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

คํานํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอม
บึง ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64 ฉบับ ปรับ ปรุงครัง้ ที่ 1 ได้ ม ีก ารปรับ ปรุง เพื่อ ให้
สอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ และงบประมาณที่ไ ด้รบั เพื่อ ให้ก ารจัด สรรงบประมาณเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ดา้ นการเงิน ประกอบด้วย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แผนการจัดหาเงินทุน และแหล่งเงินทุนต่ างๆ แนว
ทางการจัด สรรงบประมาณ และการวิเคราะห์ท างการเงิน ตลอดจนการตรวจติด ตาม และการ
ประเมินงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเป็ นระบบและกลไก
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การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมคี วามเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
หลักการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ได้มีการ
ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประสบผลสำเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ความสามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อสร้างกลไกให้มีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยให้มีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจน และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้เกิดการประเมินผลและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนางาน
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การจัดทำแผนกลยุท ธ์ท างการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2565 ให้ความสำคัญกั บกระบวนการร่ วมระดมความคิด การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อนำไป
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่
จั ดทำแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) พร้อมทั้งเผยแพร่และถ่ ายทอด
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ ให้อาจารย์และบุคลากรทราบ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ท างการเงิน
โดยระดมความคิดจากผู้บริหาร คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ให้
คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน ให้บริการวิชาการ และวิจัย เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ งานวิจัย
และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. จั ดการศึ ก ษาเพื ่ อ สร้ างและพั ฒนาบั ณ ฑิ ตด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้ านการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. วิ จั ย เพื ่อสร้ างสรรค์น วัตกรรม พั ฒนาองค์ความรู้ บู ร ณาการในการเรี ยนการสอน การบริการ
วิชาการ ต่อท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาทของ
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่ อ การพั ฒนาเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อมของท้อ งถิ ่น ตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้บรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศน์ที่กำหนด
จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1.1 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ในจังหวัดราชบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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กลยุทธ์ที่ 1.2 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ 2.1 : ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมือ
อาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 : สนับสนุนให้สาขาวิชามีทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
เพื่อเสริมศักยภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
วิชาการ ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
กลยุทธ์ที่ 6.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6.2 : พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นคณะยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ
มหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยเชิงพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ
ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
๒. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กำหนด
๓. มี คณะกรรมการบริ หารของคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพิ จารณาในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
๔. มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและสามารถรายงานผล
การใช้จ่ายเงินได้ตลอดเวลาทำการ
๖. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ตลอดเวลาทำการ เพื่อใช้ในการตัดสิ น ใจ
ในการบริหารงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ม่ ม ี ร ายได้ เ พิ ่ ม เติ ม นอกจากการได้ ร ั บ จั ด สรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
๒. อาจารย์บางท่านขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณประเภท
ต่าง ๆ
๓. การระบุเวลาในแผนปฏิบัติการเงินรายได้/งบประมาณยังไม่ชัดเจน
๔. ปริมาณงานมาก ทำให้การตรวจสอบล่าช้า
โอกาส (Opportunities)
๑. มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
๒. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงิน และบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ใน
การปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้ยืมเงินเพื่อดำเนินการโครงการได้
อุปสรรค (Threats)
๑. ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีความยืดหยุ่น
๒. มีขั้นตอนและภาระงานในการทำงานค่อนข้างมาก
๓. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้องทำให้มีปัญหาในการทำงาน
๔. การเบิกจ่ายบางกรณีต้องเชื่อมโยงกับระบบ E-GP (ระบบเบิกจ่ายภาครัฐ)
๕. ระบบการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 – ๒๕65
วิสัยทัศน์ทางการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อสร้างกลไกให้มีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยให้มีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจน และสามารถนำไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ปฏิบัติได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้เกิดการประเมินผลและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
ยุ ทธศาสตร์ ที ่ 2 การพั ฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจั ดสรร ตรวจสอบ ติ ดตามผลการใช้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์คณะ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิ สยั ทัศน์ คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็ นคณะทีม่ คี ุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการ งานวิจยั และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพืน้ ฐานของบริบทชุมชนและท้องถิน่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาท้องถิน่
ผลิตและพัฒนาครู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ
สร้างและพัฒนาผลงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน ชุมคณะวิ
ชนท้อทงถิ
น่ ภูมิภาคและประเทศ
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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วิ สยั ทัศน์ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการด้านการเงิน

การพัฒนาระบบ กลไก และ
กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใช้งบประมาณ

การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณ

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

เป้ าประสงค์ที่ 2
การเบิกจ่ายเป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
พร้อมมีการควบคุมและตรวจสอบได้

เป้ าประสงค์ที่ 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 ารด้า นการเงิน
และงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

กาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการ
ให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3

การพัฒนาระบบ กลไกและ
กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใช้งบประมาณ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการทรัพยากร
การเงินและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 1

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
เป้าประสงค์ทางการเงิน
การบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ทางการเงิน
กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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แนวทางปฏิบัติ
1. บุคลากรในคณะ ศึกษาและทบทวนระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่มีผล
บังคับใช้ของมหาวิทยาลัย และติดตามให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะมีระบบการจัดสรรเงิน แผนการใช้จ่าย การบริหารและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. คณะมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้งบประมาณประจำปี
4. คณะมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายให้มีความ
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระบบของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการเงิน
และงบประมาณ (คะแนนเต็ม 5)

เป้าหมายปีงบประมาณ
2563
2564
2565
98.00
98.50
99.00
4.20
4.40
4.60

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 2
การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ
เป้าประสงค์ทางการเงิน
การเบิ ก จ่ ายเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บของมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มมี ก ารควบคุ ม และ
ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ทางการเงิน
การพัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65

แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ
2. จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
3. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะ
4. มีการรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
ตัวชี้วัด
1. มีการรายงานสรุปการใช้จ่ายเสนอต่อผู้บริหาร
(ครั้ง/ปี)
2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ (ครั้ง/ปี)
3. ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน/ภายนอก
(ครั้ง/ปี)

เป้าหมายปีงบประมาณ
2563
2564
2565
4
4
4
4

4

4

1

1

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 3
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
เป้าประสงค์ทางการเงิน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ทางการเงิน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริการทรัพยากร การเงินและงบประมาณ
แนวทางปฏิบัติ
1. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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2. เพิ่มศักยภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณให้กับบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. สำรวจ พัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลและ
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้ง/ปี)
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเงิน/พัสดุ (ครั้ง/ปี)

เป้าหมายปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2
2
2
2

2

2

ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ทางการเงิน

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีระบบ
บริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการด้าน
การเงิน

การส่งเสริมและพัฒนา
การพัฒนาระบบ กลไก
ระบบเทคโนโลยี
และประบวนการจัดสรร
สารสนเทศ
ตรวจสอบ ติดตามผลการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหาร
ใช้งบประมาณ
จัดการด้านการเงินและ
งบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

การบริหารจัดการด้าน
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม พัฒนาระบบสารสนเทศ
การเงินทีม่ ีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ด้านการเงิน และ
ได้
พร้อมมีการควบคุมและ
งบประมาณให้มี
ตรวจสอบได้
ประสิทธิภาพ

กำหนดแนวทางในการ
การพัฒนาระบบ กลไก
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านการเงิน และกระบวนการจัดสรร สารสนเทศเพื่อการบริการ
และการให้ บริการที่มี ตรวจสอบ ติดตามผลการ ทรัพยากร การเงินและ
ประสิทธิภาพ
ใช้งบประมาณ
งบประมาณ
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11

แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิ น คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิ สยั ทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

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

มิติด้าน
ประสิ ทธิ ผล

บรรลุเป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความพึงพอใจผูร้ บั บริการ
การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

มุ่งพัฒนาบุคลากรและงานบริการอย่างมี
คุณภาพ

เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่
มีอยู่ให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมต่อการให้บริการ

มิ ติด้าน
คุณภาพ

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

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผล
การใช้งบประมาณ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และบุคลากร

บริหารจัดการ
ทรัพยากรและสารสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพ

มิ ติด้าน
ประสิ ทธิ ภาพ

พัฒนาทรัพยากรทีม่ อี ยู่เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
และพัฒนาการเรียนการสอน

มิ ติด้าน
พัฒนาองค์กร

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

ติดตามการเบิกจ่ายและ
บริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการจัดหา ติดตาม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ

ให้คาปรึกษาด้านการเงินให้กบั
บุคลากรในการปฏิบตั งิ านให้
เป็ นไปตามระเบียบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 – ๒565

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึง มีแ หล่ ง
งบประมาณในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานจากมหาวิ ทยาลัย จัด สรรให้ค ณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จาก
๑. งบประมาณแผ่นดิ น ตามทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย แล้ว
จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด จาแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ งบบุคลากร
(เงินเดือนข้าราชการ, เงินประจาตาแหน่ง, เงินเดือน
พนักงานราชการ)
๑.๒ งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรม ดูงาน,
ค่าวัสดุ)
๑.๓ งบลงทุน
(ค่าครุภณ
ั ฑ์)
๑.๔ งบอุดหนุน
(ค่าใช้จ่ายพนักงานฯ , โครงการบริการวิชาการ,
โครงการวิจยั )
๑.๕ งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม)
๒. งบประมาณเงิ นรายได้ของมหาวิ ทยาลัย ตามทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยคิด
รอบตามปี งบประมาณ ดังนี้
๒.๑ งบบุคลากร
(ค่าจ้างชัวคราว)
่
๒.๒ งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน
, ค่าวัสดุ)
๒.๓ งบลงทุน
(ค่าครุภณ
ั ฑ์)
๒.๔ งบอุดหนุน
(ค่าใช้จ่ายพนักงานฯ, โครงการวิจยั )
๒.๕ งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม)
แนวทางการบริ หารเงิ นงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการบริหารเงินงบประมาณต่าง ๆ ดังนี้
- ทบทวนและศึก ษาระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ และประกาศ ด้ า นการเงิน และน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ
ติดตามผลการ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนิ นงานด้ านการจัด ซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุใ ห้มคี วาม
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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- พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็ นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบริหาร
จัดการทีด่ ขี องหน่วยงาน
- มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดทารายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริ หาร เพื่อใช้
ในการตัดสินใจ
แนวทางการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณ
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทาการจัดสรรงบประมาณตาม
พัน ธกิจ ของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการผลิตบัณ ฑิต ด้านวิจ ัย การบริก ารวิช าการ ด้านทานุ บ ารุง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม และด้ า นการบริห ารจัด การ ดัง นั ้น แนวทางการใช้จ่ า ยงบประมาณเฉพาะจาก
งบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ มีการแบ่งเป็ นสัดส่วนในแต่ละพันธกิจ โดยประมาณ ดังนี้
ด้าน
ด้านจัดการศึกษา
ด้านวิจยั และการบริการวิชาการ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านบริหารจัดการ
รวม

ปี 2561
9,417,460
1,754,200
99,325
2,725,050
13,996,035

ปี 2562
4,457,280
1,966,310
57,680
1,372,692
7,853,962

ปี 2563
3,836,389
3,605,000
60,480
1,025,043
8,526,912

การวางแผนการใช้เงิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการวางแผนการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โดย การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ซึ่งระบุโครงการที่ได้รบั งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาใน
การดาเนินการ และผู้รบั ผิดชอบ ทาให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการดาเนินการในการใช้เงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่ได้รบั ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 ของสานักงบประมาณ อย่างเคร่งครัด การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณทีป่ รากฏ
ในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละโครงการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แต่ละฝ่ ายเร่งรัดให้มกี ารใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ มีการดาเนินโครงการให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร
2. รายการครุภณ
ั ฑ์ให้เร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทันกาหนดเวลา โดยเฉพาะ
รายการทีส่ ามารถดาเนินการจัดหาได้ดว้ ยวิธตี กลงราคาให้เร่งรัดดาเนินการ
3. การกาหนดคุณลักษณะของครุภณ
ั ฑ์จะต้องสอดคล้องกับรายการที่เสนอและดาเนิน การ
จัดหาตามคุณลักษณะทีไ่ ด้รบั อนุมตั เิ ป็ นสาคัญ
4. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครัง้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิในหลักการจากผู้มอี านาจอนุ ม ัติ
ก่อนทุกครัง้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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5. การดาเนินการทุกโครงการ ให้ถอื ตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ฯ และรายงานผลการดาเนินโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิ น
๑. ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัย
๒. ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านระบบบริหารงบประมาณและการเงินการบัญชี (3
มิต)ิ สาหรับจัดทารายงานทางการเงิน
การจัดทารายงานแสดงฐานะการเงิ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการจัดทารายงานแสดงฐานะทางการเงิน ทุก
ๆ สิ้นเดือน และแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายไตรมาส นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะพร้อมทัง้ เสนอแนะปั ญหา และอุปสรรคการดาเนินงานเพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ต่อไป
แนวทางการประหยัดงบประมาณ
๑. เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
คุม้ ค่า
๒. เน้นการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน
๓. สร้างจิตสานึกในการลดใช้วสั ดุสน้ิ เปลือง
การจัดสรรงบประมาณ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ
๑. จัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ และตัวบ่งชี้สาคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความเป็ นไปได้และผลประโยชน์ของโครงการ
๓. จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความสาเร็จของโครงการในอดีต
๔. จัดสรรงบประมาณตามความจาเป็ นเร่งด่วน และความเหมาะสมกับสถานการณ์
๕. จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และการบริหารจัดการของคณะ
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดาเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายตามรายละเอียดในแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
๒. หากมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดรายจ่าย ต้องเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ่อน
ดาเนินการ
๓. เบิกจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
การแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การปฏิบตั ทิ เี่ ป็ นรูปธรรม มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายในคณะเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามเป้ าหมายที่
กาหนด โดยดาเนินการดังนี้
1. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรทุก ฝ่ ายรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทาง
ของการบริหารทางการเงิน และดาเนินงานตามกลยุทธ์ทกี่ าหนด
2. คณะจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทาหน้าทีต่ ดิ ตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วดั ทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การติ ดตามประเมิ นผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดาเนินการเป็ นประจาทุกปี เพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่ างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปสู่ การแก้ ไขปั ญ หาอุ ปสรรคในการ
ด าเนิ น งาน หรื อ ทบทวนเป้ าหมายและกลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ กิ ด ความเหมาะสม ซึ่ ง จะด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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