แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2564
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง

คำนำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอม
บึง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64 ฉบับ ปรับ ปรุงครัง้ ที่ 1 ได้ม ีก ารปรับ ปรุง เพื่อ ให้
สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ และงบประมาณที่ได้รบั เพื่อ ให้ก ารจัด สรรงบประมาณเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ดา้ นการเงิน ประกอบด้วย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แผนการจัดหาเงินทุน และแหล่งเงินทุนต่างๆ แนว
ทางการจัด สรรงบประมาณ และการวิเคราะห์ท างการเงิน ตลอดจนการตรวจติด ตาม และการ
ประเมินงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเป็ นระบบและกลไก
การเงิน และงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมคี วามเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
หลักกำร
แผนกลยุทธ์พฒ
ั นาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่
1 ได้มกี ารดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พร้อ มทัง้ มีการกาหนดตัว ชี้ว ัด
เป้าประสงค์ ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประสบผลสาเร็จบรรลุตามตัว ชี้ว ดั ที่
กาหนดไว้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2561-2564 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ขึน้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ความสามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อสร้างกลไกให้มปี ระสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยให้มคี วามสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายทีแ่ น่ นอนชัดเจน และสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
๔. มีการติดตาม และประเมินผลเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิ น
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2564 ฉบับ ปรับ ปรุ ง ครัง้ ที่ 1 ให้ ค วามส าคัญ กับ กระบวนการร่ ว มระดมความคิด การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อนาไปกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
และแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทา
หน้ าที่จดั ทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี งบประมาณ พ.ศ. 25612564 ให้ส อดคล้อ งกับแผนกลยุทธ์พ ฒ
ั นาคณะฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) พร้อ มทัง้ เผยแพร่และ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ ให้อาจารย์และบุคลากรทราบ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) วิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน โดยระดมความคิดจากผูบ้ ริหาร คณะกรรมการและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี งบประมาณ พ.ศ. 25612564 ให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ปรัชญำ ปณิ ธำน วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
คณะวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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ปรัชญำ (Philosophy)
สร้างคนให้มคี ุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

ปณิ ธำน (Determination)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุง่ ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษา
ให้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั งิ าน มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่ด ี ใฝ่รู้ สู้งาน ให้บริการวิชาการ
และวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น

วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็นคณะทีม่ คี ุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ
งานวิจยั และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพืน้ ฐานของบริบทชุมชนและท้องถิน่

พันธกิ จ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มคี ุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และสังคม
2. วิจยั เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ ต่อท้องถิน่
3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ท้องถิน่ และสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของท้องถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดาเนินการได้บรรลุตามปณิธานและวิสยั ทัศน์ท่ี
กาหนดจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำท้องถิ่ น
กลยุทธ์ท่ี 1.1 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิน่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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ในจังหวัดราชบุร ี
กลยุทธ์ท่ี 1.2 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิน่ ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี 1.3 : พัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนไทย – เมียนมาร์ ในเขตอาเภอสวนผึง้
และอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี
กลยุทธ์ท่ี 1.4 : สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ท่ี 1.5 : ให้บริการวิชาการสู่สงั คมทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั คณะ
กลยุทธ์ท่ี 1.6 : อนุ รกั ษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ผลิ ตและพัฒนำครู
กลยุทธ์ท่ี 2.1 : ผลิตครูทไ่ี ด้มาตรฐานวิชาชีพ มีจติ วิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
กลยุทธ์ท่ี 2.2 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามเป็ นมือ
อาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 2.3 : สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
กลยุทธ์ท่ี 3.1 : สนับสนุ นให้สาขาวิชามีทศิ ทาง และเป้าหมายในการพัฒนา
นักศึกษาให้ชดั เจน
กลยุทธ์ท่ี 3.2 : ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
เพื่อเสริมศักยภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
วิชาการ ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 3.3 : อาจารย์ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และสามารถ
จัดการเรียนรูแ้ บบ AL
กลยุทธ์ท่ี 3.4 : พัฒนาอาจารย์ให้มที กั ษะการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
กลยุทธ์ท่ี 3.5 : พัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้มภี าวะผูน้ าในการพัฒนางานวิชาการ
ให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ท่ี 3.6 : พัฒนาและสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
และตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 3.7 : ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในคณะ และนอกคณะให้ม ี
คุณภาพเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : สร้ำงและพัฒนำผลงำนวิ จยั และนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำคณะ
มหำวิ ทยำลัยชุมชนท้องถิ่ น ภูมิภำค และประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.1 : พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจยั เชิงพืน้ ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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กลยุทธ์ท่ี 4.2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองและแก้ไขปญั หาของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิน่
ภูมภิ าค และประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจยั ด้านการศึกษา เพื่อสร้างองค์
ความรูแ้ ละนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน
กลยุทธ์ท่ี 4.4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั และนวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่
ภูมภิ าคและประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.5 : สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration) และพัฒนาศักยภาพในการทาวิจยั ให้กบั อาจารย์
กลยุทธ์ท่ี 4.6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการวิจยั
และ/หรือการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนเพื่อสร้างชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรศึกษำ
กลยุทธ์ท่ี 5.1 : พัฒนา ปรับปรุง และเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล
อื่นๆ ให้ตอบสนองต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเป็ นปจั จุบนั
กลยุทธ์ท่ี 5.2 : พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีม่ คี วามยืดหยุน่ หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรคณะ
กลยุทธ์ท่ี 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 6.2 : พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นคณะยังยื
่ น
กลยุทธ์ท่ี 6.3 : เสริมสร้างความร่วมมือ รูปแบบเครือข่ายหรือภาคีหนุ้ ส่วนองค์กร
ทัง้ ภายในและภายนอก
กลยุทธ์ท่ี 6.4 : พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์ท่ี 6.5 : พัฒนาคณะให้เป็นคณะยังยื
่ น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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ส่วนที่ ๒
กำรวิ เครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
๒. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่างๆ ตามที่
กาหนด
๓. มีคณะกรรมการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพจิ ารณาในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
๔. มีการกระจายงบประมาณอย่างทัวถึ
่ ง เหมาะสม และเป็นทีย่ อมรับ
๕. บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเงินและสามารถรายงาน
ผลการใช้จา่ ยเงินได้ตลอดเวลาทาการ
๖. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ ตลอดเวลาทาการ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มรี ายได้เ พิ่มเติม นอกจากการได้รบั จัด สรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
๒. อาจารย์บ างท่ า นขาดความรู้เ กี่ยวกับ ระเบีย บ ขัน้ ตอนการเบิก จ่า ยงบประมาณ
ประเภทต่างๆ
๓. การระบุเวลาในแผนปฏิบตั กิ ารเงินรายได้/งบประมาณยังไม่ชดั เจน
๔. ปริมาณงานมาก ทาให้การตรวจสอบล่าช้า
โอกำส (Opportunities)
๑. มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในระเบียบของการปฏิบตั งิ าน
๒. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงิน และบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทนั สมัย
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
3. มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้ยมื เงินเพื่อดาเนินการโครงการได้
อุปสรรค (Threats)
๑. ขัน้ ตอนปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มคี วามยืดหยุน่
๒. มีขนั ้ ตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
๓. บางครัง้ ระบบ Net Work ขัดข้องทาให้มปี ญั หาในการทางาน
๔. การเบิกจ่ายบางกรณีตอ้ งเชื่อมโยงกับระบบ E-GP (ระบบเบิกจ่ายภาครัฐ)
๕. ระบบการเบิกจ่ายเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิ น ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64
วิ สยั ทัศน์ ทำงกำรเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีระบบบริหาร
จัดการด้านการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อสร้างกลไกให้มปี ระสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยให้มคี วามสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายทีแ่ น่ นอนชัดเจน และสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
๔. มีการติดตาม และประเมินผลเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิ น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์คณะ และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิ น
ของคณะวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
วิ สยั ทัศน์ คณะวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เป็นคณะทีม่ คี ุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการ งานวิจยั และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพืน้ ฐานของบริบทชุมชนและท้องถิน่

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6

พัฒนาท้องถิน่
ผลิตและพัฒนาครู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างและพัฒนาผลงานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน
ท้องถิน่ ภูมภิ าคและประเทศ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ

วิ สยั ทัศน์ ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง มีระบบบริหารจัดการด้าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
การเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และจัดสรรเงิ
นอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3

การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการด้านการเงิน

การพัฒนาระบบ กลไก และ
กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใช้งบประมาณ

การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณ

เป้ ำประสงค์ที่ 1
การบริหารจัดการด้าน
ก า ร เ งิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้ ำประสงค์ที่ 2
การเบิกจ่ายเป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
พร้อมมีการควบคุมและตรวจสอบได้

เป้ ำประสงค์ที่ 3
พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การบริห ารด้า นการเงิน
และงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

กาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการ
ให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบ กลไกและ
กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใช้งบประมาณ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการทรัพยากร
การเงินและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิ นที่ 1

กำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพระบบบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรเงิ น
เป้ ำประสงค์ทำงกำรเงิ น
การบริหารจัดการด้านการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ทำงกำรเงิ น
กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แนวทำงปฏิ บตั ิ
1. บุคลากรในคณะ ศึกษาและทบทวนระเบียบ ข้อบังคับและประกาศทีเ่ กีย่ วกับด้านการเงินทีม่ ี
ผลบังคับใช้ของมหาวิทยาลัย และติด ตามให้เ ป็ นปจั จุบนั เพื่อ นาไปใช้ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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2. คณะมีระบบการจัดสรรเงิน แผนการใช้จา่ ย การบริหารและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. คณะมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้งบประมาณประจาปี
4. คณะมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง และการเบิ กจ่ายให้ม ี
ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและระบบของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการด้าน
การเงินและงบประมาณ (คะแนนเต็ม 5)

2562
97.50
4.00

เป้ ำหมำยปี งบประมำณ
2563
2564
98.00
98.50
4.20
4.40

2565
99.00
4.60

ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิ นที่ 2
กำรพัฒนำระบบ กลไก และกระบวนกำรจัดสรร ตรวจสอบ ติ ดตำมผลกำรใช้ งบประมำณ
เป้ ำประสงค์ทำงกำรเงิ น
การเบิกจ่ายเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พร้อมมีการควบคุมและ
ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ทำงกำรเงิ น
การพัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ
แนวทำงปฏิ บตั ิ
1. ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ
2. จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเสนอผู้บริหารเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ
3. มีก ารก ากับ ตรวจสอบ ติด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบ ัติก ารประจ าปี เสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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4. มีการรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี
ตัวชี้วดั
1. มีการรายงานสรุปการใช้จา่ ยเสนอต่อ
ผูบ้ ริหาร (ครัง้ /ปี)
2. การติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ าร (ครัง้ /ปี)
3. ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน/ภายนอก
(ครัง้ /ปี)

2562
4

เป้ ำหมำยปี งบประมำณ
2563
2564
4
4

2565
4

4

5

6

7

1

1

1

1

ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิ นที่ 3
กำรส่งเสริ มและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อนำมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรเงิ นและงบประมำณ
เป้ ำประสงค์ทำงกำรเงิ น
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริหารด้านการเงินและงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ทำงกำรเงิ น
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทรัพยากร การเงินและงบประมาณ
แนวทำงปฏิ บตั ิ
1. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ
2. เพิ่ม ศัก ยภาพในการใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศด้า นการเงิน และงบประมาณให้กับ
บุคลากรผูเ้ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั

2562

เป้ ำหมำยปี งบประมำณ
2563
2564

2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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1. สารวจ พัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลและ
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครัง้ /ปี)
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
กับด้านการเงิน/พัสดุ (ครัง้ /ปี)

2

2

2

2

2

2

2

2

ควำมสอดคล้องของประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ ำประสงค์และกลยุทธ์ทำงกำรเงิ น

วิสยั ทัศน์

ยุทธศำสตร์

เป้ ำประสงค์

คณะวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มี
ระบบบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรเงิ นที่มีประสิ ทธิ ภำพ และจัดสรรเงิ นอย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
การส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณ

การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการด้าน
การเงิน

การพัฒนาระบบ กลไก
และประบวนการจัดสรร
ตรวจสอบ ติดตามผล
การใช้งบประมาณ

การบริหารจัดการด้าน
การเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้

การเบิกจ่ายเป็ นไปตาม พัฒนาระบบสารสนเทศ
กฎหมาย ระเบียบ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ข้อบังคับของ
ด้านการเงิน และ
มหาวิทยาลัย พร้อมมี
งบประมาณให้ม ี
การควบคุมและ
ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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กลยุทธ์

กาหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินและการให้
บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบ กลไก
และกระบวนการจัดสรร
ตรวจสอบ ติดตามผล
การใช้งบประมาณ

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริการทรัพยากร
การเงินและงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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แผนที่ยทุ ธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิ น คณะวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
วิ สยั ทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มิ ติด้ำน
ประสิ ทธิ ผล

บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความพึงพอใจผูร้ บั บริการ
การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

มุ่งพัฒนาบุคลากรและงานบริการอย่างมี
คุณภาพ

เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่
มีอยู่ให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมต่อการให้บริการ

มิ ติด้ำน
คุณภำพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผล
การใช้งบประมาณ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และบุคลากร

บริหารจัดการ
ทรัพยากรและสารสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพ

มิ ติด้ำน
ประสิ ทธิ ภำพ

พัฒนาทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ พือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
และพัฒนาการเรียนการสอน

มิ ติด้ำน
พัฒนำองค์กร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามการเบิกจ่ายและ
บริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการจัดหา ติดตาม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ

ให้คาปรึกษาด้านการเงินให้กบั
บุคลากรในการปฏิบตั งิ านให้
เป็ นไปตามระเบียบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีแหล่ ง
งบประมาณในการสนับสนุ น การด าเนิ น งานจากมหาวิท ยาลัย จัดสรรให้ค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี จาก
๑. งบประมำณแผ่นดิ น ตามทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย แล้ว
จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด จาแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ งบบุคลากร
(เงินเดือนข้าราชการ, เงินประจาตาแหน่ง, เงินเดือน
พนักงานราชการ)
๑.๒ งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จา่ ยไปราชการอบรม ดูงาน,
ค่าวัสดุ)
๑.๓ งบลงทุน
(ค่าครุภณ
ั ฑ์)
๑.๔ งบอุดหนุน
(ค่าใช้จา่ ยพนักงานฯ , โครงการบริการวิชาการ,
โครงการวิจยั )
๑.๕ งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม)
๒. งบประมำณเงิ นรำยได้ของมหำวิ ทยำลัย ตามทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดย
คิดรอบตามปีงบประมาณ ดังนี้
๒.๑ งบบุคลากร
(ค่าจ้างชัวคราว)
่
๒.๒ งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จา่ ยไปราชการ อบรม ดูงาน
, ค่าวัสดุ)
๒.๓ งบลงทุน
(ค่าครุภณ
ั ฑ์)
๒.๔ งบอุดหนุน
(ค่าใช้จา่ ยพนักงานฯ, โครงการวิจยั )
๒.๕ งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม)
แนวทำงกำรบริ หำรเงิ นงบประมำณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการบริหารเงินงบประมาณต่างๆ คือ บริหาร
งบประมาณให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของกระทรวงและมหาวิทยาลัย

แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงิ นงบประมำณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทาการจัดสรรงบประมาณตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการผลิต บัณฑิต ด้านวิจยั การบริการวิชาการ ด้านทานุ บารุง
ศิล ปวัฒ นธรรม และด้า นการบริห ารจัด การ ดัง นัน้ แนวทางการใช้จ่า ยงบประมาณเฉพาะจาก
งบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ มีการแบ่งเป็นสัดส่วนในแต่ละพันธกิจโดยประมาณ ดังนี้
ร้อยละการใช้จา่ ยงบประมาณ
๑. ด้านจัดการศึกษา
70 %
๒. ด้านวิจยั และการบริการวิชาการ
20 %
๓. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2%
๔. ด้านบริหารจัดการ
8%
รวมทัง้ สิน้
๑๐๐ %
ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิ น
๑. ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัย
๒. ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านระบบบริหารงบประมาณและการเงินการบัญชี (3
มิต)ิ สาหรับจัดทารายงานทางการเงิน
กำรจัดทำรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการจัดทารายงานแสดงฐานะทางการเงินทุกๆ
สิน้ เดือน และแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายไตรมาส นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
พร้อมทัง้ เสนอแนะปญั หา และอุ ปสรรคการดาเนินงานเพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริห าร
ต่อไป
แนวทำงกำรประหยัดงบประมำณ
๑. เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
คุม้ ค่า
๒. เน้นการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน
๓. สร้างจิตสานึกในการลดใช้วสั ดุสน้ิ เปลือง

กำรจัดสรรงบประมำณ
กรอบกำรจัดสรรงบประมำณ
๑. จัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ และตัวบ่งชีส้ าคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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๒.
๓.
๔.
๕.

จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความเป็ นไปได้และผลประโยชน์ของโครงการ
จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความสาเร็จของโครงการในอดีต
จัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นเร่งด่วน และความเหมาะสมกับสถานการณ์
จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และการบริหารจัดการของคณะ

แนวทำงกำรเบิ กจ่ำยงบประมำณ
๑. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดาเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายตามรายละเอียดในแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
๒. หากมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดรายจ่าย ต้องเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ่อน
ดาเนินการ
๓. เบิกจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กรอบกำรวิ เครำะห์ประมำณกำรรำยรับ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
คณะวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
ประมำณกำรปี งบประมำณ (พ.ศ.)
แหล่งงบประมำณ

๒๕62
ที่ได้รบั

2563

2564

2565

งบประมาณแผ่นดิน
งบเงินรายได้
รวมทัง้ สิ้ น

7,159,700
5,860,650
13,020,350

7,517,690
6,153,680
13,671,370

7,893,570
6,461,370
14,354,940

8,288,250
6,784,430
15,072,680

กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิ บตั ิ
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นรูปธรรม มุ่งเน้นและ
ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในคณะเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด โดยดาเนินการดังนี้
1. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรทุกฝ่ายรับทราบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในทิศทางของการบริหารทางการเงิน และดาเนินงานตามกลยุทธ์ทก่ี าหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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2. คณะจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทาหน้ าที่ติดตามผล
การดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
กำรติ ดตำมประเมิ นผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดาเนินการเป็ นประจาทุกปี
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปญั หา
อุปสรรคในการดาเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะดาเนินการ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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