
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ����-���� 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.����)



ค ำน ำ 
 

 ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลไป การบริหารองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องใช้หลักการของแนวคิดทางการบริหารที่เหมาะสมเข้าช่วย หลักการบริหาร
ประการหนึ่งที่องค์กรส่วนมากน ามาใช้ คือ หลัก 4 M ประกอบด้วย 1) เงิน (Money) 2) คน (Man)  
3) วัสดุ อุปกรณ์ (Material)  4) การจัดการ (Management) นั้น ปัจจัยทางการเงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ผู้บริหารขององค์กรในส่วนภาคธุรกิจเอกชนให้ความส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะหมายถึงผล
ก าไรที่ธุรกิจสามารถท าได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์กรในภาครัฐเริ่มให้ความสนใจและความส าคัญต่อการใช้
จ่ายเงินในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า(Value for money) โปร่งใส่ (Transparency) และตรวจสอบได้ 
(Accountability) จึงมีแนวคิดและนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาได้
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดหาจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังเป็นแนวให้สถาบันอุดมศึกษาควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับและ
รายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการพยากรณ์
รายรับและรายจ่ายอีกด้วย  

ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 -2564 และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักงานอธิการบดี (1 ตัว
บ่งชี้) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 มีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์   

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงินฉบับนี้จะถูกผลักดันให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีน าไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 

       
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

ความเป็นมา 

   ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
โดยมีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับในแต่ละปี  
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ
หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงถึง
สถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ปรัชญา 
   สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ 
    เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยภายในปี 2564  

พันธกิจ 
    1. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการด าเนินงาน
ทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   2. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
สูงรองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการนักศึกษา 
   5. ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
   6. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์  
   เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์กร 
 
อัตลักษณ์  
   การให้บริการที่ดี (Service mind)  
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ค่านิยม 
   SUPPORT : สนับสนุน 
    S : Service Mind = ให้บริการที่ด ี
    U : Unity = ร่วมมือร่วมใจ 
    P : Proactive = ท างานเชิงรุก 
    P : Performance = มุ่งประสิทธิภาพ 
    O : Organization = ยึดองค์กรเป็นหลัก 
    R : Responsibility = มีความรับผิดชอบ 
     T : Teamwork = ท างานเป็นทีม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   
วัตถุประสงคใ์นการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

1. เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของส านักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

2. เพ่ือสร้างระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการเงิน มีการติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
บริหารงานและตัดสินใจ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการเงินของส านักงานอธิการบดี  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการด าเนินงานทางการเงิน 
ของส านักงานอธิการบดี ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

จุดแข็ง  (Strengths) 
1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้และ

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
2. การน าระบบบัญชี 3 มิติ(3D) มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง 

 
จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. การรายงานข้อมูลทางการเงินยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

โอกาส  (Opportunities) 
   1. มีระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง สนับสนุน
กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดท า           
ระบบบัญชี 3 มิติ 

3. การจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
4. มีระบบการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานอธิการบดีที่มีประสิทธิภาพ 
5. นโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ 

 อุปสรรค  (Threats) 
    1. นโยบายการปรับลดงบประมาณและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
    2. ระเบียบด้านการเงินและพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง 
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ตาราง TOWS Matrix  
 จุดแข็ง  (Strengths) 

  1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
และการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  2. การน าระบบบัญชี 3 มิติ(3D) มาใช้
เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. ระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
    1. การรายงานข้อมูลทางการเงินยังไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2. ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 
    3. ร้อยละการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  
    

โอกาส  (Opportunities) 
   1. มีระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ แบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) 
ระบบการจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
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
กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดท า           ระบบ
บัญชี 3 มิติ 
3. การจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์
4. มีระบบการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานอธิการบดีที่มี
ประสิทธิภาพ 
5. นโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ 

กลยุทธ์  SO  
S1,2,3,O1,2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 

อุปสรรค  (Threats) 
  1. นโยบายการปรับลดงบประมาณ
และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี 
  2. ระเบียบด้านการเงินและพัสดุมี
การเปลี่ยนแปลง 
  

กลยุทธ์  ST 
S2T1 พัฒนาฐานข้อมูลระบบงบประมาณ
ทางการเงิน 
S3T2 พัฒนาระบบด้านงบประมาณและ
การคลัง (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

กลยุทธ์  WT 
W3T2 พัฒนาผู้ รับผิดชอบงานด้ าน
การเงินและพัสดุ 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

ความส าคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

   การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่ส าคัญอย่างหนึ่งของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม อ่ืนๆ 
ของนักศึกษา และรายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด า เนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   การวิเคราะห์ทางการเงิน  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จ านวนนักศึกษา และค่าใช้จ่ายที่ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้ส าหรับการผลิต
บัณฑิตต่อหัว รายได้ทั้งหมดของคณะ ฯ หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด ความรวดเร็วในการ
เบิกจ่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง  
ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว ส านักงานอธิการบดี 
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือการน าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีทาง
การเงิน 

แหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินในปัจจุบัน 

           ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ที่มาของรายได้ของส านักงานอธิการบดีประกอบด้วย 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. งบประมาณเงินรายได้  

   จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้ร่วมการประชุมหารือถึง
ข้อสรุปที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักงานอธิการบดี และแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ทางการเงิน 
    ส านักงานอธิการบดีมีระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่มปีระสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
พันธกิจ สร้างความม่ันคงและสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินของส านักงานอธิการบดีให้เกิดประสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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    2. เพ่ือสร้างระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ  โดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
    3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลทางการเงิน มีการติดตามผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ 
 
เป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงินของส านักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
      2. มีการเพิ่มข้ึนของรายได้จากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอก เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี  

     3. มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ ข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งาน และตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ 
   การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
มีกลยุทธ์ทางการเงินดังต่อไปนี้ 
    1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ 
    2. ปรับปรุงระบบการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
    3. การน าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 
    4. การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    5. พัฒนาทักษะความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากร    

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
   1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดีและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งเสริมให้การบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุม
ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
   3. มีการใช้จ่ายประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ 
รวมทั้งการพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี
รายเดือนหรืออย่างน้อยรายไตรมาส 
   5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อย่างต่อเนื่อง 
   6. ส านักงานอธิการบดีมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักงานอธิการบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ระบบด้านงบประมาณ

และการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 

 

 

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

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2564 

 
 

 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-
2564(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ฐานข้อมูลระบบงบประมาณ

ทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ผู้รับผิดชอบงานด้าน

การเงินและพสัด ุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 
   เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงินของของส านักงานอธิการบดี 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 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

  มาตรการ   
     1. จัดท าคู่มือเสนอของบประมาณประจ าปี 
     2. สนับสนุนให้สาขาวิชา/หนว่ยงาน จัดท าแผนงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือเสนอของบประมาณประจ าปี 

  กลยุทธ์ที่ 4 จัดสรรงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการ  
     1. จัดสรรงบประมาณที่แยกเป็นงบประจ าและงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 
    2. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    3. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
    4. ประเมินผลแผนเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา 
     5. ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 
    6. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทางการเงิน 
     เป้าประสงค์ มีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ทันท ี

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน 
  มาตรการ 
    1. จัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 
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    2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการสืบค้น ประมวลผล และสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการเงิน ONLINE ให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา 

      กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพย์สิน 
  มาตรการ      
    1. พัฒนา Website การบริหารทรัพย์สิน 
         2. จัดท าฐานข้อมูลรายได้และทรัพย์สินจากการบริหารทรัพย์สิน 
   3. ข้อมูลสารสนเทศทรัพย์สินถูกต้อง และรวดเร็ว เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างรายได้ เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ และพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแหล่งงบประมาณภายใน และภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหารายได้ของส านักงานอธิการบดี 
   มาตรการ  
     1. เพ่ิมประสิทธิภาพจากการจัดเก็บรายได้จากค่าเช่าพ้ืนที่ 
     2. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือชุมชน เชน่โครงการ
อบรมระยะสั้นต่างๆ 
     3. บริหารทรัพย์สินของส านักงานอธิการบดีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     4. บริหารทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เกิดรายได้ 
     5. จัดหารายได้จากแหล่งอื่นหรือเงินบริจาค 
      

   กลยุทธ์ที่ 2 จัดตั้งหน่วยงานหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหาเงินจากแหล่งงบประมาณภายนอก 
  มาตรการ 
     1. พัฒนาระบบงานจัดหารายได้เพ่ือสร้างและหารายได้เพ่ิม 
     2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์การการเงินของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

กิจกรรม/โครงการ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
ด้านงบประมาณและการเงินให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

1. ระเบียบทางการเงิน 
การคลัง และทรัพยส์ิน
ได้รับการปรับปรุง 

ครั้ง 1 1 1 1 1 1. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศดา้นการเงินให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจ 

4 กอง 

2. จัดท าคู่มือเสนอของบประมาณประจ าปีที่
มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน 

 

3. ก าหนดกิจกรรมการหารายไดเ้พิ่มจาก
ศักยภาพของบุคลากร/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั 

 

4. ทบทวนและพัฒนาการให้บริการให้เป็น
ระบบ 

 

2. พัฒนาฐานข้อมูลระบบ
งบประมาณและการคลัง 

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

จ านวน
รายงาน 

 

12 12 12 12 12 1. การปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้มผีลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

กองกลาง 

2. วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

 

3. วิเคราะห์และจดัท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

3. พัฒนาระบบด้านงบประมาณและ
การคลัง 

3. ความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพย์สินของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 85 85 90 95 1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิาร
งบประมาณที่สามารถตรวจสอบและรู้
สถานะทางการเงิน สนบัสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
2. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นการ
บริการดา้นการเงิน 

4 กอง 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

กิจกรรม/โครงการ ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาผู้รับผดิชอบงานด้าน
การเงินและพสัด ุ  

5. บุคลากรที่ปฏิบตัิงาน
ด้านการเงินและพัสดุ 
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

ปีละ 1 1 1 1 1 1. สนับสนุนและส่งเสรมิให้บุคลากรไดร้ับ
การอบรมด้านการเงินและพสัด ุ
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสด ุ

4 กอง 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน 
     ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน ตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้หลัก 2 แหล่ง คือ เงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจะได้รับ
การจัดสรรจากส านักงบประมาณ ส่วนเงินงบประมาณเงินรายได้พิจารณาจากประมาณการค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยได้
ก าหนดแนวทางการจัดหา และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินไว้ ดังนี้ 

  ด้านรายรับ 
     1. งบประมาณแผ่นดิน ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณภายใต้
พันธกิจ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การ
สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
       1.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินขั้นต่ าของรายจ่ายประจ าและงบ
ลงทุน 
       1.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยเสนอขอเป็นโครงการตามหมวดรายจ่าย ตามระเบียบส านักงบประมาณและมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 
     2. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้ มีการจัดสรรเป็นไปตามนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีและระเบียบการจัดหารายได้ 
       2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินบ ารุงการศึกษาทั้งภาคปกติ 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 เงินรายได้อ่ืนๆ  
      

    ด้านรายจ่าย 
     1. งบประมาณแผ่นดิน 

       เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 
      1. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 
      2. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
      3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 
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      4. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ เงินอุดหนุนทุนผลิต
และพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ เงินอุดหนุนส าหรับโครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเงินอุดหนุนส าหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) 
      5. งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม) 
     
     2. งบประมาณเงินรายได้ 

       เงินงบประมาณรายได้ ส านักงานอธิการบดีรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงส านักงานอธิการบดีได้จัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ให้กับกองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการ
การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต ดังนี้ 
      1. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 
      2. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
      3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 
      4. งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 
     

การจัดสรรงบประมาณ 
   ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่มีหลักตามแนวทางการ
ด าเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   1. หน่วยงานเสนอความต้องการการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดคู่มือการเสนอของบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
   2. มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน                        
เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสมและความสอดคล้องกับผังยุทธศาสตร์                          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   3. จัดท าเอกสารงบประมาณตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค าเสนอของบประมาณ                         
เพ่ือเสนอส านักงบประมาณและเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   4. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาจัดสรรตามจ านวน                
นักศึกษา บุคลากรและภารกิจของหน่วยงานเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  พร้อมทั้งแจ้งยอดจัดสรรให้กับ            
หน่วยงาน ส าหรับงบประมาณเงินรายได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งยอดจัดสรร                 
ให้กับหน่วยงาน 
   5. เงินงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรตามภารกิจประจ าโดยจัดสรรค่าใช้จ่ายขั้นต่ าที่ จ าเป็นในการ          
ปฏิบัติงานและภารกิจตามยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ส าหรับเงินรายได้จัดสรรตาม
ประมาณการรายรับและภารกิจที่จ าเป็นของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
   6. มหาวิทยาลัยจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพของ สกอ.                           
สมศ.  และส านักงบประมาณ  (PART) 
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การบริหารงบประมาณ 
   เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีแนวทางในการบริหารงบประมาณดังนี้ 
   1. ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายได้ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแผนบริหารงบประมาณประจ าปี 
   2. ทุกหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติ                       
ปรับแผนปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
   3. มีการรายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะห์ผล                                  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ติดตามการใช้จ่าย  ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   4. ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงาน  เช่น  การจัดท าระบบควบคุมภายใน                           
และ บริหารความเสี่ยง 
   5. ส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                   
และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอรายงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบประจ า           
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

การจัดท าระบบข้อมูลทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ โดยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และบัญชี (3D) 
เพ่ือจัดท ารายงานงบการเงิน และมีระบบ GFMIS   ที่ใช้ส าหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งสามารถน าข้อมูลจาก
ระบบบัญชีมาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน   และน าไปค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลัง และบัญชี (3D) สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน บริหารงบประมาณ บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   และน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงขององค์กร 

การจัดท ารายงานทางการเงิน 
    ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการจัดท ารายงานทางการเงินรายไตรมาส
และประจ าปี จากระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และบัญชี (3D)  เสนอให้ผู้บริหารเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี และจัดส่งรายงานการเงิน  เพ่ือเสนอให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

 

4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
   การน าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2562) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในส านักงานอธิการบดี 
ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

2. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรส านักงานอธิการบดีได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ทิศทางของการบริหารทางการเงิน และด าเนินงานตามยกลยุทธ์ที่ก าหนด 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนแผนของส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่ติดตามผล 
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
4.2 การติดตามประเมินผล 
   การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564(ฉบับปรุง
ปรุง พ.ศ. 2562) ด าเนินการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์
ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดท าแผนของส านักงานอธิการบดี 
 4.2.1 กรอบการทบทวนและการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 

 4.2.2 กรอบระยะเวลาการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 

 4.2.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 
ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน(แต่ละปี) ระดับ 4 ระดับ 5 

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 

สูตรในการค านวณ 
 

จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดที่บรรเป้าหมายx100 
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดของแผน 

 

   ปี พ.ศ. 2561 
 

ปี พ.ศ. 2560    ปี พ.ศ. 2562 
 

   ปี พ.ศ. 2563 
 

   ปี พ.ศ. 2564 
 

ครึ่งแผน 
 

   สิ้นสุดแผน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานอธิการบดี 
ที่  29 /2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนของส านักงานอธิการบดี  
.............................................................................................................. 

 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานที่ 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น 

อาศัยความตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนของส านักงานอธิการบดี 
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน     ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ        ที่ปรึกษา 
4. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี       ประธาน 
5. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน       รองประธานกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       รองประธานกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา       รองประธานกรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองกลาง         รองประธานกรรมการ 
9. นางสันทนา แสงสว่าง         กรรมการ 
10. นางสาวพัชรี รุ่งจ ารัส         กรรมการ 
11. นายทรงกิต  การีซอ         กรรมการ 
12. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ        กรรมการ 
13. นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข      กรรมการ 
14. นายสราวุธ ค าสัตย์               กรรมการ 

15. นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ                กรรมการ 
16. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล          กรรมการ 
17. นางสาวยุวนารี  ฉิมพาลี            กรรมการ 
18. นางศราริตา แจ้งพันธุ์          กรรมการ 
19. นางสาวกาญจน์พิชญา  ภิญญา            กรรมการ 
20. นายพรเทวา  สันทัด            กรรมการ 
21. นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย    กรรมการ 
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22. นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล               กรรมการ 
23. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพัทธ์ สมจู          กรรมการและเลขานุการ 
24. นายวีรศักดิ์  โพธิ์ภิรมย์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นายไอศูรย์  จิตกระแสร์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวนัฐฐา ภูมิดี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางอมรรัตน์  อมรนาถ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  
1) ก าหนดแนวทางและทิศทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ,แผนกลยุทธ์ 

ทางการเงินส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี 

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 
ทางการเงินส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี 

3) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ ให้กับคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564 ,แผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานอธิการบดี 

4) วางแผนการด าเนินงานการจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ,แผนกลยุทธ์ 
ทางการเงินส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี 

5) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
6) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
7) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
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 ธ ์

ทางการเงินส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี 

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 
ทางการเงินส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564,แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี ต่อคณะกรรมการ
บริหารส านักงานอธิการบดี 

10) ด าเนินการอ่ืนๆ ที่รองอธิการบดีรับผิดชอบมอบหมาย 
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 ขอให้ผู้รับค าสั่งแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมี
ปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยงานอธิการบดีและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 

  
  สั่ง ณ วันที่   30 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
 

                   (นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 



สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ARU


