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ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ข 

 

บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดีจะประสบความส าเร็จได้นั้น     มีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ      ทีส่ ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับ มีการน าเงินรายได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ส านักงานอธิการบดีจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 
2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2565-2569 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 
กันยายน 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 กันยายน 2564 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 

2564) จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสอดคล้องตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5 .1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส ำนักงำนอธิกำรบดีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับส ำนักอธิกำรบดีภายในช่วงเวลา 5 ปี
ข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนว

ทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงาน

ต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 
โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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โครงสร้างของส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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  ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการด าเนินงาน
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  แม่แบบที่ดีในกำรให้บริกำร 

ปรัชญา (Philosophy) 
 ทรงปัญญำ ศรัทธำธรรม น ำสังคม  
พันธกิจ (Mission) 

บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำด้วยนวัตกรรม 

เอกลักษณ์ (Identity) 
 บริกำรเป็นเลิศ  

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
บริกำรด้วยใจ (service mind) 

ค่านิยม (Value) 
 Flow = กระบวนกำรท ำงำนที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด 
  Work Environment =สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน 
  Information =มีวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ได้สะดวก 

Culture = สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญ 

เป้าหมายในการพัฒนาส ำนักงำนอธิกำรบดี  (พ.ศ. 2565) 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่จะด าเนินการไปสู่
ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

2. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

3. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาส ำนักงำนอธิกำรบดี  จึงก าหนดยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ. 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี   ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ดังภาพที่......... และมหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน 
ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

ภาพที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรป์ระเทศ ยุทธศาสตรข์อง
แผนการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์เป้าหมายการ

ให้บริการของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

 

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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ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและ
งบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
อธิกำรบดีและผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ำยอ ำนวยกำร กองกลำง 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของกอง
ต่างๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  โดย ฝ่ายอ านวยการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้ส ารวจความคิดเห็นใน
มุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนอธิกำรบดี  เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ 
ณ มิถุนายน 2564) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
2. มีการติดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning 

และระบบ E-office มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. รายรับจากเงินจัดสรรไม่แน่นอนในแต่ละปี อาจท าให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการท าให้ยุ่งยากต่อ
การบริหารจัดการ 

2. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

โอกาส (Opportunities) 

1. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

อุปสรรค (Threats) 

1. กฎระเบียบทางด้านการเงินไม่มีความยืดหยุ่น 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของส ำนักงำนอธิกำรบดี  เพ่ือให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของส ำนักงำน
อธิกำรบดี  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

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

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  เป้าหมาย   ≥80 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของส านักงานอธิการบดีให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได ้

2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1. มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพ่ือการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการ :  

1. ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท ารายละเอียด/โครงการ จ าแนกตามแผนงาน กองทุน 
และประเภทรายจ่าย พร้อมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส 

2. พัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมและสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 ตัวชี้วัด :  

1. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 โครงการ/กิจกรรม :  

1. โครงการก ากับองค์การที่ดี 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มอือาชีพ 

 
 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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เป้าประสงค์ที่ 2. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้นอกเหนือจาก

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดรายได้ 

 มาตรการ : ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก และชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ 

ประชุมเชงิปฏิบัติการ และจัดอบรมโครงการระยะสั้นแบบเข้มขน้ โดยเก็บค่าลงทะเบียน 

 ตัวชี้วัด : จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

 มาตรการ : เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้

และก าหนด มาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามภาพรวม 

     โครงการ/กิจกรรม :  โครงการก ากับองค์การที่ดี 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทาง

การเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569 

 

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
บุคลากรทุก
ระดับที่รับรู้
และมีส่ วน
ร่วมในการ
ขับ เคลื่ อน
ภา รกิ จ ใ ห้
ส าเร็จ 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

โครงการ
ก า กั บ
องค์การที่
ด ี
 
 

 

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 และย่ังยืนใน

การจัดหารายได้

นอกเหนือจากงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

ส่ ง เส ริม  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 

 

96 

 

96 

 

96 

 

96 

 

96 

 

โครงการ

ก ากับ

องค์การที่

ด ี

 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน 
ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 
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กล
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ธ์ท
าง

กา
รเง

ิน 

 

 

ภาพท่ี 4 ความเชื่อมโยงระหว่าง วสิัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท์างการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

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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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ำยอ ำนวยกำรเป็น

หน่วยงานกลางร่วมกับกองต่ำง ๆ ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 
แหล่ง คือ งบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้แก่ 
 - รายได้จากการบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 
 - รายได้จากการบ ารุงการศึกษา (ภาคพิเศษ) 
 - เงินคงคลัง 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
 

 

 

    
 

  

 

      

  
  

    

    

    

    

    

        

        

        

        

ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
 

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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 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ข้อมูลงบประมาณของ ส ำนักงำนอธ ำกำรบดี ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มาจากเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้นอกงบประมำณ 

ตารางที่ 2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
 

 
ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569) 

แผนการขอตั้งงบประมาณ 

มีแผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 4   

ตารางท่ี 4  แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

 
หมายเหต ุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   

 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร   
               ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คาดว่าจะได้รับ 
 

มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 5 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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ตารางที่ 5 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
 

 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 2565 

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ส านักงานอธิการบดี มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 1 ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธ
กิจ ทั้งนี ้ส านักงานอธิการบดี ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 
1   ด้าน ซึ่งได้น าตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้      ดังตารางที่ 6  
ตารางท่ี 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากค าขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน 97.34 97.36 97.37 97.40 97.42 
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ไดร้ับจริงจากการประมาณการรายรับ 88.29 89.48 90.48 89.67 90.09 

ร้อยละของอตัราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึน้จริง 14.37 13.16 12.15 12.93 12.49 

 

ตารางที่ 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
หน่วย : ล้านบาท 

 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 ส านักงานอธิการบดี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดย
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  

1. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ จะจัดสรร
ให้กับหน่วยงานดังนี้ 

1.1 กองคลัง ได้แก่งบ/รายการ 

- งบบุคลากร  (เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 
- 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 ค่าซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 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) 

1.5 กองพัฒนานักศึกษา ได้แก่งบ/รายการ 

- งบรายจ่ายอื่น 

o โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  
- งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการ

ผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย มาหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ค่าธรรมเนียมแรก

เข้า และค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนานักศึกษา 
1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่ 

(1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) กองกลาง 
(2) ค่าซ่อมบ ารุงอาคารเรียนส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอาคารปรับปรุงสาธารณูปโภค กองกลาง 
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(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 าหรับการบริการ
และพัฒนานักศึกษาแล้ว จะน าประมาณการที่เหลือท้ังหมด มาจัดสรรให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในแต่
ละเรื่อง 

3. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยบุคลากรสายวิชาการ 
รายละ 10,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รายละ 5,000 บาท หรือต้องมีการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินการโครงการวาระส าคัญประจ าปี 
(Agenda) ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานกับ
โครงการวารส าคัญประจ าปี (Agenda) 
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ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ดังภาพที่ 9) 
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ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
 

 
ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  

กองกลาง 

กองคลงั  

กองนโยบายและแผน 

กองบริการการศึกษา 

กองพฒันานกัศึกษา 

กองบริหารงานบคุคล 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลงานจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยและศูนย์
การศึกษา 

ผลผลิตผลงานการจัดหารายได้ 

ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

ผลผลิตการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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4. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

5. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 
ตารางท่ี 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกอง 

 
 

 

 

 

 

18% 

64% 

18% 

0% 

งบบคุลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทนุ 

งบเงินอดุหนนุ 

งบรายจ่ายอ่ืน 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้ 

 กรณีที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปพลางก่อน ให้ด าเนินการ

เบิกจ่ายในงบรายจ่ายงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น โดยสามารถเบิกจ่ายได้ไม่

เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ใช้งบประมาณ

รายจ่ายตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณในลักษณะของงบ

บุคลากรและเงินอุดหนุน ดังนี้ 

  เงินอุดหนุน-งบด าเนินงาน เงินอุดหนุน-งบลงทุน และเงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน   

  “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

จัดสรร งบประมาณของผลผลติหรอืโครงการใดไปผลผลิตหรอืโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ 

การโอนเงิน ต่างงบรายจ่ายในผลผลติหรอืโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน   

  “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และ 

หรอืวงเงินภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน   

  “การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน” หมายความถึง 

การเปลี่ยนแปลงรายการหรอืงบประมาณระหว่างค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  

 ข้อ 2 ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของ

หนว่ยงานอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้    

  (1) หน่วยงานก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบายอื่นใดที่จะน าไปสู่การบริหาร

งบประมาณ อย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย    

  (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ภายใต้

งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณาภายใน

วันที่ 30 กันยายน 2563 หรือตามระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนก าหนด โดยต้องด าเนินการภายใต้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 

 



22 
 

 ก. รายจ่ายประจ า ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยหน่วยงานต้องด าเนินงานตามภารกิจ

ยุทธศาสตร ์ภารกิจ หนว่ยงาน   

 ข. รายจ่ายลงทุน   

กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่ 

รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

จา่ย 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. กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ได้ด าเนินการจัดเตรียมคุณลักษณะให้หน่วยงาน

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) ส่งกองนโยบายและแผน

เพื่อใช้ ประกอบการก ากับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน

ตุลาคม 2563 หรอืตามระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนก าหนด  

 ข้อ 3 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะก าหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่าย

ใดให้เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทงบรายจ่ายตามที่ส านักงบประมาณก าหนด    
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 ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร 

งบประมาณแผ่นดิน โดยก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนต้องจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายโดยอนุมัติจากอธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน    

 ข้อ 5 หน่วยงานต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้น เร่งรัดการ

เบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ข้อ 6 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละ

ผลผลิต หรือโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์งบบุคลากร และเงินอุดหนุนที่

ก าหนด ดังนี้   

  (1) งบบุคลากร ให้ใชจ้า่ยเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกัน

ได้ส าหรับ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในหมวดค่าจ้าง

ช่ัวคราว หรือได้รับ จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการ ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนในการ

ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย ก าหนด     

  (2) เงินอุดหนุน-งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้

และให้ถัวจ่ายกันได้ ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถน าไปใช้ในรายจ่ายอื่นใดได้ ต้องไม่มีหนี้ค่า

สาธารณูปโภคค้างช าระเท่านั้น  

  ก. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แตล่ะหน่วยงาน เรง่รัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตาม 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณที่หน่วยงานได้วางแผนไว้     

  ข. ค่าตอบแทนการสอนเกิน 12 คาบ/ค่าสอนอาจารย์พิเศษให้ด าเนินการเบิกจ่าย 

งบประมาณภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในเทอมนัน้ๆ    

  ค. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 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 จึงให้

หนว่ยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

ดังนี้    
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  ก. หน่วยงานต้องด าเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม หลังพระราชบัญญัติ

งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้รวมทั้งด าเนินการตามกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

ส านักงบประมาณ และ จะต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จรายละเอียด ตามข้อ 2 (2) ข   

  ข. รายการครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รวมถึงค่าที่ดิน และค่า

สิ่งก่อสร้างจบในปี ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จ ภายใน 31 

มีนาคม 2564 

  ค. ส าหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่าย

ลงทุนที่ มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ลา้นบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพัน

ให้แลว้ เสร็จภายในไตรมาสที่ 2     

  ง. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินก่อสร้างให้ด าเนินการตามแผน/งวดงานที่ก าหนดไว้ หากกรณี

มีปัญหาหรอื อุปสรรคในการด าเนินงานต้องรายงานให้อธิการบดีรับทราบ    

  จ. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอ านาจ

อนุมัติ ก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย 

ผูด้ าเนนิการ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น    

  ฉ. รายการที่ไม่สามารถด าเนินตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ

มาตรการ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมรายการเพื่อพิจารณารายการ

ใหม่ ที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการ เชน่ คา่สาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น    

  (4) เงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน    

  ก. การใชจ้า่ยงบเงินอุดหนุนให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ    

  ข. เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดท า

แผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือน เสนอต่ออธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน เพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิแผนการใชจ้า่ยฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    

  ค. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือน เสนอต่ออธิการบดีผ่านกองนโยบาย

และแผนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ  

    ง. การด าเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงิน

อุดหนุน การผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรอืหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง    
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  จ. การด าเนินการในโครงการวิจัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์

และ แนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด    

  ฉ. การด าเนินการในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรอืหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง 

  ช. การด าเนินการในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ หรอืหลักเกณฑ์และแนวทางที่กี่ยวข้อง 

  ซ. การด าเนินการโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่

กี่ยวข้อง 

 ณ. ให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โรงเรียนสาธิต สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงาน

อธิการบดี กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ คณะครุศาสตร์ ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม และบัณฑติวิทยาลัย จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการ ส่งกองนโยบายและแผน เพื่อ

ทราบรายละเอียดโครงการพร้อมวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานใน

ภาพรวม ณ สิ้นปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง และ ณ สิ้นปีงบประมาณต้องรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนการด 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 าที่ก่อ

หนี้ผูกพันแลว้   

 ข้อ 8 การโอนงบประมาณให้ด าเนินการตามระเบียบและประกาศที่กรมบัญชกีลางก าหนด   

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณี

ที่มกีารขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งที่เป็นการโอนภายในเงินอุดหนุน-งบลงทุน หรือการโอน

จากรายการอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน-งบลงทุน และรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติตอ่ไป  

 ข้อ 10 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบบุคลากรนี้ ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลง

รายการ งบประมาณใดๆ ทั้งสิน้    
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 ข้อ 11 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ รวมถึงค่า 

สาธารณูปโภค ให้เสนอ ผ่านกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี และห้ามมิให้โอน

งบประมาณ รายการค่าวัสดุการศึกษา ไปเป็นเงนิอุดหนุน-งบลงทุนในทุกกรณ ี   

 ข้อ 12 การโอนเปลี่ยนแปลงในเงินอุดหนุน-งบลงทุนนี้ ให้หน่วยงานเสนอ ผ่านกองนโยบาย

และแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือ รอง

อธิการบดีที่รับผิดชอบ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบดังนี้    

 ก. รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ    

 ข. รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคา 

ประกอบ   

 ข้อ 13 เงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน    

 ก. หา้มมใิห้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นรายการ 

งบประมาณอื่นใด อันเป็นเหตุให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอตอ่การเบิกจา่ยตามวัตถุประสงค์    

 ข. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน ไปเป็น

งบประมาณในรายการอื่นใดทั้งสิน้    

 ข้อ 14 ก าหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอน

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ      

 ข้อ 15 ก าหนดให้วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ข้อ 16 ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้า โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่

ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 ของเดือน ถัดไปเป็นส าคัญ 

เพื่อน าเสนอต่ออธิการบดีทุกเดือน และเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส ทั้งนี้อาจมี

การขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้ ตามเหตุอันสมควร   

 ข้อ 17 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการก ากับ ติดตามยึดเป้าหมายของ

กรมบัญชกีลางที่ก าหนดไว้    

 ทั้งนีข้อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูง

กว่า หรอืเร็วกว่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินัน้   

 ข้อ 18 ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยการ

บริหาร งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี ้
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แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

 
 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ผุ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือ

ล้มเหลวของการด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณแ์ละสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท า

ระบบติดตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลส าเร็จของการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการด าเนินงานของส านักงาน

อธิการบดี 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

ประกอบการจัดท ากิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการ

บริการ 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุก ๆ เดือน พร้อมรายงาน

ปัญหา อุปสรรค และท าการวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 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 พร้อมสง่รายงานให้กับผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

3.5 ให้มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี

งบประมาณพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนส่งให้งานงบประมาณและ

สารสนเทศ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มนีาคม 

3.6 ส านักงานอธิการบดีติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ เดือน โดยจะยึดผลการ

บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP 

และ GFMIS ณ สิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอผู้บริหาร และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีทุกไตรมาส  
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ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

ส านักงานอธิการบดี มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงนิที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหาร

จัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  

2. ระบบ GFMIS ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

ส านักงานอธิการบดี มกีารจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงนิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน 

คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และกอง 
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