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ค าน า  
 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะท าให้ส านัก       
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลักดันกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการภายใน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
 

1.2 ปรัชญา 
 แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.3 วิสัยทัศน์  
มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย อัจฉริยะ 

(Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564 

 

1.4 พันธกิจ 

 1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 3. สนับสนุนการเรียนการสอน  
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.5 เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การพัฒนาท้องถิ่น  
 2.  การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ     
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT  

(SWOT Analysis ) ด้านการเงิน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี  SWOT (SWOT Analysis)           
ด้านการเงิน 
 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพการด าเนินการด้านการเงินของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านมาพบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ มีดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในส านักวิทยบริการฯ ซึ่งมีผลท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และ  มีประสิทธิภาพ 
 1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง 
 2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลางและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนด 
 3. มีแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 4. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ทุกเวลา 
 5. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการ
บริหารงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานภายในองค์กรล่าช้า 
 1. บุคลากรระดับปฏิบัติการยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 2. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 สภาพแวดล้อมภายนอกส านักวิทยบริการฯ ที่เป็นคุณค่าและเป็นผลต่อการด าเนินงาน 
 1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน 
 2. มีระบบสารสนเทศทางการเงินช่วยในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 

อุปสรรค(Threats) 
 อุปสรรคหรือภัยคุกคาม เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ท าให้การด าเนินงานประสบปัญหา
และความยากล าบาก 
 1. ข้อก าหนดในระเบียบปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไม่มีความยืดหยุ่น 
 2. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณสิ้นสุดเพียงเดือนสิงหาคม 
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บทที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (Swot Analysis)         
ด้านการเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 
3.1 วิสัยทัศน์ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 
 2. ส่งเสริมให้มีการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน 
 

3.3 เป้าประสงค์ 
 1. มีการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
 2. มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
 3. จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ 
 

3.4 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการฯ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจ 
 2. สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมด้านงบประมาณสามารถตรวจสอบ
ได ้
 3. สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
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3.5 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา ครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณและการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
ส่งเสริมให้มีการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

 

เป้าประสงค์ที่ 1 : 
มีการบริหารจัดการ
งบประมาณและการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 2 : 
มีระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและ
งบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 3 : 
จัดสรรงบประมาณ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และพันธกิจของ       
ส านักวิทยบริการฯ 

กลยุทธ์ 1 : 
พัฒนาระบบและปรับปรุง
ระบบการบริหารงบประมาณ
และการเงินให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แ ล ะ ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 
เพื่อให้ด าเนินงานบรรลุตาม
พันธกิจ 

กลยุทธ์ 2 : 
สนับสนุนและพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ครอบคลุม
ด้านงบประมาณสามารถ
ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ 3 :    
สร้างความเข้าใจการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 
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3.6 วัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางการเงิน 
1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดย

จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

 4. มีการติดตามผล และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3.7 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือการผลิต

บัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งต่างๆ เพ่ือด าเนินการตาม
พันธกิจของส านักฯ ดังนี้ 

1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2) เงินรายได้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระเบียบสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 หมวดที่ 1 
ประเภทและที่มาของเงินรายได้ ได้แก่ ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าบ ารุงห้องสมุด จาก
นักศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 

3) เงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดบริการและ
การจัดการรายได้ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 ในหมวดที่ 2 รายได้และ
การจัดการรายได้ ได้แก่ 

1. ค่าบริการถ่ายเอกสาร 
2. ค่าบริการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก 
3. ค่าปรับคืนหนังสือยืมเกินก าหนดส่ง ค่าท าบัตรสมาชิกเนื่องจากหายหรือท าช ารุดเว้น

แต่ช ารุดตามสภาพ 
4. ค่าบ ารุงสถานที่ 
5. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6. ค่าบริการพิมพ์ 

 

3.8 แหล่งที่มาของงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษา 
 2. งบบ ารุงการศึกษา เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษา 
 3. งบ กศ.บป. เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาภาคสมทบที่เข้า
ศึกษา 
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ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 12,444,000 
2. เงินบ ารุงการศึกษา 2,686,126 
   2.1 เงินบ ารุงการศึกษา (นักศึกษาภาคปกติ) 2,125,800 
3. เงินงบการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)   477,570 

รวมทั้งสิ้น 17,733,496 
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3.9 แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารเงินงบประมาณตามพันธกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งสัดส่วนในแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 
 

งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ รหัสกิจกรรม จ านวนเงิน 
ไตรมาส 

ไตรมาส 1 ไตรสมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบแผ่นดิน 

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6215000008 3,000,000 1,332,215 987,331.50 487,278 193,175.50 
2. โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 6215000009 2,600,000 811,800 769,980 715,000 303,220 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการ 6215000011 6,544,000 6,544,000 - - - 
4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 6215000022 200,000 40,000 80,000 40,000 40,000 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 621500023 100,000 - 50,000 50,000 - 

จ านวนเงินทั้งหมด  12,444,000 8,728,015 1,887,311.50 1,292,278 536,395.50 
ร้อยละ  100% 70.14 15.17 10.38 4.31 

งบบกศ. 

1. โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 6215000010 239,106 74,415 52,940 60,136 51,615 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 6215000003 300,000 40,000 80,000 130,000 50,000 
3.โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการฯ 6215000001 632,495 232,495 180,000 120,000 100,000 
4.โครงการจดัหาครภุณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการฯ 6215000016 1,118,925 1,118,925 - - - 
5.โครงการจดัหาครภุณัฑ์ทางการศึกษาฯ 6215000017 99,000 99,000 - - - 
6. โครงการส่งเสรมิวิทยวิชาการ 6215000014 120,000 41,000 29,000 16,000 34,000 
7.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 6215000002 96,600 96,600 - - - 
8.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6215000006 10,000 10,000 - - - 
9.โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์ 6215000004 42,400 19,000 13,200 10,200   
10. โครงการห้องสมดุสีเขยีว 6215000007 27,600 9,200 9,200 9,200   

จ านวนเงินรวม  2,686,126 1740635 364,340 345,536 235,615 
ร้อยละ  100% 64.80 13.56 12.86 8.77 
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งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ รหัสกิจกรรม จ านวนเงิน 
ไตรมาส 

ไตรมาส 1 ไตรสมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 

บกศ.
เพ่ิมเติม 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลยัราชภฎั
พระนครศรีอยุธยา    

6215000019 1,971,000 1,971,000       

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์จัดหาครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการเรยีนการ
สอน     

6215000020 154,800 154,800       

จ านวนเงินรวม  2,125,800 2,125,800       
ร้อยละ  100% 100%       

งบกศ.บป. 

งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 6215000013 110,218 23,000 33,000 33,000 21,218 
งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการฯ 6215000015 167,352 167,352       
งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 6215000012 200,000 100,000 50,000 50,000   

จ านวนเงินรวม  477,570 290,352 83,000 83,000 21,218 
ร้อยละ  100% 60.79 17.38 17.38 4.45 

 รวมท้ังสิ้น  17,733,496 12,884,802 2,334,651.50 1,720,814 793,228.50 
   100% 72.55% 13.17% 9.70% 4.47% 
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3.10 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับ 
2. น ารายละเอียดของงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 มาพิจารณาความส าคัญและความ

เหมาะสม 
3. พิจารณาโครงการและงานประจ า ตามความจ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
4. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 
5. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการฯ โดยปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้สิ้นสุดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี อาจขยายได้ถึงเดือนกันยายน หากมีเหตุ
จ าเป็นต้องชี้แจงมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 

 5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ 
 5.2 งบบ ารุงการศึกษา (บกศ., กศ.บป.) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน 

สิงหาคม ของแต่ละปีงบประมาณ 
 

3.11 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 - ระบบงบประมาณและการคลัง (3D) ส าหรับควบคุมการตัดยอดงบประมาณ และรายงาน
สถานะทางการเงิน 
 

3.12 การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการจัดท ารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารการเงิน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ในรายไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะความมั่นคงทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ     
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้อ านวยการส านักฯ เป็นคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ทุกครั้ง 
 

3.13 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 - การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามพันธกิจทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ร้อยละ 100 
 - การด าเนินงานทุกโครงการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 100 

 

 



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

บทที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

 
4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้วงจรคุณภาพด าเนินการดังนี้ 
 1. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงบทบาทของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่
สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับส านัก 
 3. ทุกหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม     ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
 
 
 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนงาน/โครงการ 

ติดตาม/รายงาน 
- ผลการด าเนินงาน 
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

P 

D 

C 

A 



ภาคผนวก 



ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ 25/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่องานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ประธาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย กรรมการ 
 4. อาจารย์ทัศน ี   สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง  กรรมการ 
 6. นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 7. นายอรรถสิทธ์   กิจที่พ่ึง  กรรมการ 
 8. นางนภารัตน์   จ าเนียร  กรรมการ 
 9. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการ 
           10. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 
           11. นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 12. นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 
 13. นายเจษฎา    สุขสมพืช กรรมการ 
         14. นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการ 
 15. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการ 
           16. นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู ่  กรรมการและเลขานุการ 
           17. นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
1. ทบทวน และก าหนดนโยบาย ทิศทาง การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
3. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4. ก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 



 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ หากมีปัญหาใดในการ
ปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ 
 

   สั่ง ณ วันที่  12  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปรุิสังคหะ) 

  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 

เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 


