด 
1. จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6  

เดือน และ 12 เดือน  
2. พิมพ์เอกสารผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจากรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 

แผนปฏิบัติราชการ (E-SPR)แนบกับบันทึกข้อความ 
3. น าเสนอบันทึกข้อความรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6  

เดือน และ 12 เดือน น าเสนอต่อผู้อ านวยการเพื่อพิจารณา 
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. จัดเตรียมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสทุกโครงการ ทุก 

กิจกรรม ตามระบบบัญชี 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Microsoft excel  
2. จัดท าบันทึกข้อความการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือน าเสนอต่อผู้อ านวยการและ 

อธิการบดีทราบโดยแนบรายละเอียดข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft excel  
3. น าเสนอบันทึกข้อความการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือน าเสนอต่อผู้อ านวยการและ 

อธิการบดีทราบ 
 
  รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ (รายงานไตรมาส) 

1. จัดท าร่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

2. น าเสนอร่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม  

ให้กับผู้อ านวยการลงนาม 
3. จัดส่งไฟล์บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรมที่ 
ผู้อ านวยการลงนามเรียบร้อยแล้วให้กับผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ 

4. เจ้าหน้าที่ได้รับผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบโครงการ
ตาม 

แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ 
5. ตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ก่อนบันทึกลงระบบ 

3DGF  
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6. บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานทุกโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ลงระบบ 
3DGF  
1.2 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  
หมายถึงภาระงานที่ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดและมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร มอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหลัก มีดังต่อไปนี้ 
1.2.1  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ได้มอบหมายให้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล   
เขียนผลการด าเนินงาน และจัดหาหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน  รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดส่ง
รายละเอียดด้านการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะด้วย  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ข้อที่ 1  พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฎิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1. จัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามตัวบ่งชี้ ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ข้อที่ 1  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฎิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เพ่ือส่ง
ให้กับผู้รวบรวมรายงานระดับคณะ 

2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายงานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน 
3. เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามที่คณะ

ก าหนด  
1.2.2  งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับมอบหมายให้ท าจัดท าควบคุม

ภายในและบริหารความเสี่ยง  แผนปฏิบัติงานโครงการที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการจัดวางระบบการ
ท างาน ติดตาม ก ากับงานอย่างเป็นระบบ   

1. เข้าอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ วิธีการและขั้นตอนการจัดท า 
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2. คณะกรรมการจัดวางระบบ และ คณะท างานที่รับผิดชอบทั้งงานประจ าและงาน
แผนปฏิบัติงานโครงการ และจัดประชุมวางระบบงาน 

3. จัดท าควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  แผนปฏิบัติงานโครงการที่รับผิดชอบ   
4. จัดท าและรวบรวมงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
5. จัดท ารายงานผลส่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
6. จัดกิจกรรมรับตรวจประเมินควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
7. รายงานผลและติดตามการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รอบ 6,12 เดือน 

 
 1.2.3 งานบริหารงบประมาณโครงการงานนโยบายและแผน 
  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน กิจกรรมที่ 2 
ทบทวนแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และกิจกรรมที่ 3 จัดหาครุภัณฑ์ 

1. ด าเนินงานตามกิจกรรม จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน โดยการ
จัดท าจัดซื้อ  

จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เพ่ือจัดซื้อวัสดุส าหรับสนับสนุนงานนโยบายและแผน 
2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมทบทวนแผลกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

แม่สอด 
3. ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ตามระเบียบ

พัสดุ 
 
 1.2.4 งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับ
บุคลากร สายวิชาการ (A1) และสายสนับสนุน (A2) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุน A2 และบุคลากรสายวิชาการ A1 รวมทั้งเผยแพร่ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่คณะก าหนดเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบตัวชี้วัดได้อย่างเป็นระบบและมีผลงานที่
สามารถวัดได้ รวมถึงการร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการอีกด้วย 

1. จัดท าร่างบันทึกข้อความ ขอให้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากร 
สายวิชาการ A1 และ สายสนับสนุน A2  

2. น าเสนอร่างบันทึกข้อความขอให้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากร 
สายวิชาการ A1 และ สายสนับสนุน A2 เพ่ือให้ผู้อ านวยการลงนาม 

3. ส่งไฟล์บันทึกข้อความขอให้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสาย 
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วิชาการ A1 และ สายสนับสนุน A2 ที่ผู้อ านวยการลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กับบุคลากรทุกคน 
4. รวบรวม ค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ A1 และ สาย 

สนับสนุน A2 ให้ผู้อ านวยการลงนาม 
5. จัดเก็บค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ A1 และ สาย 

สนับสนุน A2 
6. น าค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ A1 และ สายสนับสนุน  

A2 มาเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 2 
ครั้งต่อปี (ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม - มีนาคม ครั้งที่ 2 เมษายน - กันยายน)  
 1.2.5 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้อมูลในส่วน ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  

1. จัดท าผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประสิทธภาพและประสิทธิผลในการใช้
จ่าย 
งบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด 

2. ส่งผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประสิทธภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่าย 
งบประมาณ ให้กับผู้รวบรวม 

3. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมห
วิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

1.2.6  งานประสานงาน  
 1. ประสานงานกับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ในงานที่ปฏิบัติ
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับ งานแผน งานงบประมาณ   
 2. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในส านักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และภายนอกฯ  เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ  บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. ประสานงานชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูล  ในสายงานและที่เก่ียวข้องที่สามารถให้ข้อมูล
ได้   แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  และภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือความ
รว่มมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2.7  งานบริการ 
 1. ให้บริการด้านค าปรึกษา  วิธีการ  ขั้นตอนและในการเขียนรายละเอียดของโครงการและ
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณมาณในหมวดต่างๆ ตามระเบียบการเงินของกรมบัญชีกลางและ
ระเบยีบของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. ให้บริการค าปรึกษา  แนะน าเบื้องต้นในวิธีการ ขั้นตอน รวมถึงเอกสารในปฏิบัติงานให้กับ
เพ่ือนร่วมงาน   
 3. ให้บริการเผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านงานนโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่าง ๆ  ที่
เป็นประโยชน์ 

4. ให้บริการอื่นๆ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  รวมถึง 
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  เช่น  
ข้อมูลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ด้านธุรการ  ด้านพัสดุ  ด้านนโยบายและแผนงาน  ด้าน
อาคารสถานที่  ด้านการประกันคุณภาพ  เป็นต้น 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดท างบประมาณประจ าป ีระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
 การจัดท างบประมาณประจ าปี เป็นหน้าที่หนึ่งของงานนโยบายและแผน ที่ทุกปีงบประมาณ จะมี
การจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในรูปของแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯจะก าหนด
กรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางได้   

ดังนั้น ผู้จัดท าได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานงบประมาณ ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงได้รวบรวมเอกสาร ความรู้และประสบการณ์จากการท างาน มาเพ่ือจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกิดผลงานที่
ได้รับมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
สุดท้ายนี้งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงได้มีการวางระบบ

และกลไกการด าเนินงานการจัดการงานงบประมาณ ระดับหน่วยงาน โดยแสดงวิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตามผังกระบวนการขั้นตอนงานงบประมาณ ระดับหน่วยงาน ภาพที่ 3.1 ดังต่อไปนี้ 
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ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี

จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

                           

พิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

จัดส่งแผนปฏิบัติงานโครงการ

คณะกรรมการอ านวยการ พิจารณารายละเอียด
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

บันทึกรายละเอียดเข้าระบบ 3 มิติ (3DGF)

    

     

       

ผังกระบวนการขั้นตอนการจัดท างบประมาณ ประจ าป ีระดับหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
 

  
ภาพที่ 3.1 ผังกระบวนการขั้นตอนงานงบประมาณ ระดับหน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน ระยะเวลาที่ใช้ 
 
 

 

 4 ชั่วโมง 
 

 
 

3 ชั่วโมง 

 
 

5     

 
 
 
 

2     

 
 

1 วัน 
 

 
 

4 วัน 

 
 
 

2 ชั่วโมง 

 
 

5 วัน 
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ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 กองนโยบายและแผนด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา
งบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้กับผู้บริหารทุกหน่วยงานทราบ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  โดยการจัดประชุมนั้นจะด าเนินการจัดขึ้นก่อนสิ้น
ปีงบประมาณปัจจุบันเพ่ือให้ทันต่อการด าเนินงานตามแผน ดังตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความขอเชิญ
ประชุม ตามภาพที่ 3.2 ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความขอเชิญประชุม 
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ขั้นตอนที่ 2 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ด าเนินงานจัดประชุมพิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจ าปี ตามหนังสือบันทึกข้อความขอเชิญประชุมซึ่งจัดท าในระบบ e-Office 
Automation ตามภาพท่ี 3.3 ดังต่อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความขอเชิญประชุมซึ่งจัดท าในระบบ e-Office Automation 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ  
 เมื่อการประชุมจบลง แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกลับไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานตาม
กรอบงบประมาณที่ฝ่ายตนเองได้รับการจัดสรร ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคู่มือการ
จัดท างบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ ทั้งนี้ ก่อนจัดส่งไฟล์แผนปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมให้กับงาน
นโยบายและแผนจะต้องผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานและรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลงานนั้นๆเพ่ือ
ตรวจสอบรายละเอียดแผนปฏิบัติงานโครงการเบื้องต้น ตามภาพท่ี 3.4 – 3.8 ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 หน้าปกคู่มือ การจัดท างบประมาณ
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ภาพที่  

การตั้งช่ือโครงการต้องมีความ

ชัดเจน สื่อความหมายได้อย่าง

ชัดเจน เป็นท่ีเข้าใจง่าย 

เลือกได้จาก คู่มือการจัดท า

งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ 

ระบุตามแหล่งงบท่ีได้รับ

จัดสรร 

ให้แสดงถึงความส าคัญ ปัญหา สาเหต ุและความจ าเป็น 

หรือความต้องการที่ต้องมีการจัดท าโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไข

ปัญหาหรือสนองความต้องการขององค์กร ชุมชนท้องถิ่น 

ให้แสดงถึงความต้องการที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในโครงการ

เปน็รปูธรรม ไม่คลุมเครือ และสามารถวัดและประเมินผลได้ 

3.5 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปี หน้าที่ 1 
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ภาพที ่3.6 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปี หน้าที่ 2 
 

ให้แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทันที ผล

โดยตรงจากการด าเนินงานตาม

กิจกรรม 

ให้แสดงถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิด

เปน็ผลจุดหมายปลายทางหรือผล

ต่อเนื่องจากผลกระทบ 

เชิงปริมาณ : วัดสิ่งที่นับได้จังตอ้งได้

เชิงคุณภาพ : วัดคุณภายในสิ่งที่เป็น

นามธรรม จับต้องไม่ได ้

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อ

กิจกรรมทีจ่ะ

ด าเนนิการ 

ระบุ

หน่วย

นับ 

ให้ระบตุามหมวดรายจ่าย และระบุงบประมาณตามระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานการเงิน ส านกังาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระบุตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยหากเป็นงบประมาณ

แผ่นดินจะต้องด าเนินการไม่เกินไตรมาสที่ 2 และต้องมีผลการเบิกจ่าย   

ร้อยละ 85 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ตามประกาศการบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ..... 

เป็นการบอกว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมี

ผลกระทบในทางทีด่ี ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 
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ภาพที ่3.7 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปี หน้าที่ 3 
 

วัตถุประสงคก์ารประเมินตอ้ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์อง

โครงการ 

เช่น ประชาชน หรอื 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม  

เป็นวิธกีาร หรือเครือ่งมอืที่ใช้

วัดตามวัตถุประสงคข์อง

โครงการ 

ตามสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย

ละ ค่าความถี่ และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นต้น 

เกณฑ์ในการประเมินตอ้ง

สอดคล้องกับสถิตทิี่ใช้ใน

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอบแทน 

ใช้สอย 

วัสด ุ

ครุภัณฑ์ 

แยกตาม

หมวด

รายจ่าย 

ให้แสดงถึงรายละเอียดในการ

ด าเนนิงานโดยการแตกตัวคูณตามตาม

หมวดรายจ่ายและแยกตามกจิกรรมให้

ชัดเจน 

ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ให้แสดงถึงวิธกีาร/มาตรการ/แนวทางในการควบคุมความ

เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขน้กับโครงการ ซ่ึงตอ้งสามารถควบคุม/

น าไปปฏิบัติได้จริง 

ให้แสดงถึงความเสี่ยงที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นกับโครงการ 

ผู้จัดท าโครงการ 
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ภาพที ่3.8 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปี หน้าที่ 4 
 

ให้แสดงถึงความพร้อมใน

การด าเนนิงานตามโครงการ

ว่าจะสามารถด าเนนิการได้

โดยราบรื่น 

ให้แสดงถึงระดับความพร้อม

ในการด าเนินงานตามโครงการ 

เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่

ผ่านมา ซ่ึงสามารถชีแ้จง ปญัหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธผิล 
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
 เมื่อผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการและผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้างานและรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายตนเองเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งมายังเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยความครบถ้วนของข้อมูลทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ม ก่อนจะท าเนินการจัดประชุม
พิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ตามภาพท่ี 3.9 – 3.12 ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3.9 แผนปฏิบัติงานโครงการ หน้าที่ 1 
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ภาพที ่3.10 แผนปฏิบัติงานโครงการ หน้าที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.11 แผนปฏิบัติงานโครงการ หน้าที่ 3 
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ภาพที ่3.12 แผนปฏิบัติงานโครงการ หน้าที่ 4 
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ขั้นตอนที่ 5 พิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ  
 เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนด าเนินการจัดประชุมพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
โครงการ ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 5.1 กรณีสถานการณ์ปกติ ประสานงานจองห้องประชุม โดยกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่ก าหนด ตามภาพ 3.13 ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.13 แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ หน้า – หลัง 
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ขั้นตอนที่ 5.2 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (COVID-19)  
ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างห้องใน Microsoft Teams เพ่ือประชุมออนไลน์ ตาม
ภาพ 3.14 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.14 ตัวอย่างหน้าห้องประชุม Microsoft Teams 
 
  ขั้นตอนที่ 5.3 จัดเตรียมไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ PDF แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส าหรับ
เปิดน าเสนอให้ผู้บริหารได้เห็นข้อมูลทั้งหมดของแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ตามภาพท่ี 3.15 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.15 ตัวอย่างไฟล์เอกสารในคอมพิวเตอร์ 
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  ขั้นตอนที่ 5.4 ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
พร้อมกับผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะเป็นรายโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและ
ส่งให้เจ้าหน้าที่ตามก าหนดเวลา  ตามภาพท่ี 3.16 ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 รูปภาพการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดส่งแผนปฏิบัติงาน/โครงการ  
 เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดส่งไฟล์เอกสาร WORD และ PDF ไปที่ E-mail : 
plan_kpru@hotmail.com ของกองนโยบายและแผน และเอกสารจ านวน 1 ชุด เพ่ือรวมรวมส าหรับ
น าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ ตามภาพที่ 3.17 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.17 ตัวอย่างการส่งไฟล์เอกสาร 
 

mailto:plan_kpru@hotmail.com
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ขัน้ตอนที่ 7 คณะกรรมการอ านวยการพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 กองนโยบายและแผน จะด าเนินการให้คณะกรรมการอ านวยการพิจารณารายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ตามก าหนดการน าเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการตามล าดับที่ได้แจ้งไว้แล้ว ตาม
ภาพที่ 3.18ดังต่อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.18 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 หลังจากการประชุมน าเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการต่อคณะกรรมการอ านวยการเรียบร้อยแล้ว 
งานนโยบายและแผนจะด าเนินการประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงาน/โครงการ เพ่ือให้ปรับ
ปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมก าหนดส่งมาที่เจ้าหน้าที่งานนโยบายและ
แผนทันทีเมื่อท าการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
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ขั้นตอนที่ 9 บันทึกรายละเอียดเข้าระบบ 3DGF   
 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์แผนปฏิบัติงาน/โครงการเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการบันทึกรายละเอียด
ทั้งหมดเข้าระบบ 3 มิติ (3DGF) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดส่งเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์
ให้กับกองนโยบายและแผนเพ่ือรวมรวมน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯพิจารณา หากมีการแก้ไขจะ
ได้รับการประสานงานจากกองนโยบายและแผนให้ด าเนินการแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีการแก้ไข
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิมพ์เอกสารเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบลงนามและผู้อ านวยการลงนามทันที และรอให้
กองนโยบายและแผนก าหนดรหัสกิจกรรมส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงจะด าเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมได ้
 



ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ – สกุล     : นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 088 1635 408 
E-mail address  : phuttarak_p@kpru.ac.th 
สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) สาขาวิชา นโยบาย

และการบริหารสาธารณะ  
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ 
การเงินการธนาคาร 

ประวัติการปฏิบัติงาน : 2552 – 2554  : ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
: 2554 – 2558  : พนักงานราชการ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ประจ างานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 
: 2559 – ปัจจุบัน : พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ประจ างานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 

 


