
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประเมินแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2553-2556 ฝายนโยบายและยุทธศาสตรทําสรุปรายงานและเสนอ

กลยุทธที่ดําเนินการป 2555 ตอผูบริหาร

2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนฯ  - จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

3 ทบทวน ปรัชญา (วิสัยทัศน พันธกิจ) วัตถุประสงค 24-26 แผนฯ จัดประชุมสัมมนาในภาพรวมสถาบันฯ   

คานิยมหลัก  แผนกลยทธ  แผนที่ทางกลยทธ ของสถาบันฯ  เชิญผมีสวนรวมที่เกี่ยวของและผมีสวนไดสวนเสีย  

ปฏิทินการดําเนินงานฝายนโยบายและยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2556  เพื่อดําเนินการใหมีความพรอมที่จะตองดําเนินการเสนอขอและจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2557

ลําดับ รายการ

แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง) กํากับดูแลฝายนโยบายและยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน 

คานยมหลก  แผนกลยุทธ  แผนททางกลยุทธ ของสถาบนฯ  เชญผูมสวนรวมทเกยวของและผูมสวนไดสวนเสย  

พ.ศ. 2555-2559 เขารวมประชุมสัมมนา

4 ผลการทบทวนในขอ 3 จะไดแผนกลยุทธการพัฒนา  ประชุมคณะกรรมการ - ทบทวน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2555-2559 (ของป 57)

5 นําแผนกลยุทธ และแผนที่ทางกลยุทธเสนอตอ สภาสถาบันฯ สภาฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   พิจารณาฝายแผน

และสภาสถาบันกําหนด และงบประมาณจะนําแผนดังกลาวบันทึกในระบบ 

Part   เพื่อเสนอของบประมาณป พ.ศ.2557

6 มีแผนกลยุทธแลวสถาบันฯ จะดําเนินการทบทวน  - กรอบ 2557 ที่สภาพิจารณาแลวถือเปนนโยบาย

แผนปฏิบตัิราชการ ของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับนโยบาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2557

กรอบทิศทางการดําเนินการของสภาสถาบันฯ

6.1 นโยบายกรอบทิศทางดําเนินงานที่สภาสถาบันฯกําหนด พิจารณาเสร็จแลว  สภาฯ มีมติยืนยัน

6.2 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ แผนปรับปรุงแลว 2556



ปฏิทินการดําเนินงานฝายนโยบายและยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2556  เพื่อดําเนินการใหมีความพรอมที่จะตองดําเนินการเสนอขอและจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2557

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง) กํากับดูแลฝายนโยบายและยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.3 แนวทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ประจําป พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่นํานโยบายกรอบทิศทางดําเนินงาน บัณฑิตพัฒนศิลป

ที่สภาฯ กําหนดสูการปฏิบัติป 2557

ื ั ึ ป ี่ ็ ิ ี ใ ป ิ ั ิ

ลําดับ รายการ

แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

6.4 รายงานหรือบันทึกการประชุมทีระบุความเห็น ผลการ ทบทวน   - อธิการบดีลงนามในแผนปฏิบัติราชการ

 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ที่ไดรับการรับรองจากอธิการบดี

7 สถาบันฯ มีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบายกรอบทิศทาง ฝายนโยบายและยุทธศาสตร+ฝายแผนและงบประมาณ

การดําเนินงาน

 7.1 นําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันฯ  นโยบายทิศทาง ฝายนโยบายและยุทธศาสตร+ฝายแผนและงบประมาณ

 แผนปฏิบัติราชการใสไวบนเว็บไซดของสถาบันฯ และ นําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

บุคลากรแสดงความคิดเห็นมายังฝายนโยบายและยุทธศาสตร  พ.ศ. 2555 - 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

7.2 รายงานสรุปผล ขอมูลที่ไดจาการสื่อสาร

7.3 จัดทําแผนการตอบรับการยืนยันผลสําเร็จของการทํา ฝายนโยบายและยุทธศาสตร+ฝายแผนและงบประมาณ

ใหบุคลากรและผูที่เกี่ยวของเกิดการรับรู เขาใจ เรื่องนโยบาย

ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ



ปฏิทินการดําเนินงานฝายนโยบายและยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2556  เพื่อดําเนินการใหมีความพรอมที่จะตองดําเนินการเสนอขอและจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2557

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง) กํากับดูแลฝายนโยบายและยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 จัดทําแผนที่กลยุทธ ระดับ สถาบันฯ ระดับ สํานัก คณะ วิทยาลัย สํานัก/คณะ/วิทยาลัย  ดําเนินการสงมายัง 

8.1 แผนที่กลยุทธระดับสถาบันฯ คณะ สํานัก วิทยาลัย   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฝายนโยบายฯ

ที่ไปใชในปงบประมาณ 2557

8.2 จัดทําแบบฟอรมขอตกลงการปฏิบัติงานตามแผน  - วันที่ 1 ต.ค.2556

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557 ภายในสถาบันฯ

ลําดับ รายการ

แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

ปฏบตราชการประจาปงบประมาณ 2557 ภายในสถาบนฯ

ลงนามโดยอธิการบดี กับ ผอ.วิทยาลัย/คณะ/สํานักงาน

9 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ทุกรายไตรมาส (ฝายนโยบายและยุทธศาสตรจะตอง

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร)

9.1 ทําแผนและมาตรการปงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานัก/คณะ/วิทยาลัยดําเนินการสงมายังสถาบันฯ

9.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานัก คณะ วิทยาลัย

หรือรายงาน SAR ที่มีสาระ  ครอบคลุมแผนและการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2556

9.3 กระบวนการปรับปรุงดําเนินงาน เพื่อทราบเปาหมาย กําหนดหลักเกณฑในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ

ที่กําหนดของ สถาบันฯ  คณะ สํานัก (มีหลักฐานการปรับปรุง) สบศ.สํานัก/คณะ/วิทยาลัยดําเนินการเขาระบบ

10 จัดทําทบทวนคานิยมหลักของ สบศ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ทําหนังสือ

10.1 ประชาพิจารณ

10.2  รายงานผลสรุปผลการประชาพิจารณ ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 



ปฏิทินการดําเนินงานฝายนโยบายและยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2556  เพื่อดําเนินการใหมีความพรอมที่จะตองดําเนินการเสนอขอและจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2557

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง) กํากับดูแลฝายนโยบายและยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการถายทอดแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันฯ ฝายนโยบายและยุทธศาสตร เจาภาพ 

12 สรุปแผนกลยุทธ คณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน

13 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนฯ แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ. 2555-2559

14 นําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

พ ศ 2555 2559 (ฉบับปรับปรง)  เสนอตอสภาสถาบันฯ

ลําดับ รายการ

แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

พ.ศ.2555-2559 (ฉบบปรบปรุง)  เสนอตอสภาสถาบนฯ

15 แผนกลยุทธ ที่ผานการพิจารณาและเห็นชอบจากสภาสถาบัน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร สถาบันบัณฑิต

บัณฑิตพัฒนศิลป พัฒนศิลป นําเสนอตอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา

16 นําเสนอแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

สงใหสถานศึกษา สํานักงาน / คณะ / วิทยาลัย

17 ถายทอดแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 1. ลงในเว็บไซต www.bpi.ac.th

สูการปฏิบัติ  2. ประชุมในภาพรวมทุกที่



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

18 แผนกลยุทธ ใชเปนหลักการ ในการจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 ฝายนโยบายและยุทธศาสตร+ฝายแผนและงบประมาณ

สถานศึกษา สํานัก คณะ วิทยาลัย สงแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ สถานศึกษา สํานักงาน หนวยงาน คณะ  สงแผนทั้ง

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2557 (ที่ใชเงินงบประมาณและ  3 อยางมายังกองนโยบายและแผน  สถาบันบัณฑิต  

เงินนอกงบประมาณใหฝายแผนและงบประมาณ)  เพื่อฝายแผนและ พัฒนศิลป 2 ชุดพรอมแผนซีดีและ e-mail  เพื่อให

งบประมาณจะสรปรวมเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาอนมัติแผน คณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน

ปฏิทินการดําเนินงานฝายนโยบายและยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2556  เพื่อดําเนินการใหมีความพรอมที่จะตองดําเนินการเสนอขอและจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2557

ลําดับ รายการ

แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ. 2556

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง) กํากับดูแลฝายนโยบายและยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน 

งบประมาณจะสรุปรวมเสนอสภาสถาบนฯ  เพอพจารณาอนุมตแผน คณะกรรมการกลนกรองกระบวนการพฒนาแผน

การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกหมวดเงิน กอนใชงบประมาณป 2557

19 คณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน  พิจารณาสรุป รองอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่กํากับดูแล

แผนกลยุทธ /กองนโยบายและแผน

20 กองนโยบายและแผน นําเสนอ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   กองนโยบายและแผน

เพื่อพิจารณา เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ / แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมายเหตุ : หลังจากนั้นเปนขั้นตอนการบริหารงบประมาณ สถานศึกษา คณะ สํานัก จะบริหารงบประมาณ ตามแผนการจัดสรรขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ซึ่งสถานศึกษา คณะ 

สํานัก จะตองจัดทําแผนการใชเงิน ในงบประมาณแผนดินและเงิน (เงินรายได) นอกงบประมาณ เสนอโดยอางอิงตามทีสภาอนุมัติแผนยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนา / แผนปฏิบัติราชการประจําป /

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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