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สวนที่ ๑
บทนํา
หลักการ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ไดมีการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ พรอมทั้งมีการ
กําหนดตัวชี้วัดเปาประสงค ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ประสบผลสําเร็จบรรลุ
ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดไว คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จึ ง ได จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โปรงใส ความสามารถตรวจสอบได
๒. เพื่อสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยใหมีความสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของคณะ และมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายที่แนนอนชัดเจน และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดตามแผนงานที่กําหนดไว
๔. เพื่อใหเกิดการประเมินผลและสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ป ง บประมาณ พ.ศ.
2563 – 2565 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 ให ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการร ว มระดมความคิ ด การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) เพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
กลยุทธและแนวทางปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
ทํ าหนาที่จัด ทํ า แผนกลยุ ท ธท างการเงิน ของคณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ปงบประมาณ พ.ศ.
2563-2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พรอมทั้งเผยแพรและถายทอดแผนกลยุทธทางการเงิน
ของคณะฯ ใหอาจารยและบุคลากรทราบ
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) วิสัยทัศน เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรทาง
การเงิน โดยระดมความคิดจากผูบริหาร คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวของ
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3. เสนอแผนกลยุทธทางการเงินคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ พ.ศ. 25632565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ใหคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และด า น
การศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน ใหบริการ
วิชาการ และวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู ทองถิ่นอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน (Vision)
เปนคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริการวิชาการ
งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและทองถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
2. วิจัย เพื่อ สรางสรรคน วั ตกรรม พัฒนาองคค วามรู บูรณาการในการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ ตอทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อใหทองถิ่นและสังคมไดใชประโยชนและตระหนักถึงบทบาท
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและทรั พ ยากรให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น ธรรม โปร ง ใสและ
ตรวจสอบได
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถดําเนินการไดบรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศนที่
กําหนดจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 1.1 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่น
ในจังหวัดราชบุรี
กลยุทธที่ 1.2 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานการศึกษา
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ 2.1 : ผลิตครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครูและ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมือ
อาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 3.1 : สนับสนุนใหสาขาวิชามีทิศทาง และเปาหมายในการพัฒนา
นักศึกษาใหชัดเจน
กลยุทธที่ 3.2 : สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหองเรียน
เพื่อเสริมศักยภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
วิชาการ ดานกีฬาและสุขภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
กลยุทธที่ 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล
กลยุทธที่ 6.2 : พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรให
เปนคณะยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ
มหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเชิงพื้นที่
กลยุทธที่ 4.2 : สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองและแกไขปญหาของมหาวิทยาลัย ชุมชนทองถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ
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สวนที่ ๒
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีเอกสารการเบิกจายครบถวนถูกตอง
๒. เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ขอบังคับตาง ๆ ตามที่
กําหนด
๓. มีค ณะกรรมการบริห ารของคณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีพิจ ารณาในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อความโปรงใสและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
๔. มีการกระจายงบประมาณอยางทั่วถึง เหมาะสม และเปนที่ยอมรับ
๕. บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด า นการเงิ น และสามารถ
รายงานผลการใชจายเงินไดตลอดเวลาทําการ
๖. ผูบริหารสามารถตรวจสอบผลการใชจายเงินไดตลอดเวลาทําการ เพื่อใชในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน
จุดออน (Weaknesses)
๑. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไ มมีรายไดเพิ่มเติม นอกจากการไดรับ จั ด สรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
๒. อาจารยบ างทานขาดความรูเ กี่ย วกับ ระเบีย บ ขั้น ตอนการเบิก จายงบประมาณ
ประเภทตาง ๆ
๓. การระบุเวลาในแผนปฏิบัติการเงินรายได/งบประมาณยังไมชัดเจน
๔. ปริมาณงานมาก ทําใหการตรวจสอบลาชา
โอกาส (Opportunities)
๑. มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
๒. มีระบบการบันทึกขอมูลทางการเงิน และบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณทันสมัย
ใชในการปฏิบัตงิ าน
3. มหาวิทยาลัยฯ สามารถใหยืมเงินเพื่อดําเนินการโครงการได
อุปสรรค (Threats)
๑. ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ไมมีความยืดหยุน
๒. มีขั้นตอนและภาระงานในการทํางานคอนขางมาก
๓. บางครั้งระบบ Net Work ขัดของทําใหมีปญหาในการทํางาน
๔. การเบิกจายบางกรณีตองเชื่อมโยงกับระบบ E-GP (ระบบเบิกจายภาครัฐ)
๕. ระบบการเบิกจายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

4

แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 – ๒565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 – ๒๕65
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
วิสัยทัศนทางการเงิน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีระบบบริหาร
จัดการดานการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอยางเหมาะสม ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๒. เพื่อสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยใหมีความสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของคณะ และมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายที่แนนอนชัดเจน และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดตามแผนงานที่กําหนดไว
๔. เพื่อใหเกิดการประเมินผลและสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
ประเด็นยุทธศาสตรทางการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดานการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใชในการบริหาร
จัดการดานการเงินและงบประมาณ
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แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 – ๒565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรคณะ และแผนกลยุทธทางการเงิน
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
วิสัยทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการ งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาทองถิ่น
ผลิตและพัฒนาครู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ
สรางและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

วิสัยทัศนของแผนกลยุทธทางการเงิน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีระบบบริหารจัดการ
ดานการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอยางเหมาะสม ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการดานการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาระบบ กลไก และ
กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใชงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ
ดานการเงินและงบประมาณ

เปาประสงคที่ 1
การบริ ห ารจั ด การ
ด า น ก า ร เ งิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง
โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงคที่ 2
การเบิกจายเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
พรอมมีการควบคุมและตรวจสอบได

เปาประสงคที่ 3
พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารด า นการเงิ น
และงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 – ๒565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

กลยุทธที่ 1
กําหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการดานการเงินและการ
ใหบริการทีม่ ีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 2
การพัฒนาระบบ กลไกและ
กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใชงบประมาณ

กลยุทธที่ 3
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการทรัพยากร
การเงินและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรทางการเงินที่ 1

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดานการเงิน
เปาประสงคทางการเงิน
การบริหารจัดการดานการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
กลยุทธทางการเงิน
กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
1. บุคลากรในคณะ ศึกษาและทบทวนระเบียบ ขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับดานการเงินที่
มีผลบังคับใชของมหาวิทยาลัย และติดตามใหเปนปจจุบัน เพื่อนําไปใชประโยชนตอการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. คณะมี ร ะบบการจั ด สรรเงิ น แผนการใช จ า ย การบริ ห ารและติ ด ตามผลการใช จ า ย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. คณะมีมาตรการและแนวทางเรงรัดการติดตามการใชงบประมาณประจําป
4. คณะมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายให
มีความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระบบของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

เปาหมายปงบประมาณ
ผลการ
ดําเนินงาน 2564
2565
2563
58.59
98.00 99.00
(มีการ
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แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 – ๒565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
โอนคืน
งบประมาณ)

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดาน
การเงินและงบประมาณ (คะแนนเต็ม 5)

3.93
คะแนน

4.40
คะแนน

4.60
คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตรทางการเงินที่ 2
การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชงบประมาณ
เปาประสงคทางการเงิน
การเบิกจายเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย พรอมมีการควบคุมและ
ตรวจสอบได
กลยุทธทางการเงิน
การพัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชงบประมาณ
แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ
2. จัดทํารายงานสรุปการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเสนอผูบริหารเพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ
3. มี ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ
4. มีการรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป

ตัวชี้วัด
1. มีการรายงานสรุปการใชจายเสนอตอ
ผูบริหาร/มหาวิทยาลัย
2. การติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

เปาหมายปงบประมาณ
ผลการ
ดําเนินงาน 2564
2565
2563
4
4
4
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
4
5
6
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
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แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 – ๒565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

3. ผานกระบวนการตรวจสอบภายใน/
ภายนอก

0
ครั้ง/ป

1
ครั้ง/ป

1
ครั้ง/ป

ประเด็นยุทธศาสตรทางการเงินที่ 3
การสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
เปาประสงคทางการเงิน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธทางการเงิน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการบริการทรัพยากร การเงินและงบประมาณ
แนวทางปฏิบัติ
1. สนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณ
2. เพิ่มศั ก ยภาพในการใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด า นการเงิ น และงบประมาณให กั บ
บุคลากรผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
1. สํารวจ พัฒนา ปรับปรุงฐานขอมูลและ
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวของกับดานการเงิน/พัสดุ

เปาหมายปงบประมาณ
ผลการ
ดําเนินงาน 2564
2565
2563
2
2
2
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
2
2
2
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
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ความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธทางการเงิน

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มี
ระบบบริหารจัดการดานการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอยาง
เหมาะสม ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
การสงเสริมและพัฒนา
การเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ กลไก
ระบบเทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการดาน และประบวนการจัดสรร
สารสนเทศ
การเงิน
ตรวจสอบ ติดตามผล
เพื่อนํามาใชในการ
การใชงบประมาณ
บริหารจัดการดาน
การเงินและงบประมาณ

การบริหารจัดการดาน
การเงินที่มีประสิทธิภาพ
ถูกตอง โปรงใส
ตรวจสอบได

การเบิกจายเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย พรอมมี
การควบคุมและ
ตรวจสอบได

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารดานการเงิน
และงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ

กําหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการดาน
การเงินและการให
บริการที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบ กลไก
การพัฒนาระบบ
และกระบวนการจัดสรร
สารสนเทศเพื่อการ
ตรวจสอบ ติดตามผล
บริการทรัพยากร
การใชงบประมาณ
การเงินและงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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12

แผนที่ยุทธศาสตร แผนกลยุทธทางการเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีระบบบริหารจัดการดานการเงินทีม่ ีประสิทธิภาพ
และจัดสรรเงินอยางเหมาะสม ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

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

มิติดาน
ประสิทธิผล

บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร

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

ความพึงพอใจผูรับบริการ
การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได

มุงพัฒนาบุคลากรและงานบริการอยาง
มีคุณภาพ

เพื่อใหการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพพรอมตอการใหบริการ

มิติดาน
คุณภาพ

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

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ดานงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผล
การใชงบประมาณ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และบุคลากร

บริหารจัดการ
ทรัพยากรและสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ

มิติดาน
ประสิทธิภาพ

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

ติดตามการเบิกจายและ
บริหารงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดหา ติดตาม ตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณ

ใหคาํ ปรึกษาดานการเงินใหกับ
บุคลากรในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามระเบียบ

พัฒนาทรัพยากรที่มีอยูเพือ่
กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาการเรียนการสอน

มิติดาน
พัฒนาองคกร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
คณะวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมูบ า นจอมบึง มี แ หล ง
งบประมาณในการสนั บ สนุ นการดํ าเนิน งานจากมหาวิท ยาลัย จัด สรรใหค ณะวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จาก
๑. งบประมาณแผนดิน ตามที่ไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
แลวจัดสรรใหหนวยงานในสังกัด จําแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ งบบุคลากร
(เงินเดือนขาราชการ, เงินประจําตําแหนง, เงินเดือน
พนักงานราชการ)
๑.๒ งบดําเนินงาน (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาใชจายไปราชการอบรม ดูงาน,
คาวัสดุ)
๑.๓ งบลงทุน
(คาครุภัณฑ, สิ่งกอสราง)
๑.๔ งบอุดหนุน
(คาใชจายพนักงานฯ , โครงการบริการวิชาการ,
โครงการวิจัย)
๑.๕ งบรายจายอื่น (โครงการจัดการศึกษา, โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
๒. งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยคิด
รอบตามปงบประมาณ ดังนี้
๒.๑ งบบุคลากร
(คาจางชั่วคราว)
๒.๒ งบดําเนินงาน (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาใชจายไปราชการ อบรม ดูงาน
, คาวัสดุ)
๒.๓ งบลงทุน
(คาครุภัณฑ)
๒.๔ งบอุดหนุน
(คาใชจายพนักงานฯ, โครงการวิจัย)
๒.๕ งบรายจายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม)
แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแนวทางการบริหารเงินงบประมาณตาง ๆ ดังนี้
- ทบทวนและศึ ก ษาระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และประกาศ ด า นการเงิ น และนํ า ไปใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
- วางแนวทางในการจั ด สรรงบประมาณ วางแผนการใช จ า ยงบประมาณ บริ ห าร
งบประมาณ ติดตามผลการ ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
- มีมาตรการในการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณประจําป
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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- พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง และบริหารพัสดุใหมีความ
รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม
- พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดีของหนวยงาน
- มีการวิเคราะหสถานะทางการเงิน และจัดทํารายงานทางการเงิน เสนอตอผูบริหาร เพื่อใช
ในการตัดสินใจ
แนวทางการใชจายเงินงบประมาณ
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะทําการจัดสรรงบประมาณตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย การบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุง
ศิล ปวั ฒ นธรรม และดานการบริหารจั ด การ ดังนั้น แนวทางการใชจายงบประมาณเฉพาะจาก
งบประมาณแผนดิน และงบเงินรายได มีการแบงเปนสัดสวนในแตละพันธกิจโดยประมาณ ดังนี้
ดาน
ป 2562
ป 2563
ดานจัดการศึกษา
4,457,280
3,836,389
ดานวิจัยและการบริการวิชาการ
1,966,310
3,605,000
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
57,680
60,480
ดานบริหารจัดการ
1,372,692
1,025,043
รวม
7,853,962
8,526,912
หมายเหตุ ป งปม.64 เพิ่มงบลงทุนไปรวมในดานจัดการศึกษา

ป 2564
14,980,410
5,580,500
39,480
933,990
21,534,380

การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
โดย การจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการที่ไดรับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาใน
การดําเนินการ และผูรับผิดชอบ ทําใหคณะวิทยาศาสตรฯ มีการดําเนินการในการใชเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่ไดรับ ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 ของสํ านั ก งบประมาณอย างเครง ครัด การใชจายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่
ปรากฏในแตละงบรายจายของแตละโครงการให เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแตละฝายเรงรัดใหมีการใชจายงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได มีการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัตกิ าร
2. รายการครุภัณฑใหเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จทันกําหนดเวลา โดยเฉพาะ
รายการที่สามารถดําเนินการจัดหาไดดวยวิธีตกลงราคาใหเรงรัดดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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3. การกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑจะตองสอดคลองกับรายการที่เสนอและดําเนินการ
จัดหาตามคุณลักษณะที่ไดรับอนุมัติเปนสําคัญ
4. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง จะตองไดรับอนุมัติในหลักการจากผูมีอํานาจอนุมัติ
กอนทุกครั้ง
5. การดําเนินการทุกโครงการ ใหถือตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
ฯ และรายงานผลการดําเนินโครงการ เมื่อโครงการแลวเสร็จ
ระบบฐานขอมูลทางการเงิน
๑. ฐานขอมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัย
๒. ใชระบบบริหารจัดการสารสนเทศดานระบบบริหารงบประมาณและการเงินการบัญชี (3
มิติ) สําหรับจัดทํารายงานทางการเงิน
การจัดทํารายงานแสดงฐานะการเงิน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายในการจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
ทุก ๆ สิ้นเดือน และแสดงฐานะทางการเงินเปนรายไตรมาส นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะพรอมทั้งเสนอแนะปญหา และอุปสรรคการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของ
ผูบริหารตอไป
แนวทางการประหยัดงบประมาณ
๑. เนนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
คุมคา
๒. เนนการประหยัดพลังงานภายในหนวยงาน
๓. สรางจิตสํานึกในการลดใชวัสดุสิ้นเปลือง
การจัดสรรงบประมาณ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ
๑. จัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ และตัวบงชี้สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความเปนไปไดและผลประโยชนของโครงการ
๓. จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความสําเร็จของโครงการในอดีต
๔. จัดสรรงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน และความเหมาะสมกับสถานการณ
๕. จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และการบริหารจัดการของคณะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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แนวทางการเบิกจายงบประมาณ
๑. ผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินกิจกรรมและเบิกจายตามรายละเอียดในแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจาย ตองเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติกอน
ดําเนินการ
๓. เบิกจายตามระเบียบการเบิกจายเงินของกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธทางการเงิน ไปสูก ารปฏิบัติที่เปนรูปธรรม มุงเนนและใหความสําคัญกับ
กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายในคณะเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่
กําหนด โดยดําเนินการดังนี้
1. สื่อสารแผนกลยุทธทางการเงินใหบุคลากรทุกฝายรับทราบ เพื่อสรางความเขาใจในทิศทาง
ของการบริหารทางการเงิน และดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด
2. คณะจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย
3. มอบหมายใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่สอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงิน
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน ดําเนินการเปนประจําทุกป เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กํ าหนดไว เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดํ า เนิ น งาน หรื อ ทบทวนเป า หมายและกลยุ ท ธ ใ ห เ กิ ด ความเหมาะสม ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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