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บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีจะประสบความส าเร็จได้นั้น     มี

ความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้

เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของส านักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าประสงค์ที่

ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ มกีารวิเคราะหร์ายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก

ทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ      

ที่ส านักงานอธิการบดีได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่

สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มกีารจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจ

สอบการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ส านักงานอธิการบดีจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานอธิการบดีในทุกๆ 

ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย 

โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผล

การใชจ้า่ยงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 

ณ ตุลาคม 2563) ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีให้ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ส านักงานอธิการบดี  

กุมภาพันธ์ 2563 
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ความเป็นมา (Back ground) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง        

ณ ตุลาคม 2563) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกล

ยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์            

มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดา้นงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ

ท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรอืคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภา

วิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน า

นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ

ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
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ภาพท่ี 2 โครงสรา้งการบริหารจัดการ  

โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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  ส านักงานอธิการบดี โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ

ด าเนนิงานของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

  แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

ปรัชญา (Philosophy) 

 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม  

พันธกิจ (Mission) 

 บริการและสนับสนุนการจัดการศกึษาด้วยนวัตกรรม 

เอกลักษณ์ (Identity) 

 บริการเป็นเลิศ  

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

 บริการด้วยใจ (service mind) 

ค่านยิม (Value) 

 Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ตดิขัด 

  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 

  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมคีวามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 

ร่วมกัน 

เป้าหมายในการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  (พ.ศ. 2563) 

 ส านักงานอธิการบดี  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  ที่จะด าเนินการไปสู่

ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดีมุง่พัฒนากระบวนการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และ

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ 

2. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยิ่งขึ้น 

3. ส านักงานอธิการบดีมุง่ให้หน่วยงานมรีายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  จงึก าหนด

ยทุธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 

 ส านักงานอธิการบดี  ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่

ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส านักงานอธิการบดี และของส านักงานอธิการบดี  

ดังภาพที่3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ

บอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

พัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผล

ตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร ์และวิสัยทัศน ์ดังภาพที่ 4 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

เชือ่มโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2574) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บรกิารของกระทรวงศึกษาธกิาร 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดท่ีส าคัญและกลยุทธ์ ส านกังานอธกิารบดี

การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ

เหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน

กลยุทธ์

การบรหิารจัดการระบบข้อมูล

และสารสนเทศเพื่อการศึกษา

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระดับ

สถานศึกษา

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนของสังคม

การกระจายอ านาจ

ไปสู่สถานศึกษา

สังคมไทยมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก

ค่านิยมที่ดีงาม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจใน

สังคมพหุวัฒนธรรม

ประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและสะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพเพิ่มขึน้

 คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมคีุณภาพและมี
ศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศ กษาธิการ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา

การศ กษาระดับอุดมศ กษา  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี วัดที่ส าคัญ

เป้าหมายการให้บริการ

ของกระทรวงศ กษาธิการ

ประชาชนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐานตามสิทธิที่

ก าหนดไว้

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ

มาตรฐาน สามารถแขง่ขันได้ในระดับสากลและท่ี

มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ประชาชนได้รับการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต   ที่มีมาตรฐาน 

คุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา ได้มกีารวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและ

สะสมองค์ความรู้ท่ีมศีักยภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความ

ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการ

ความมีช่ือเสียงของส านักงานอธิการบดี

ส านักงานอธิการบดีได้รับการรับรอง
มาตรฐานการบริหารงานจากองค์กรหรอื

หน่วยงานในระดบัชาติ

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายและท้องถ่ิน
3. สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)
4. สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
5. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
6. พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สกับมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือข่ายและท้องถ่ิน
8. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชพี
 . พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังก ษให้กับบุคลากร
10. ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มึความยืดหยุ่นและคล่องตัว
11. พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจ อ่ืนๆ
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี อย่างเป็นระบบ
13. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังก ษของมหาวิทยาลัย 

เครือข่ายและทอ้งถ่ินมีส่วนรว่มในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรบัใน

ระดับชาติและนานาชาติ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายการค่าด าเนินการภาครฐั

การปรับระบบและกลไก

การบรหิารงานบุคคล

พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 ส านักงานอธิการบดีมีความร่วมมือกับ
เครือข่ายและท้องถ่ินท่ีหลากหลาย

มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก

ที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วน

ส านักงานอธิการบดีมีกระบวนการ/กลไก
ในการแสวงหาความร่วมมือกับเครอืข่าย

ส านักงานอธิการบดีสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกิจ

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 ส านักงานอธิการบดีมีการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ท่ี
ทันสมัยในการสรา้งภาพลักษณไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิ

บาล

ส านักงานอธิการบดีมีฐานข้อมูลเครอืข่าย
ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 

 

ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์ส านักงาน

อธิการบดี 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

แผนที่ยุทธศาสตร์  

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
ม

พ
ันธ

กจิ
 

 

 

คุณ
ภา

พ
กา

รใ
ห้บ

ริก
าร

 

  

 

 

 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
ขอ

ง 

กา
รป

ฏิบ
ัตงิ

าน
 

 

 

พ
ัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีมีการใชเ้ทคโนโลยแีละเครื่องมอืตา่งๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

 

พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 

วิสัยทัศน์ : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 

ส านักงานอธกิารบดไีด้รับการรบัรอง

มาตรฐานการบริหารงานจากองค์กร

หรือหน่วยงานในระดับชาติ 

เครอืขา่ยมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

บุคลากรเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจในการ

ด าเนินการตามพันธกจิ

ของส านักงานอธิการบดี 

ผู้รับบริการ และผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียมึ

ความพงึพอใจต่อ

ระบบบริหารจัดการ

ของส านักงาน

อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี

มเีครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลาย

ทัง้ภายในและ

ต่างประเทศ 

ความส าเร็จตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครอืข่าย 

มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ความมีช่ือเสยีงของส านักงาน

อธกิารบดดีา้นการให้บริการที่

สะดวก รวดเร็ว 

มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครอืข่าย 

บุคลากรทุกระดับมีความกา้วหน้าใน

สายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมคีุณภาพชวีติการท างาน

ที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการท างาน 

มกีารบริหารงานที่สอดคล้อง

ตามหลักธรรมาภิบาล 

มอีาคารสถานที่ และส่ิงอ านวยความ

สะดวกมคีวามทันสมัย สะดวกสบาย 

และสะอาด 

ส านักงานอธิการบดีสามารถ

บริหารจัดการทรัพยสิ์น สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกจิ 

บุคลากรสามารถถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่เครือข่าย 
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ส านักงานอธิการบดี มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงนิ ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงาน

ผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงาน

การตรวจเงินแผน่ดิน 

ส านักงานอธิการบดี  มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดีและผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายอ านวยการ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหาร

งบประมาณของกองต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ

ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณ

แผ่นดินและงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุน

ภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่าย

อย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของส านักงานอธิการบดี  

ส านักงานอธิการบดี  โดยฝ่ายอ านวยการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ส ารวจความคิดเห็น

ในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักงานอธิการบดี  เกี่ยวกับสถานภาพการบริหาร

จัดการด้านการเงินและงบประมาณของส านักงานอธิการบดี  ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT) ทางดา้นการเงนิและงบประมาณ ณ กุมภาพันธ์ 2563) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 

ส่วนท่ี 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการวางแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

2. มีการตดิตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3. มีระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

และระบบ E-office มาใช้ในการตดิต่อสื่อสาร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. รายรับจากเงินจัดสรรไม่แน่นอนในแต่ละปี อาจท าให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการท าให้

ยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ 

2. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

โอกาส (Opportunities) 

1. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย 

อุปสรรค (Threats) 

1. กฎระเบียบทางดา้นการเงนิไม่มคีวามยดืหยุ่น 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน

การบริหารจัดการทางด้านการเงินของส านักงานอธิการบดี  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงิน

ของส านักงานอธิการบดี  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึง

ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  เป้าหมาย   ≥80 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของส านักงานอธิการบดีให้มีความรวดเร็ว  

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1. มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการบริหารงบประมาณอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ :  

1. ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท ารายละเอียด/โครงการ จ าแนกตามแผนงาน 

กองทุน และประเภทรายจ่าย พร้อมจัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส 

2. พัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งบุคลากร

เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจ 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

 ตัวชี้วัด :  

1. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในด้านการบรหิารจัดการ 

2. รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 โครงการ/กิจกรรม :  

1. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มอือาชีพ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้นอกเหนือจาก

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดรายได้ 

 มาตรการ : ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก และชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ 

ประชุมเชงิปฏิบัติการ และจัดอบรมโครงการระยะสั้นแบบเข้มขน้ โดยเก็บค่าลงทะเบียน 

 ตัวชี้วัด : จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่3 ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

 มาตรการ : เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้

และก าหนด มาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามภาพรวม 

     โครงการ/กิจกรรม :  โครงการประกันคุณภาพ 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทาง

การเงิน 

ตัวชี วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

 

1. มีระบบการจัดสรร การใช้

จ่ายงบประมาณ ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

และสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

พั ฒ น า แ ล ะ

ปรับปรุงระบบ

ก ล ไ ก

การงบประมาณ 

เพื่อการบริหาร

ง บ ป ร ะ ม า ณ

อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 

ร ะ ดั บ
ความส าเร็จ
ข อ ง ก า ร
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
ภายในด้าน
การบริหาร
จัดการ 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

โครงการ
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
 
 
 

 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนา 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

โครงการ
พั ฒ น า
บุคลากร
สู่ มื อ
อาชีพ 

 

2. สรา้งกลไกที่มี

ประสิทธิภาพ และยั่งยืนใน

การจัดหารายได้

นอกเหนือจากงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

ส่งเสริม และ

ส นั บ ส นุ น

กิ จ ก ร ร ม ที่

ก่อให้เกิดรายได้ 

 

 

รายได้ที่เกิด

จากการ

จัดหา

รายได้ด้วย

โครงการ

บรกิาร

วิชาการ 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

โครงการ

จัดหา

รายได้

ด้วยการ

บรกิาร

วิชาการ 

 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ติดตามและรายงานผลการ

ใชจ้่ายงบประมาณ 

 

ติดตามการใช้

จ่าย

งบประมาณให้

เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ

ความส าเร็จ

ของการเบกิ

จ่ายเงิน

งบประมาณ

ตาม

ภาพรวม 

 

 6 

 

 6 

 

 6 

 

 6 

 

 6 

 

โครงการ

ประกัน

คุณภาพ 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ส านักงานอธิการบดี  ได้ก าหนดยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะหเ์ชื่อมโยงในการผลักดันให้

ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศนส์ าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

ปร
ะเด

็น
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

หน
่วย

งา
น  

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ทา
ง

กา
รเง

ิน 

 

 

เป
้าป

ระ
สง

ค์
แผ

นก
ลย

ุทธ
์ทา

ง
กา

รเง
ิน 

  

 

 

กล
ยุท

ธ์ท
าง

กา
รเง

ิน 

 

 

ภาพท่ี 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วสิัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน์ : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 

พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

 

มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบัน 

สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้
นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
และมีประสิทธภิาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

 

มีติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

ส านักงานอธิการบดี มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ายอ านวยการเป็น

หน่วยงานกลางร่วมกับกองต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  ด าเนินการจัดหาทรัพยากร 

ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผน่ดินและเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้แก่ 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคปกติ) 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคพิเศษ) 

 - เงินคงคลัง 

ส านักงานอธิการบดี  มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร

ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 

 

 

    
 

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

        

        

        

        

ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
 

 

แผนงบประมาณแผ่นดิน 

 

แผนเงนินอกงบประมาณ 

 

จัดท าค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดนิ 

 

จัดท าค าขอตัง้งบประมาณเงนินอกงบประมาณ 

ได้รับจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

มหาวทิยาลัยอนุมัติ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

ส านักงานอธิการบดี และกองต่าง ๆ 

 

ได้รับจัดสรร น ามาหักค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost) เช่น 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบีย้ประชุม ค่าวัสดุส านักงาน ฯลฯ 

ให้กับกองท่ีรับผิดชอบ 

 

จัดสรรค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับนักศกึษา เช่น ค่าพยาบาล ค่ากิจกรรม

นักศึกษา และค่ากิจกรรมพัฒนานักศกึษาให้กับกองพัฒนานักศกึษา 

 

จัดสรรงบขับเคล่ือนโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ของ

มหาวทิยาลัยและส านักงานอธิการบดี 

 

จัดสรรงบให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี                

ยกเว้น กองพัฒนานักศึกษา 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 

ข้อมูลงบประมาณของส านักงานอธิการบดี ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของส านักงานอธิการบดี มาจากเงินงบประมาณแผน่ดิน และ

เงินรายได้นอกงบประมาณ 

ตารางที่ 2 งบประมาณของหนว่ยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)  

 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

ส านักงานอธิการบดีได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหลง่ตา่งๆ ของส านักงานอธิการบดี ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั งสิ น 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงนิงบประมาณแผ่นดิน 643,833,000 650,271,000 656,774,000 663,342,000 669,975,000 3,284,195,000 
เงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้)       
   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 154,376,600 158,075,850 158,952,050 157,884,750 158,015,700 787,304,950 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  23,279,650 24,119,590 25,500,310 25,066,290 25,066,290 123,032,130 
รายได้อื่นๆ 135,000,000 148,500,000 163,350,000 179,685,000 197,653,500 824,188,500 
รวมงบประมาณทั งสิ น 956,459,250 980,966,400 1,004,576,360 1,025,978,040 1,050,710,490 5,018,720,580 

เพ่ิมข  น (ลดลง) 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%   

หน่วย : ล้านบาท 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

แผนการขอตั งงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน มแีผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั งสิ น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

ผู้ส าเร็จการศ กษาด้านสังคมศาสตร์ 249.50824 248.60824 252.0033 251.0943 254.5234 253.6053 257.0686 256.1413 259.6393 258.7027 1,272.7428 1,268.1519 

ผู้ส าเร็จการศ กษาด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 19.1876 18.9876 19.3795 19.1775 19.5733 19.5733 19.7690 19.5629 19.9667 19.7586 97.8760 96.8558 

ผู้ส าเร็จการศ กษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 241.7303 241.9303 244.1476 244.1476 246.5891 246.5891 249.0550 249.2610 251.5455 251.7536 1,233.0675 1,234.0877 

รวมทั งสิ น 510.4261 509.5261 515.5304 515.5304 520.6857 520.6857 525.8926 524.9653 531.1515 530.2149 2,603.6863 2,599.0954 

หมายเหตุ  แผน หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตัง้งบประมาณ   

 ผล หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตัง้เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แผนการขอตั้งเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

การพฒันาระบบบริหารจัดการ 148.86315 145.0237       150.3518      146.4739      151.8553      147.9387      153.3739      149.4181      154.9076      150.9122      759.3517      739.7666      

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 249.50824 248.60824 252.0033      251.0943      254.5234      253.6053      257.0686      256.1413      259.6393      258.7027      1,272.7428   1,268.1519   

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และสุขภาพ 19.1876 18.9876 19.3795        19.1775        19.5733        19.3693        19.7690        19.5629        19.9667        19.7586        97.8760        96.8558        

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 241.7303 241.9303 244.1476      244.3496      246.5891      246.7931      249.0550      249.2610      251.5455      251.7536      1,233.0675   1,234.0877   

การสร้างเครือข่ายของมหาวทิยาลัย 4.39866 3.3794           4.4426          3.4132          4.4871          3.4473          4.5319          3.4818          4.5773          3.5166          22.4376        17.2383        

การพฒันาภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 5.4451 5.2184           5.4996          5.2706          5.5545          5.3233          5.6101          5.3765          5.6662          5.4303          27.7755        26.6191        

ผลการจากการลงทุนของมหาวทิยาลัยและศูนย์การศึกษา 90.7575 70.7828         91.6651        71.4906        92.5817        72.2055        93.5075        72.9276        94.4426        73.6569        462.9545      361.0634      

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

19.65 18.4646         19.8465        18.6492        20.0450        18.8357        20.2454        19.0241        20.4479        19.2143        100.2347      94.1880        

รวม 779.5406      752.3950     787.3360    759.9190    795.2093    767.5182    803.1614    775.1934    811.1930    782.9453    3,976.4403  3,837.9709  

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ 2560 2564
รวมทัง้สิน้

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2561 2562 2563

ที่มา  
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ส านักงานอธิการบดี มกีารจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2 แหลง่ ตามยุทธศาสตรท์ั้ง 1 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ส านักงานอธิการบดีได้วางแผนกล

ยุทธ์ทางการเงินเพื่อใหส้อดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตรท์ั้ง 1 ด้าน ซึ่งได้น าเกณฑต์ัวบ่งชีท้ี่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผน

กลยุทธ์ทางดา้นการเงนิ ดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามตัวบ่งชี้  

ตัวชี วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดิน 97.34 97.36 97.37 97.40 97.42 
ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจรงิจากการประมาณการรายรับ 88.29 89.48 90.48 89.67 90.09 

ร้อยละของอัตราความเส่ียงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ีเกดิขึน้จริง 14.37 13.16 12.15 12.93 12.49 

ตารางที่ 7 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเดน็ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการให้บรกิารสู่ความเป็นเลิศ 779.5406 787.3360 795.2093 803.1616 811.1930 

รวมทั งสิ น 779.5406 787.3360 795.2093 803.1616 811.1930 
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                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 ส านักงานอธิการบดี ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 ส านักงานอธิการบดี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/

ผลผลิตตา่งๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหนว่ยงานที่รับผดิชอบในแตล่ะภารกิจ ดังนี้  

1. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ จะ
จดัสรรให้กับหน่วยงานดังนี้ 

1.1 กองคลัง ได้แก่งบ/รายการ 

- งบบุคลากร  (เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ) 

- งบด าเนินงาน 

o ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ) 
o ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม) 
o ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุการศึกษา) 
o ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา) 

- งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) 
 

1.2 กองกลาง ได้แก่งบ/รายการ 

- งบด าเนินงาน 

o ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่า
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ) 

o ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) 
o ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) 

- งบลงทุน 

o ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.3 กองนโยบายและแผน ได้แก่งบ/รายการ 

- งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 

1.4 กองบริการการศึกษา ได้แก่งบ/รายการ 

- งบด าเนินการ  
o ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา) 
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1.5 กองพัฒนานักศึกษา ได้แก่งบ/รายการ 

- งบรายจ่ายอื่น 

o โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  
- งบลงทุน 

o ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 

ภาพท่ี 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 



23 
 

                                  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานอธิการบดี (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
ส านักงานอธิการบดี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. น างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย มาหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนานักศึกษา 

1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่ 
(1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) กองกลาง 
(2) ค่าซ่อมบ ารุงอาคารเรียนส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอาคารปรับปรุงสาธารณูปโภค 

กองกลาง 
(3) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย กองกลาง 
(4) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยและต ารวจ กองกลาง 
(5) ค่าจ้างรักษาความสะอาด กองกลาง 
(6) ค่าเงินรางวัลประจ าปี กองกลาง 
(7) งบกลาง กองกลาง 

2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้แก่ 
(1) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กองคลัง 

3) ค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนานักศึกษา 
(1) ค่ารักษาพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา 
(2) ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 

2. หลังจากหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมส าหรับการ
บริการและพัฒนานักศึกษาแล้ว จะน าประมาณการที่เหลือทั้งหมด มาจัดสรรให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการในแต่ละเรื่อง 

3. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยบุคลากรสายวิชาการ 
รายละ 10,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รายละ 5,000 บาท หรือต้องมีการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการขึ้นอยู่กับความจ าเป็นใน
การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 

4. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินการโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)                
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานกับโครงการวาร
ส าคัญประจ าปี (Agenda) 
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ภาพท่ี 9 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักงานอธิการบดี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน
ทั้งสิน้ 774,230,150 บาท โดยจัดสรรส าหรับการบริหารจัดการใน 2 สว่น ได้แก่ 

1. งบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  จ านวน  603,078,500  บาท     

2. งบประมาณบริหารจัดการภายในส านักงานอธิการบดี   จ านวน    171,151,650 บาท 

 

 
 

ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามการบริหาร 
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ตารางที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกอง 

หน่วยงานระดับกอง งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ เงินคงคลัง 

กองกลาง 200,000 47,132,030 5,71 ,400 11,500,000 64,551,430 

กองนโยบายและแผน 20,898,100 3,340, 10  5,000,000 2 ,23 ,010 

กองคลงั 470,525,700 26,1 5,200 7,418,800 - 504,13 ,700 

กองบรกิารการศึกษา 1,400,000 2,327,000  - 3,727,000 

กองบรหิารงานบุคคล - 27,483,680 4,425,200 - 31,908,880 

กองพัฒนานกัศึกษา 2,005,100 21,147, 00 1,16 , 00 - 24,322, 00 

รวมทั งสิ น 495,028,900 127,626,720 18,733,300 16,500,000 657,888,920 

 

 
 

 

ภาพท่ี 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกอง 
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เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

 ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้ 

 กรณีที่ใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปพลางก่อน ให้ด าเนินการ

เบิกจ่ายในงบรายจา่ยงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น โดยสามารถเบิกจ่ายได้

ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ใช้

งบประมาณรายจ่ายตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณใน

ลักษณะของงบบุคลากรและเงินอุดหนุน ดังนี้ 

  เงนิอุดหนุน-งบด าเนินงาน เงินอุดหนุน-งบลงทุน และเงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน   

  “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

จัดสรร งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน 

หรอื การโอนเงิน ต่างงบรายจ่ายในผลผลติหรอืโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน   

  “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 

และ หรอืวงเงินภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน   

  “การโอนและหรอืเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน” หมายความ

ถึง การเปลีย่นแปลงรายการหรอืงบประมาณระหว่างค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  

 ข้อ 2 ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของ

หนว่ยงานอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้    

  (1) หน่วยงานก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรอืนโยบายอื่นใดที่จะน าไปสู่การบริหาร

งบประมาณ อย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย    

  (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ภายใต้

งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณา

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือตามระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนก าหนด โดยต้องด าเนินการ

ภายใต้หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดังนี้  

ส่วนท่ี 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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 ก. รายจ่ายประจ า ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยหน่วยงานต้องด าเนินงานตาม

ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจ หนว่ยงาน   

 ข. รายจ่ายลงทุน   

กรณีจัดหาครุภัณฑ ์ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่ 

รองรับครุภัณฑ ์รวมถึงการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

กรณีสิ่งก่อสร้าง ต้องพิจารณาความพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของงาน แบบรูป

รายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตาม

มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง

กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

 

เงื่อนไขในการเตรยีมความพร้อม 

1. กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงนิไม่เกิน 500,000 บาท ได้ด าเนนิการจัดเตรียมคุณลักษณะให้หน่วยงาน

จัดเตรียมคู่เทียบ ให้แล้วเสร็จภายในที่ 31 ตุลาคม 2563 เมื่อ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการก่อหนี้ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 

เมษายน 2564 

2. กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท และรายการสิ่งก่อสร้างจบในปี ให้หน่วยงานส่ง

รายละเอียดและประสานกับฝ่ายพัสดุ กองคลัง เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 

ตุลาคม 2563 และให้ลงนามในสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพันเมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จากส านักงบประมาณ (เดือน

กุมภาพันธ์ 2563)  

 

  (3) ส าเนามาตรการและแผนการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ (1) - (2) ส่งกองนโยบายและ

แผนเพื่อใช ้ประกอบการก ากับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนตุลาคม 2563 หรอืตามระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนก าหนด  

 ข้อ 3 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะก าหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบ

รายจ่ายใดใหเ้ป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทงบรายจ่ายตามที่ส านักงบประมาณก าหนด    

 ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การ

จัดสรร งบประมาณแผ่นดิน โดยก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนต้องจัดท า

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายโดยอนุมัติจากอธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน    

 ข้อ 5 หน่วยงานต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มปีระสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้น เร่งรัดการ

เบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 ข้อ 6 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่

ละผลผลิต หรือโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์งบบุคลากร และเงิน

อุดหนุนที่ก าหนด ดังนี้   

  (1) งบบุคลากร ให้ใชจ้า่ยเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่าย

กันได้ส าหรับ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในหมวด

ค่าจ้างช่ัวคราว หรือได้รับ จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการ ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและ

ขั้นตอนในการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย ก าหนด     

  (2) เงินอุดหนุน-งบด าเนินงาน ใหใ้ช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่าย

นีแ้ละให้ถัวจ่ายกันได้ ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถน าไปใช้ในรายจ่ายอื่นใดได้ ต้องไม่มีหนี้ค่า

สาธารณูปโภคค้างช าระเท่านั้น  

  ก. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แตล่ะหน่วยงาน เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ตาม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณที่หน่วยงานได้วางแผนไว้     

  ข. ค่าตอบแทนการสอนเกิน 12 คาบ/ค่าสอนอาจารย์พิเศษให้ด าเนินการเบิกจ่าย 

งบประมาณภายใน 15 วันหลังจากสิ นสุดการเรียนการสอนในเทอมนัน้ๆ    

  ค. ให้เรง่รัดการเบิกจ่ายใหเ้สร็จสิน้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ยกเว้นรายการที่

จะต้อง เบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงสิน้ปีงบประมาณ (กันยายน 2563) เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง  

     ง. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรวบรวมงบประมาณคงเหลือจ่ายที่ได้ด าเนินการ

บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค หรือตามแนวทางของหน่วยงานต้นสังกัด 

(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)    

  (3) เงินอุดหนุน-งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ มี

ระยะเวลาในการด าเนินการที่ ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

จงึให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดย

เคร่งครัด ดังนี้    

  ก. หน่วยงานต้องด าเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม หลังพระราชบัญญัติ

งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้รวมทั้งด าเนินการตามกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากส านักงบประมาณ และ จะต้องก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จรายละเอียด ตามข้อ 2 (2) ข   

  ข. รายการครุภัณฑ์มีราคาตอ่หนว่ยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รวมถึงค่าที่ดิน และ

ค่าสิ่งก่อสร้างจบในปี ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จ ภายใน 31 

มีนาคม 2564 

  ค. ส าหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ 

รายจ่ายลงทุนที่ มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้อง

ก่อหนี้ผูกพันให้แลว้ เสร็จภายในไตรมาสที่ 2     
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  ง. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินก่อสร้างให้ด าเนินการตามแผน/งวดงานที่ก าหนดไว้ หาก

กรณีมีปัญหาหรอื อุปสรรคในการด าเนินงานต้องรายงานให้อธิการบดีรับทราบ    

  จ. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มี

อ านาจอนุมัติ ก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของ

มหาวิทยาลัย ผูด้ าเนนิการ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น    

  ฉ. รายการที่ไม่สามารถด าเนินตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ

มาตรการ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมรายการเพื่อพิจารณา

รายการใหม่ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K 

เป็นต้น    

  (4) เงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน    

  ก. การใชจ้า่ยงบเงินอุดหนุนให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ    

  ข. เงนิอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดท า

แผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือน เสนอต่ออธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ แผนการใช้จ่ายฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ    

  ค. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือน เสนอต่ออธิการบดีผ่านกอง

นโยบายและแผนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

    ง. การด าเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เงินอุดหนุน การผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่

เกี่ยวข้อง    

  จ. การด าเนินการในโครงการวิจัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือ

หลักเกณฑ์และ แนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด    

  ฉ. การด าเนินการในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง 

  ช. การด าเนินการในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ หรอืหลักเกณฑ์และแนวทางที่กี่ยวข้อง 

  ซ. การด าเนินการโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โครงการพัฒนา

และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์และ

แนวทางที่กี่ยวข้อง 

 ณ. ให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โรงเรียนสาธิต สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงาน

อธิการบดี กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ คณะครุศาสตร์ ส านักศิลปะ
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และวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการ ส่งกองนโยบายและ

แผน เพื่อทราบรายละเอียดโครงการพร้อมวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง และ ณ สิ้นปีงบประมาณต้องรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานของโครงการ    

 ทั้งนี้ให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะโครงการและหรือรายการตามที่ 

ปรากฏใน (5) ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. และ ซ. เท่านั้น   

 ข้อ 7 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้

เร่งรัดการ เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมี

นัยส าคัญได้ภายใน  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจ าที่

ก่อหนี้ผูกพันแลว้   

 ข้อ 8 การโอนงบประมาณให้ด าเนินการตามระเบียบและประกาศที่กรมบัญชกีลางก าหนด   

 ข้อ   ให้อธิการบดีแต่งตั งคณะกรรมการข  นมาชุดหน ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน

กรณีที่มีการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งที่เป็นการโอนภายในเงินอุดหนุน-งบลงทุน 

หรอืการโอนจากรายการอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน-งบลงทุน และรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติตอ่ไป  

 ข้อ 10 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบบุคลากรนี้ ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลง

รายการ งบประมาณใดๆ ทั้งสิน้    

 ข้อ 11 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ รวมถึงค่า 

สาธารณูปโภค ให้เสนอ ผ่านกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี และห้ามมิให้โอน

งบประมาณ รายการค่าวัสดุการศ กษา ไปเป็นเงนิอุดหนุน-งบลงทุนในทุกกรณ ี   

 ข้อ 12 การโอนเปลี่ยนแปลงในเงินอุดหนุน-งบลงทุนนี้ ให้หน่วยงานเสนอ ผ่านกอง

นโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 

คณบดี หรอื รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบดังนี้    

 ก. รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ    

 ข. รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคา 

ประกอบ   

 ข้อ 13 เงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน    

 ก. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็น

รายการ งบประมาณอื่นใด อันเป็นเหตุให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตาม

วัตถุประสงค์    

 ข. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน ไปเป็น

งบประมาณในรายการอื่นใดทั้งสิน้    

 ข้อ 14 ก าหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติ

โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ      
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 ข้อ 15 ก าหนดให้วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ข้อ 16 ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้า โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณ

ที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 ของเดือน ถัดไปเป็น

ส าคัญ เพื่อน าเสนอต่ออธิการบดีทุกเดือน และเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยทุกไตร

มาส ทั้งนีอ้าจมกีารขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้ ตามเหตุอันสมควร   

 ข้อ 17 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการก ากับ ติดตามยึดเป้าหมาย

ของกรมบัญชีกลางที่ก าหนดไว้    

 ทั้งนีข้อให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี หรอื มาตรการอื่นใดที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย

สูงกว่า หรือเร็วกว่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินัน้   

 ข้อ 18 ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วย

การบริหาร งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี ้

 

แนวปฏิบัติการบรหิารงบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

เพื่อให้การใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

อันจะน าไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

งบประมาณ และการก ากับติดตามผลกาสรด าเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

 

 

 

ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้   

 “หน่วยงาน” หมายความถึง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ประจ าปี ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

 “หน่วยงานจัดการเรียนการสอน” หมายความถึง คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และ

โรงเรียนสาธิต 
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 “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

จัดสรร งบประมาณของผลผลติหรอืโครงการใด ไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน 

หรอื การโอนเงิน ตามงบรายจ่ายในผลผลติหรอืโครงการเดียวกันภายใต้กลุ่มกองทุนเดียวกัน   

 “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และ

หรอืวงเงิน ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน   

 “การโอนภายในหมวดเดียวกัน” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

เฉพาะที่ได้รับ จัดสรรเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ   

 “การโอนข้ามหนว่ยงาน” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรจาก หนว่ยงานหนึ่ง ไป หน่วยงานหนึ่ง เชน่ หนว่ยงาน ก ไป หน่วยงาน ข เป็นต้น   

 “รายการกันเงินเหลื่อมปี” หมายความถึง รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงิน

งบประมาณ รายจ่ายข้ามปีงบประมาณ    

ข้อ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องด าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ และจะต้องค านงึถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้า

หนว่ยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอ านาจโดยเคร่งครัด   

ข้อ 3 ให้หน่วยงานจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย

บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning) และเสนอผูบ้ริหารเห็นชอบ พร้อมส่งให้กองนโยบายและแผน 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง    

ข้อ 5 การใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจา่ยใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้     

 (1) งบบุคลากร หมวดค่าจา้งช่ัวคราว     

 ให้หน่วยงานน าวาระการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเดือนบุคลกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ข้อ 7) และเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตั้งแตต่้นปีงบประมาณ 

 กรณีหน่วยงานในก ากับให้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการ

อ านวยการก่อนเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ     

 (2) งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

 รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ

แผ่นดนิก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้     

 (3) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง     
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 กรณีจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการสืบราคา 

และสถานที่ รองรับครุภัณฑ ์รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

 กรณีสิ่งก่อสร้าง หนว่ยงานตอ้งมคีวามพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของงาน แบบ

รูปรายการ ประมาณราคา สถานที่รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง    

 

เงื่อนไขในการเตรยีมความพร้อม 

1. การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ให้ทุกหน่วยงาน

ด าเนินการจัดท ารูปแบบรายการ/คุณลักษณะของครุภัณฑ์ก่อนบันทึกค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงระบบ EPR เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดซื้อ จัดหาทันต่อการใช้เงานโดย

ไม่ต้องใช้เวลาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1.1 กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ด าเนินการจัดเตรียมคุณลักษณะให้

หน่วยงานจัดเตรียมคู่เทียบ ให้กับฝ่ายแผนของหน่วยงานท าการรวบรวมเพื่อส่งให้ฝ่ายพัสดุ กองคลัง

ด าเนนิการตรวจสอบให้แลว้เสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และด าเนินการส่งให้กับกองนโยบาย

และแผน เพื่อด าเนนิการตรวจสอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานผ่านระบบ ERP 

1.2 กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท และรายการสิ่งก่อสร้างจบในปี ให้

หน่วยงานส่งรายละเอียดและประสานกับฝ่ายพัสดุ กองคลัง เพื่อด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 

 ก. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แล้ว

เสร็จก่อนเดือนกันยายน 2563 

 ข. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ด าเนินการตั้งแต่

ไตรมาสแรก (31 ธันวาคม 2563)  

 ค. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง หรือการด าเนินการตามโครงการจะต้องได้รับ

อนุมัติใน หลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการ 

ผูร้ับผิดชอบและ ผูด้ าเนนิการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น     

 ง. การก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับรายการที่ได้รับอนุมัติในเอกสาร 

งบประมาณเป็นส าคัญ    

 (4) งบเงินอุดหนุน  

 ให้หนว่ยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวงเงนิที่ได้รับจัดสรร    

 (5) งบรายจ่ายอื่น    

 ให้หนว่ยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวงเงนิที่ได้รับจัดสรร    

 (6) งบกลาง    
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 การใช้จ่ายงบกลางให้เป็นการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา 

หรือ รายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ และให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี   

 ข้อ 6 ให้หน่วยงานบันทึกวางแผนและติดตามงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SNAEDT08) 

ก่อนการใช้จ่าย งบประมาณ โดยระบุกิจกรรม/โครงการย่อย และประมวลผลการเบิกจ่ายกิจกรรม/

โครงการย่อย พร้อมรายงาน ผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดเป็นประจ าทุกเดือน   

ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ ให้กองนโยบายและแผนและกองคลัง

ด าเนินการ เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริง

เป็นประจ าทุกภาคเรียน  

ข้อ 8 ให้กองคลังจัดท ารายงานสถานะทางการเงินของแตล่ะหน่วยงาน ประจ าทุกภาคเรียน 

เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ให้ควบคุมการใชจ้า่ยเป็นประจ าทุกภาคเรียน   

ข้อ   การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ และภาคพิเศษให้หน่วยงาน

เบิกจ่าย งบประมาณในช่วง 2 ไตรมาสแรก ได้ไม่เกินรอ้ยละ 50  

ข้อ 10 การกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 

ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวปฏิบัติว่าด้วยการ

กันเหลื่อมปี ให้เสนอผา่นกองนโยบายและแผน โดยได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี   

 ข้อ 11 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการด าเนิน

โครงการ ให้ถือเป็นอ านาจของหนว่ยงาน ในการบริหารงบประมาณนั้น   

ข้อ 12 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการข  นมาชุดหน ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน

กรณีที่มีการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอนจาก

รายการอื่นเป็นงบลงทุน และรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติตอ่ไป    

ข้อ 13 หา้มการโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากรในทุกกรณี  

ข้อ 14 ในการด าเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรไม่ตรงตามเอกสาร งบประมาณ เช่น 

การขออนุมัติอัตราระหว่างปี การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้าง ตามวุฒิ

การศึกษาฯลฯ ให้ หน่วยงานเสนอ ผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน) และเสนออธิการบดี เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานในก ากับให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 

คณะกรรมการอ านวยการและอธิการบดี เพื่อพิจารณาตามล าดับ และแจ้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อ

ทราบ    
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ข้อ 15 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการทุกประเภทให้เสนอผ่านกองนโยบายและแผน ทั้งนี้

ต้องเป็นการโอนภายในกลุ่มกองทุนเดียวกันเท่านั้น 

(1) การโอนเปลี่ ยนแปลงรายการค่าตอบแทน ค่ า ใ ช้สอย ค่ าวัสดุ  และค่า

สาธารณูปโภค ที่เป็นการโอนงบประมาณในหมวดเดียวกัน ให้ถือเป็นอ านาจของหน่วยงานที่จะอนุมัติ

ได้ ทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าหนว่ยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผดิชอบ    

(2) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนของหน่วยงาน ให้ถือเป็น

อ านาจของคณะกรรมการตามข้อ 12 หรืออธิการบดีอนุมัติได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

หัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือรองอิการบดีที่รับผิดชอบ กรณีรายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคา

พร้อมรายละเอียดประกอบหรือกรณีรายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ รูปแบบ

รายการและใบแสดงราคากลางประกอบ (ข้อ 15 เดิม) การโอนเปลี่ยนแปลงงบเงินอุดหนุนหรืองบ

รายจ่ายอื่น ให้หน่วยงานเสนอ โดยได้รับการ อนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

หัวหนา้หนว่ยงาน คณบดี หรอืรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ   

 ข้อ 16  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่มี

ความจ าเป็น เร่งด่วน รายการเพื่อแก้ไขปัญหา รายการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ โดยได้รับ ความเห็นชอบจากอธิการบดีเท่านั้น   

 ข้อ 17 หา้มโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปีในทุกกรณี   

 ข้อ 18 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้กองนโยบายและแผนจัดท ารายงาน

ผลการใช้ จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน

ทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล และรายงานผล

ต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส    

 ข้อ 1  ก าหนดให้วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของหนว่ยงาน ในการขออนุมัติ

โอน เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบลงทุน และวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของ

หนว่ยงาน ในการขออนุมัตโิอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบด าเนินการ   

 ข้อ 20 ก าหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ข้อ 21 ให้กองคลัง และกองนโยบายและแผนตรวจสอบรายรับจริง-รายจ่ายจริง ณ สิ้น

ปีงบประมาณ เพื่อน าผลการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษามาจัดสรรเป็นเงิน

สะสมตามเกณฑข์อง มหาวิทยาลัยฯ หรอืตามนโยบายของอธิการบดีที่เห็นชอบ    
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 ข้อ 22 กรณีการขอใชเ้งินสะสมของหน่วยงานจัดการศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ

ของ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินการบันทึกงบประมาณผ่านระบบ ERP หลังได้รับการ

อนุมัต ิจากสภามหาวิทยาลัย   

ข้อ 23  ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วย

การบริหาร งบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี ้

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ผุ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ

หรือล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ ส านักงาน

อธิการบดี จงึได้จัดท าระบบติดตามและประเมินผลการใช้จา่ยงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลส าเร็จของการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการด าเนินงานของส านักงาน

อธิการบดี 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง

ต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนา

ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ากิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การ

ตัดสินใจทางการบริการ 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุก ๆ เดือน พร้อม

รายงานปัญหา อุปสรรค และท าการวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่

การตัดสินใจของผูบ้ริหาร โดยส านักงานอธิการบดี มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ  

3.2 ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3.3 หน่วยงานที่ครับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

รายละเอียดของแตล่ะตัวช้ีวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบาทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหา

อุปสรรคในแตล่ะตัวช้ีวัด พร้อมสง่รายงานใหก้ับผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

3.5 ให้มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี

งบประมาณพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนส่งให้งานงบประมาณ

และสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มนีาคม 
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3.6 ส านักงานอธิการบดีติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ เดือน โดยจะยึดผลการ

บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ 

ERP และ GFMIS ณ สิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอผู้บริหาร และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีทุกไตรมาส  

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

ส านักงานอธิการบดี มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงนิที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อ

บริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  

2. ระบบ GFMIS ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

ส านักงานอธิการบดี มกีารจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงนิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ด้วยกัน คอื 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และกอง 
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ภาคผนวก 
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