แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ����-����
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.����)

คำนำ
ในสภาวะการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลไป การบริ ห ารองค์ ก รภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
จึ งเป็ น เรื่ องส าคัญ ที่ต้องใช้ห ลั ก การของแนวคิดทางการบริห ารที่เหมาะสมเข้าช่ว ย หลั กการบริห าร
ประการหนึ่งที่องค์กรส่วนมากนามาใช้ คือ หลัก 4 M ประกอบด้วย 1) เงิน (Money) 2) คน (Man)
3) วัสดุ อุปกรณ์ (Material) 4) การจัดการ (Management) นั้น ปัจจัยทางการเงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ผู้บริหารขององค์กรในส่วนภาคธุรกิจเอกชนให้ความสาคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะหมายถึงผล
กาไรที่ธุรกิจสามารถทาได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์กรในภาครัฐเริ่มให้ความสนใจและความสาคัญต่อการใช้
จ่ายเงินในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า(Value for money) โปร่งใส่ (Transparency) และตรวจสอบได้
(Accountability) จึงมีแนวคิดและนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาได้
จัดทาแผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังเป็นแนวให้สถาบันอุดมศึกษาควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับและ
รายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการพยากรณ์
รายรับและรายจ่ายอีกด้วย
ดังนั้น สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ดาเนินการจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 -2564 และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักงานอธิการบดี (1 ตัว
บ่งชี้) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 มีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์
สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ฉบับ นี้จ ะถูก ผลักดันให้ห น่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี นาไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หน้า
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ส่วนที่ 1

ความเป็นมา
1.1 ความเป็นมา
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
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3.7 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2560-2564
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3.12 การจัดทารายงานทางการเงิน
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
4.2 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนของสานักงานอธิการบดี
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ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
ความเป็นมา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โดยมีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย ที่มี การปรั บเปลี่ ยน และงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีที่ ได้ รั บในแต่ ล ะปี
ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ
หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทานุ
บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม รวมทั้ง ส่ ง เสริ มกลยุ ทธ์ ของมหาวิท ยาลั ยให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยมีแ นวทางจั ดหา
ทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทารายงานทางการเงินที่แสดงถึง
สถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี
เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป
ปรัชญา
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
เป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานทุ ก พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยภายในปี 2564
พันธกิจ
1. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับ สนุนการดาเนินงาน
ทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
สูงรองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการนักศึกษา
5. ส่งเสริมการนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
6. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์
เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์กร
อัตลักษณ์
การให้บริการที่ดี (Service mind)
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ค่านิยม
SUPPORT : สนับสนุน
S : Service Mind = ให้บริการที่ดี
U : Unity = ร่วมมือร่วมใจ
P : Proactive = ทางานเชิงรุก
P : Performance = มุ่งประสิทธิภาพ
O : Organization = ยึดองค์กรเป็นหลัก
R : Responsibility = มีความรับผิดชอบ
T : Teamwork = ทางานเป็นทีม
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักงานอธิการบดี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการเงิน มีการติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานและตัดสินใจ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานทางการเงิ น ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดยการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายในเพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและความสามารถภายในของการด าเนิ น งานทางการเงิ น
ของส านั กงานอธิ ก ารบดี ได้ แก่ จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น (Weaknesses) และการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. การนาระบบบัญชี 3 มิติ(3D) มาใช้เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การรายงานข้อมูลทางการเงินยังไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
โอกาส (Opportunities)
1. มีระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง สนับสนุน
กระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดทา
ระบบบัญชี 3 มิติ
3. การจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
4. มีระบบการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานอธิการบดีที่มีประสิทธิภาพ
5. นโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
อุปสรรค (Threats)
1. นโยบายการปรับลดงบประมาณและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาสานักงานอธิการบดี
2. ระเบียบด้านการเงินและพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง
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ตาราง TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
และการเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ถู กต้ อ ง
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเป็ น ไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
2. การนาระบบบัญชี 3 มิติ(3D) มาใช้
เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง
โอกาส (Opportunities)
กลยุทธ์ SO
1. มี ระบบการบริ หารการเงิ นการ S1,2,3,O1,2 พั ฒนาระบบการบริหาร
คลังภาครัฐ แบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) จัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เกิด
ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย ประสิทธิภาพ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement : e – GP)
ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ส นั บ ส นุ น
กระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. นโยบายของรั ฐ บาลในการพั ฒ นา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในการจัดทา
ระบบ
บัญชี 3 มิติ
3. การจั ดสรรงบประมาณภาครั ฐที่
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
4. มีระบบการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของสานักงานอธิการบดีที่มี
ประสิทธิภาพ
5. นโยบายการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น
ภาครัฐ
อุปสรรค (Threats)
กลยุทธ์ ST
1. นโยบายการปรับลดงบประมาณ S2T1 พัฒนาฐานข้อมูลระบบงบประมาณ
และภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ ส่งผลต่อการ ทางการเงิน
พัฒนาสานักงานอธิการบดี
S3T2 พั ฒนาระบบด้ านงบประมาณและ
2. ระเบี ยบด้ านการเงิ นและพั สดุ มี การคลัง (ระบบบัญชี 3 มิติ)
การเปลี่ยนแปลง

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การรายงานข้อมูลทางการเงินยังไม่
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
3. ร้ อยละการเบิ กจ่ ายยั งไม่ เป็ นไป
ตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ WT
W3T2 พั ฒ นาผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า น
การเงินและพัสดุ
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
ความสาคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่สาคัญอย่างหนึ่งของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ของนักศึกษา และรายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา จึ งต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้ว ย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จานวนนักศึกษา และค่าใช้จ่ายที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้สาหรับการผลิต
บัณฑิตต่อหั ว รายได้ทั้งหมดของคณะ ฯ หลังจากหั กงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการทั้งหมด ความรวดเร็ว ในการ
เบิกจ่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง
ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว สานักงานอธิการบดี
จึ งกาหนดวัตถุป ระสงค์ เป้ าหมาย การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม และการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา เพื่อการนาสู่ การจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีทาง
การเงิน
แหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินในปัจจุบัน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุน พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณประจาปี
ที่มาของรายได้ของสานักงานอธิการบดีประกอบด้วย
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้
จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางการเงิ น ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมการประชุมหารือถึ ง
ข้อสรุปที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสานักงานอธิการบดี และแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยกาหนดวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์ทางการเงิน
สานักงานอธิการบดีมีระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
พันธกิจ สร้างความมั่นคงและสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินของสานักงานอธิการบดีให้เกิดประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
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2. เพื่อสร้างระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลทางการเงิน มีการติดตามผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ
เป้าประสงค์
1. มีการบริ หารจั ดการด้านทรั พยากรทางการเงินของส านักงานอธิการบดีให้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอก เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
3. มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ ข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งาน และตรวจสอบข้อมูล
เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีกลยุทธ์ทางการเงินดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงระบบการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3. การนาเทคโนโลยีมาบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
4. การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. พัฒนาทักษะความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากร
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดีและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งเสริมให้การบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุม
ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. มีการใช้จ่ายประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
รวมทั้งการพัฒนาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
รายเดือนหรืออย่างน้อยรายไตรมาส
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อย่างต่อเนื่อง
6. สานักงานอธิการบดีมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสานักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2564
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 25602564(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 )
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ฐานข้อมูลระบบงบประมาณ
ทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ระบบด้านงบประมาณ
และการคลัง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
การเงินและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงินของของสานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณและการเงิน
มาตรการ
1. พัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. สร้างระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด และความรวดเร็วของการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน
มาตรการ
1. ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย
2. พัฒนาระบบบริการบัญชี 3 มิติ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
มาตรการ
1. จัดทาคู่มือเสนอของบประมาณประจาปี
2. สนับสนุนให้สาขาวิชา/หน่วยงาน จัดทาแผนงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือเสนอของบประมาณประจาปี
กลยุทธ์ที่ 4 จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และกากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. จัดสรรงบประมาณที่แยกเป็นงบประจาและงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี
2. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ประเมินผลแผนเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา
5. ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
6. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน
เป้าประสงค์ มีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ทันที
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
มาตรการ
1. จัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี
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2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้น ประมวลผล และสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการเงิน ONLINE ให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพย์สิน
มาตรการ
1. พัฒนา Website การบริหารทรัพย์สิน
2. จัดทาฐานข้อมูลรายได้และทรัพย์สินจากการบริหารทรัพย์สิน
3. ข้อมูลสารสนเทศทรัพย์สินถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแหล่งงบประมาณภายใน และภายนอกเพื่อนามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาสานักงานอธิการบดี
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหารายได้ของสานักงานอธิการบดี
มาตรการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพจากการจัดเก็บรายได้จากค่าเช่าพื้นที่
2. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือชุมชน เช่นโครงการ
อบรมระยะสั้นต่างๆ
3. บริหารทรัพย์สินของสานักงานอธิการบดีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. บริหารทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดรายได้
5. จัดหารายได้จากแหล่งอื่นหรือเงินบริจาค
กลยุทธ์ที่ 2 จัดตั้งหน่วยงานหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหาเงินจากแหล่งงบประมาณภายนอก
มาตรการ
1. พัฒนาระบบงานจัดหารายได้เพื่อสร้างและหารายได้เพิ่ม
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์การการเงินของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ
ครั้ง

ค่าเป้าหมาย(ปีงบประมาณ)
2560 2561 2562 2563
1
1
1
1

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณและการเงินให้เกิด
ประสิทธิภาพ

1. ระเบียบทางการเงิน
การคลัง และทรัพย์สิน
ได้รับการปรับปรุง

2. พัฒนาฐานข้อมูลระบบ
งบประมาณและการคลัง

2.รายงานผลการเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS และ
ระบบงบประมาณและ
การคล้ง (ระบบบัญชี 3
มิติ) ถูกต้องตรงกัน

จานวน
รายงาน

12

12

12

12

3. พัฒนาระบบด้านงบประมาณและ 3. ความพึงพอใจในระบบ
การคลัง
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพย์สินของผู้รับบริการ

ร้อยละ

85

85

85

90

กิจกรรม/โครงการ
2564
1 1. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศด้านการเงินให้มีความเหมาะสม
ทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจ
2. จัดทาคู่มือเสนอของบประมาณประจาปีที่
มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน
3. กาหนดกิจกรรมการหารายได้เพิ่มจาก
ศักยภาพของบุคลากร/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
4. ทบทวนและพัฒนาการให้บริการให้เป็น
ระบบ
12 1. การปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีให้มผี ลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2. วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
3. วิเคราะห์และจัดทารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
95 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งบประมาณที่สามารถตรวจสอบและรู้
สถานะทางการเงิน สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
2. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นการ
บริการด้านการเงิน

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
4 กอง

กองกลาง

4 กอง
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กลยุทธ์
4. พัฒนาผู้รับผิดชอบงานด้าน
การเงินและพัสดุ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงินและพัสดุ
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

หน่วยนับ
ปีละ

ค่าเป้าหมาย(ปีงบประมาณ)
2560 2561 2562 2563
1
1
1
1

กิจกรรม/โครงการ
2564
1 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การอบรมด้านการเงินและพัสดุ
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง
3. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
4 กอง

11

12

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน ตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้หลัก 2 แหล่ง คือ เงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจะได้รับ
การจัดสรรจากส านั กงบประมาณ ส่วนเงินงบประมาณเงินรายได้พิจารณาจากประมาณการค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสู ตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ยกาหนด โดยได้
กาหนดแนวทางการจัดหา และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินไว้ ดังนี้
ด้านรายรับ
1. งบประมาณแผ่นดิน สานักงานอธิการบดี ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อของบประมาณภายใต้
พันธกิจ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การ
สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินขั้นต่าของรายจ่ายประจาและงบ
ลงทุน
1.2 ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ตามยุ ทธศาสตร์ การบริ ห าร
มหาวิทยาลัย โดยเสนอขอเป็นโครงการตามหมวดรายจ่าย ตามระเบียบสานักงบประมาณและมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา
ประเทศ
2. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้ มีการจัดสรรเป็นไปตามนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณประจาปีและระเบียบการจัดหารายได้
2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินบารุงการศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคพิเศษ
เงินหน่วยกิต เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.2 รายได้จากการบริหารงาน ได้แก่ เงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
2.3 รายได้จากดอกเบี้ย ได้แก่ เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินรายได้จากดอกเบี้ยการลงทุน
2.4 เงินทุนการศึกษา เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
2.5 เงินรับฝาก
2.6 เงินรายได้อื่นๆ
ด้านรายจ่าย
1. งบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
2. งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
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4. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ เงินอุดหนุนทุนผลิต
และพัฒ นาบุ คลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ เงินอุดหนุนส าหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเงินอุดหนุนสาหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)
5. งบรายจ่ ายอื่ น (โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม)
2. งบประมาณเงินรายได้
เงิ น งบประมาณรายได้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย
ซึง่ สานักงานอธิการบดีได้จัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ให้กับกองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการ
การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต ดังนี้
1. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
2. งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
4. งบรายจ่ ายอื่ น (โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซีย น โครงการพัฒ นาการจั ด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
การจัดสรรงบประมาณ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ขับ เคลื่อนการดาเนิน งานของมหาวิทยาลั ย จึง มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่มีหลั กตามแนวทางการ
ดาเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หน่วยงานเสนอความต้องการการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดคู่มือการเสนอของบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
2. มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาค าเสนอของบประมาณของหน่ ว ยงาน
เพื่ อ พิ จ ารณาการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามความจ าเป็ น เหมาะสมและความสอดคล้ อ งกั บ ผั ง ยุ ท ธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. จั ด ท าเอกสารงบประมาณตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาค าเสนอของบประมาณ
เพื่อเสนอสานักงบประมาณและเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณแผ่ น ดิ น มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การพิ จ ารณาจั ด สรรตามจ านวน
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและภารกิ จ ของหน่ ว ยงานเพื่ อ เสนอผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ยอดจั ด สรรให้ กั บ
หน่ ว ยงาน ส าหรั บ งบประมาณเงิ น รายได้ เ มื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ มหาวิ ท ยาลั ย จะแจ้ ง ยอดจั ด สรร
ให้กับหน่วยงาน
5. เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น จั ด สรรตามภารกิ จ ประจ าโดยจั ด สรรค่ า ใช้ จ่ า ยขั้ น ต่ าที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานและภารกิจตามยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สาหรับเงินรายได้จัดสรรตาม
ประมาณการรายรับและภารกิจที่จาเป็นของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
6. มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท างบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพของ สกอ.
สมศ. และสานักงบประมาณ (PART)
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การบริหารงบประมาณ
เมื่อได้รับ จัดสรรเงิน งบประมาณแล้ ว สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
มีแนวทางในการบริหารงบประมาณดังนี้
1. ส านั ก งานอธิก ารบดี จั ด ทาแผน/รายงานผลการปฏิ บัติ งานและการใช้ จ่า ยงบประมาณรายจ่า ย
งบประมาณรายได้ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อใช้เป็นแผนบริหารงบประมาณประจาปี
2. ทุกหน่วยงานภายใต้สานักงานอธิการบดีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีและรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการประจาปีให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานต่อ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลั ย เพื่อวิเคราะห์ ผ ล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ติดตามการใช้จ่าย ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. ผู้ บ ริ ห ารน าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการบริ ห ารงาน เช่ น การจั ด ท าระบบควบคุ ม ภายใน
และ บริหารความเสี่ยง
5. สานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ติด ตามการใช้เงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด เสนอรายงานต่ อ อธิ ก ารบดี แ ละคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
การจัดทาระบบข้อมูลทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ โดยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และบัญชี (3D)
เพื่อจัดทารายงานงบการเงิน และมีระบบ GFMIS ที่ใช้สาหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสามารถนาข้อมูลจาก
ระบบบัญชีมาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และนาไปคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน
การคลัง และบัญชี (3D) สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน บริหารงบประมาณ บริห ารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงขององค์กร
การจัดทารายงานทางการเงิน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการจัดทารายงานทางการเงินรายไตรมาส
และประจาปี จากระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และบัญชี (3D) เสนอให้ผู้ บริหารเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานและการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี และจัดส่งรายงานการเงิน เพื่อเสนอให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
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ส่วนที่ 4
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2562) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสานักงานอธิการบดี
ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยดาเนินการดังนี้
1. สานักงานอธิการบดีจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย
2. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรสานักงานอธิการบดีได้ รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ทิศทางของการบริหารทางการเงิน และดาเนินงานตามยกลยุทธ์ที่กาหนด
3. มอบหมายให้ ค ณะกรรมการจั ด ท าแผนแผนของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ท าหน้ า ที่ ติ ด ตามผล
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
4.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564(ฉบับปรุง
ปรุง พ.ศ. 2562) ดาเนินการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์
ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะดาเนินการโดยคณะกรรมการจัดทาแผนของสานักงานอธิการบดี
4.2.1 กรอบการทบทวนและการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2562)
ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

4.2.2 กรอบระยะเวลาการติดตามและรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิ น ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2562)
ครึ่งแผน

สิ้นสุดแผน

4.2.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผน(แต่ละปี)
เกณฑ์การวัด
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50-ร้อยละ 59.99
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60-ร้อยละ 69.99
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70-ร้อยละ 79.99
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80-ร้อยละ 89.99
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90-ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย
ครึ่งแผน
สิ้นสุดแผน
ระดับ 4
ระดับ 5
สูตรในการคานวณ
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่บรรเป้าหมายx100
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผน
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ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานอธิการบดี
ที่ 29 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนของสานักงานอธิการบดี
..............................................................................................................
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานที่
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น
อาศัย ความตามมาตรา 41 แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคั บ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธยา ว่าด้ว ยกรรมการประจาสถาบัน ส านัก ศูนย์ห รือส่ ว นราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนของสานักงานอธิการบดี
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ
4. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
5. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
6. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
7. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
8. ผู้อานวยการกองกลาง
9. นางสันทนา แสงสว่าง
10. นางสาวพัชรี รุ่งจารัส
11. นายทรงกิต การีซอ
12. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ
13. นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
14. นายสราวุธ คาสัตย์
15. นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ
16. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล
17. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี
18. นางศราริตา แจ้งพันธุ์
19. นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา
20. นายพรเทวา สันทัด
21. นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22. นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
23. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพัทธ์ สมจู
24. นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์
25. นายไอศูรย์ จิตกระแสร์
26. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์
27. นางสาวนัฐฐา ภูมิดี
28. นางอมรรัตน์ อมรนาถ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1) กาหนดแนวทางและทิศทางการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ,แผนกลยุทธ์
ทางการเงินสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25602563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานอธิการบดี
2) อ า น ว ย ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ร ะ ย ะ 5 ปี พ . ศ . 2 5 6 0 -2 5 6 4 , แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
ทางการเงินสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25602563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานอธิการบดี
3) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ ให้กับคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564 ,แผนกลยุทธ์ทางการเงินสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 และแผนบริห ารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานอธิการบดี
4) วางแผนการดาเนินงานการจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ,แผนกลยุทธ์
ทางการเงินสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25602563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานอธิการบดี
5) ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
6) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
7) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
8 ) จั ด ท า ( ร่ า ง ) แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ร ะ ย ะ 5 ปี พ . ศ . 2 5 6 0 -2 5 6 4 , แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
ทางการเงินสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25602563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานอธิการบดี
9 ) น า เ ส น อ ( ร่ า ง ) แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ร ะ ย ะ 5 ปี พ . ศ . 2 5 6 0 -2 5 6 4 , แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
ทางการเงินสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25602563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานอธิการบดี ต่อคณะกรรมการ
บริหารสานักงานอธิการบดี
10) ดาเนินการอื่นๆ ที่รองอธิการบดีรับผิดชอบมอบหมาย
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ขอให้ผู้รับคาสั่งแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมี
ปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้อานวยงานอธิการบดีและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ARU

