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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข

บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงำนอธิกำรบดี จะประสบความสาเร็จได้นั้น มีความ
จาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสำนักงำนอธิกำรบดี ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ อันได้แก่ การ
สร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้จากค่าบารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ทีส่ ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับ มีการนาเงินรายได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น สานักงานอธิการบดีจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
2565-2569 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงำนอธิกำรบดี ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงำนอธิกำรบดีให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2565-2569 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
กันยายน 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักงำนอธิกำรบดีให้ประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ส่วนที่ 1 บทนา

ความเป็นมา (Back ground)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน
2564) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสอดคล้องตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่อ ให้ บ รรลุ ต ามตัว บ่งชี้ และเป้า หมายของแผนกลยุท ธ์ มีวัตถุ ประสงค์ (1) เพื่ อ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักงำนอธิกำรบดีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทางานให้กับ สำนักอธิกำรบดีภายในช่วงเวลา 5 ปี
ข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี มี โ ครงสร้ า ง ประกอบด้ ว ย สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อ านาจและหน้ า ที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ต ามระเบียบ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะทาหน้าที่ในการนานโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1
โครงสร้ างหน่ ว ยงาน และมีโ ครงสร้ างการบริห ารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อทาหน้าที่กากับ
ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ
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โครงสร้างของสานักงานอธิการบดี

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน

3

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ
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สำนักงำนอธิกำรบดี โดยคณะผู้บริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการดาเนินงาน
ของสำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
แม่แบบที่ดีในกำรให้บริกำร
ปรัชญา (Philosophy)
ทรงปัญญำ ศรัทธำธรรม นำสังคม
พันธกิจ (Mission)
บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำด้วยนวัตกรรม
เอกลักษณ์ (Identity)
บริกำรเป็นเลิศ
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
บริกำรด้วยใจ (service mind)
ค่านิยม (Value)
Flow = กระบวนกำรทำงำนที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด
Work Environment =สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรทำงำน
Information =มีวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สำมำรถนำข้อมูลมำใช้ได้สะดวก
Culture = สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมสำคัญ
เป้าหมายในการพัฒนาสำนักงำนอธิกำรบดี (พ.ศ. 2565)
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ได้ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ที่ จ ะด าเนิ น การไปสู่
ความสาเร็จ ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
2. สานักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
3. สานักงานอธิการบดีมุ่งให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาสำนักงำนอธิกำรบดี จึงกาหนดยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ.
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของสำนักงำนอธิกำรบดี ดังภาพที่......... และมหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน
ตามหลัก Balance Scorecard จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3

แผนที่ยุทธศาสตร์

ภาพที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักงำนอธิกำรบดี ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่สาคัญ และกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
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ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน
สำนักงำนอธิกำรบดี มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กาหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทารายงานผลการใช้เงินและ
งบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงำนอธิกำรบดี มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทาให้การดาเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไป
ตามวั ตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณให้ กั บ ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนอธิ กำรบดี
อธิกำรบดีและผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ำยอำนวยกำร กองกลำง
สำนักงำนอธิกำรบดี ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของกอง
ต่างๆ ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดาเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง

เป้าหมายแผนทางการเงิน
1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยเกณฑ์ พึ ง รั บ -พึ ง จ่ า ยลั ก ษณะ 3 มิ ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน
สำนักงำนอธิกำรบดี โดย ฝ่ายอานวยการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้สารวจความคิดเห็นใน
มุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงำนอธิกำรบดี เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณของสำนักงำนอธิกำรบดี ในปัจจุบัน นามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค โดยนาผลการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ
ณ มิถุนายน 2564) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีอย่างเป็นระบบ
2. มีการติดตามแผนการดาเนินงานประจาปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. มีระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning
และระบบ E-office มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. รายรับจากเงินจัดสรรไม่แน่นอนในแต่ละปี อาจทาให้ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการทาให้ยุ่งยากต่อ
การบริหารจัดการ
2. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
โอกาส (Opportunities)
1. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
อุปสรรค (Threats)
1. กฎระเบียบทางด้านการเงินไม่มีความยืดหยุ่น
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ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของสำนักงำน
อธิกำรบดี สอดคล้อ งกับ แผนยุ ทธศาสตร์ แผนปฏิบัติก าร พัน ธกิจ และวิส ัย ทัศ น์ จึงกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ≥80

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของสานักงานอธิการบดีให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสถานการณ์
ปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ :
1. กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทารายละเอียด/โครงการ จาแนกตามแผนงาน กองทุน
และประเภทรายจ่าย พร้อมจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส
2. พัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการกากับองค์การที่ดี
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มอื อาชีพ
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เป้าประสงค์ท่ี 2. สร้างกลไกที่มีป ระสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้นอกเหนือ จาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
มาตรการ : ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก และชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดอบรมโครงการระยะสั้นแบบเข้มข้น โดยเก็บค่าลงทะเบียน
ตัวชี้วัด : จานวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
มาตรการ : เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
และกาหนด มาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสาคัญเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามภาพรวม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการกากับองค์การที่ดี
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ทางการเงิน

1. มีระบบการจัดสรร การใช้
จ่ายงบประมาณ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และสถานการณ์ปัจจุบัน

2. สร้างกลไกที่มี

ประสิทธิภาพ และยั่งยืนใน
การจัดหารายได้
นอกเหนือจากงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ติดตามและรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ทาง
การเงิน

ตัวชี้วัด

พั ฒ น า แ ล ะ ร ะ ดั บ
บุคลากรทุก
ปรั บ ปรุ ง ระบบ
ระดับ ที่รับ รู้
ก ล ไ ก และมี ส่ ว น
การงบประมาณ ร่ ว มในการ
เพื่อการบริห าร ขั บ เคลื่ อ น
ภ า ร กิ จ ใ ห้
ง บ ป ร ะ ม า ณ สาเร็จ
อ ย่ า ง มี
ร้อ ยละของ
ประสิทธิภาพ
บุ ค ลากรที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนา

2565

2566

เป้าหมาย
2567

5

5

5

5

5

โครงการ
ก า กั บ
องค์การที่
ดี

100

100

100

100

100

โครงการ
พั ฒ น า
บุ ค ลากร
สู่ มื อ
อาชีพ

2568

2569

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น
กิ จ ก ร ร ม ที่
ก่อให้เกิดรายได้

รายได้ท่เี กิด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการ
จากการ
จัดหา
จัดหา
รายได้
รายได้ด้วย
ด้วยการ
โครงการ
บริการ
บริการ
วิชาการ
วิชาการ

ติดตามการใช้
จ่าย
งบประมาณให้
เป็นไปตามแผน
ที่กาหนดและมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
ตาม
ภาพรวม

96

96

96

96

96

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน
ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5

โครงการ
กากับ
องค์การที่
ดี
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กลยุทธ์ทาง
การเงิน

เป้าประสงค์
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน

ยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ
พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบัน

พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

มีติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ

สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้
นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
และมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี มี แนวทางในการจั ด หาทรั พยากรด้ า นการเงิ น โดยมี ฝ่ ำ ยอ ำนวยกำรเป็ น
หน่วยงานกลางร่วมกับกองต่ำง ๆ ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ดาเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2
แหล่ง คือ งบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้แก่
- รายได้จากการบารุงการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้จากการบารุงการศึกษา (ภาคพิเศษ)
- เงินคงคลัง
สำนักงำนอธิกำรบดี มีขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
ดังแสดงในภาพที่ 5

ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
แผนงบประมาณแผ่ นดิน

จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณแผ่ นดิน

แผนเงินนอกงบประมาณ

ได้ รับจัดสรร นามาหักค่ าใช้ จ่ายคงที่ (Fixed Cost) เช่ น
ค่ าสาธารณูปโภค ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าวัสดุสานักงาน ฯลฯ
ให้ กับกองที่รับผิดชอบ

จัดสรรค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่ น ค่ าพยาบาล ค่ ากิจกรรม
นักศึกษา และค่ ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ กับกองพัฒนานักศึกษา

ได้ รับจัดสรร

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ

จัดสรรงบขับเคลื่อนโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda) ของ
มหาวิทยาลัยและสานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอนุมัติ
จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณเงินนอกงบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ของ
สานักงานอธิการบดี และกองต่ าง ๆ

จัดสรรงบให้ หน่ วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ยกเว้ น กองพัฒนานักศึกษา

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลงบประมาณของ สำนักงำนอธำกำรบดี ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของ
สำนักงำนอธิกำรบดี มาจากเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้นอกงบประมำณ
ตารางที่ 2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25602564) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของ สำนักงำนอธิกำรบดี ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

หน่วย : ล้านบาท

แผนการขอตั้งงบประมาณ
มีแผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามคาขอตั้งงบประมาณ
ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรร
ผล* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่คาดว่าจะได้รับ

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

ที่มา : ประมาณการรายรับจากคาขอตั้งงบประมาณประจาปี 2565

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สานักงานอธิการบดี มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 1 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธ
กิจ ทั้งนี้ สานักงานอธิการบดี ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง
1 ด้าน ซึ่งได้นาตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้า น
การเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ

97.34
88.29

97.36
89.48

97.37
90.48

97.40
89.67

97.42
90.09

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึน้ จริง

14.37

13.16

12.15

12.93

12.49

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

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
สานักงานอธิการบดี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสาเร็จในการดาเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดย
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้
1. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ จะจัดสรร
ให้กับหน่วยงานดังนี้
1.1 กองคลัง ได้แก่งบ/รายการ
- งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
- งบดาเนินงาน
o ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)
o ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
o ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุการศึกษา)
o ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา)
- งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
1.2 กองกลาง ได้แก่งบ/รายการ
- งบดาเนินงาน
o ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ)
o ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
o ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)
- งบลงทุน
o ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.3 กองนโยบายและแผน ได้แก่งบ/รายการ
- งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ
1.4 กองบริการการศึกษา ได้แก่งบ/รายการ
- งบดาเนินการ
o ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)
1.5 กองพัฒนานักศึกษา ได้แก่งบ/รายการ
- งบรายจ่ายอื่น
o โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
- งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
สำนักงำนอธิกำรบดี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) สาหรับการ
ผลักดันความสาเร็จในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย มาหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ค่าธรรมเนียมแรก
เข้า และค่าธรรมเนียมสาหรับการบริการและพัฒนานักศึกษา
1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่
(1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) กองกลาง
(2) ค่าซ่อมบารุงอาคารเรียนส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอาคารปรับปรุงสาธารณูปโภค กองกลาง
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(3) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย กองกลาง
(4) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยและตารวจ กองกลาง
(5) ค่าจ้างรักษาความสะอาด กองกลาง
(6) ค่าเงินรางวัลประจาปี กองกลาง
(7) งบกลาง กองกลาง
2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้แก่
(1) ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กองคลัง
3) ค่าธรรมเนียมสาหรับการบริการและพัฒนานักศึกษา
(1) ค่ารักษาพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
(2) ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
2. หลังจากหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมสาหรับการบริการ
และพัฒนานักศึกษาแล้ว จะนาประมาณการที่เหลือทั้งหมด มาจัดสรรให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการในแต่
ละเรื่อง
3. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยบุคลากรสายวิชาการ
รายละ 10,000 บาท บุคลากรสายสนั บสนุนวิชาการ รายละ 5,000 บาท หรือต้องมีการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีสาหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการขึ้นอยู่กับความจาเป็นในการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อดาเนินการโครงการวาระสาคัญประจาปี
(Agenda) ที่มหาวิทยาลั ยกาหนดไว้ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้ องภารกิจหรือพันธกิจของหน่ว ยงานกับ
โครงการวารสาคัญประจาปี (Agenda)
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ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนั กงำนอธิกำรบดี ได้จั ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์
ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์ (ดังภาพที่ 9)
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาการให้ บริการสู่ความเป็ นเลิศ
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริ การการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริ หารงานบุคคล

ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

3. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผลงานจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยและศูนย์
การศึกษา
ผลผลิตผลงานการจัดหารายได้
ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ผลผลิตการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต
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4. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
0%
18%

18%
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
64%

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

5. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามกอง
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ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ
การเบิ ก จ่ ายงบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น รายได้ ) ผ่ านระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงำนอธิกำรบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
ข้อ 1 ในแนวปฏิบัติน้ี
กรณีที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปพลางก่อน ให้ดาเนินการ
เบิกจ่ายในงบรายจ่ายงบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น โดยสามารถเบิกจ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ใช้งบประมาณ
รายจ่ายตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้รับ งบประมาณในลัก ษณะของงบ
บุคลากรและเงินอุดหนุน ดังนี้
เงินอุดหนุน-งบดาเนินงาน เงินอุดหนุน-งบลงทุน และเงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน
“การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
จัดสรร งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ
การโอนเงิน ต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน
“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และ
หรือวงเงินภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน
“การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน ” หมายความถึง
การเปลี่ยนแปลงรายการหรืองบประมาณระหว่างค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ข้ อ 2 ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตามการบริ ห ารงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) หน่วยงานกาหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบายอื่นใดที่จะนาไปสู่การบริหาร
งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายเดื อ น ภายใต้
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณาภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2563 หรือตามระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนกาหนด โดยต้องดาเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
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ก. รายจ่ า ยประจ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยหน่วยงานต้องดาเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ หน่วยงาน
ข. รายจ่ายลงทุน
กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่
รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรณี สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ต้อ งพิ จ ารณาความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ ข้ อ ก าหนดและขอบเขตของงาน แบบรู ป
รายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานตาม
มาตรการ เพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขในการเตรียมความพร้อม
1. กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ได้ดาเนินการจัดเตรียมคุณลักษณะให้หน่วยงาน
จัด เตรี ย มคู่ เ ทีย บ ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในที่ 31 ตุ ล าคม 2563 เมื่อ พรบ.งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการก่อหนี้ และเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จภายในวัน ที่ 30
เมษายน 2564
2. กรณีจัดซื้อจัด จ้างวงเงิน เกิน 500,000 บาท และรายการสิ่งก่อสร้างจบในปี ให้หน่วยงานส่ง
รายละเอียดและประสานกับฝ่ายพัสดุ กองคลัง เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31
ตุล าคม 2563 และให้ ล งนามในสั ญ ญาเพื่อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เมื่ อ พรบ. งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จากสานักงบประมาณ (เดือน
กุมภาพันธ์ 2563)
(3) สาเนามาตรการและแผนการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ (1) - (2) ส่งกองนโยบายและแผน
เพื่อใช้ ประกอบการกากับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน
ตุลาคม 2563 หรือตามระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนกาหนด
ข้อ 3 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะกาหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่าย
ใดให้เป็นไปตามหลักการจาแนกประเภทงบรายจ่ายตามที่สานักงบประมาณกาหนด
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ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน โดยกาหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนต้องจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายโดยอนุมัติจากอธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน
ข้อ 5 หน่วยงานต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้น เร่งรัดการ
เบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 6 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละ
ผลผลิต หรือโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ งบบุคลากร และเงินอุดหนุน ที่
กาหนด ดังนี้
(1) งบบุคลากร ให้ใช้จา่ ยเป็นรายจ่ายใดตามที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกัน
ได้ส าหรับ หน่วยงานที่ไ ด้รับ จัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในหมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว หรือได้รับ จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการ ให้ดาเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย กาหนด
(2) เงินอุดหนุน-งบดาเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้
และให้ถั วจ่ายกั นได้ ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถนาไปใช้ใ นรายจ่ายอื่นใดได้ ต้องไม่มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างชาระเท่านั้น
ก. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงาน เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตาม
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณที่หน่วยงานได้วางแผนไว้
ข. ค่ าตอบแทนการสอนเกิ น 12 คาบ/ค่ าสอนอาจารย์ พิ เ ศษให้ ดาเนิ นการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในเทอมนัน้ ๆ
ค. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ยกเว้นรายการที่
จะต้อง เบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงสิน้ ปีงบประมาณ (กันยายน 2563) เช่น ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง
ง. มหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิน การรวบรวมงบประมาณคงเหลือ จ่ ายที่ ได้ ด าเนินการ
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว เพื่ อ เป็ น ค่ า สาธารณู ป โภค หรื อ ตามแนวทางของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
(สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)
(3) เงิ น อุ ด หนุ น -งบลงทุ น เนื่ อ งจากการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในงบรายจ่ า ยนี้ มี
ระยะเวลาในการดาเนินการที่ ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ เร่งรัดดาเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ดังนี้
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ก. หน่ ว ยงานต้องด าเนินการเตรีย มการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม หลังพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้รวมทั้งดาเนินการตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สานักงบประมาณ และ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จรายละเอียด ตามข้อ 2 (2) ข
ข. รายการครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รวมถึงค่าที่ดิน และค่า
สิ่งก่ อสร้างจบในปี ให้ด าเนิ นการจั ด ซื้อ จัด จ้างเพื่ อให้ท าสัญ ญาก่ อหนี้ผูก พัน ได้แ ล้ว เสร็ จ ภายใน 31
มีนาคม 2564
ค. สาหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่าย
ลงทุนที่ มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้ว เสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ง. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินก่อสร้างให้ดาเนินการตามแผน/งวดงานที่กาหนดไว้ หากกรณี
มีปัญหาหรือ อุปสรรคในการดาเนินงานต้องรายงานให้อธิการบดีรับทราบ
จ. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอานาจ
อนุมัติ ก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย
ผูด้ าเนินการ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ฉ. รายการที่ไม่สามารถดาเนินตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
มาตรการ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมรายการเพื่อพิจารณารายการ
ใหม่ ที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดาเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น
(4) เงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน
ก. การใช้จา่ ยงบเงินอุดหนุนให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ
ข. เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ จัดท า
แผนการ ปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่า ยรายเดือน เสนอต่ออธิ ก ารบดี ผ่านกองนโยบายและแผน เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ แผนการใช้จา่ ยฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ค. เงินอุ ดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ให้หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรร
งบประมาณ จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือน เสนอต่ออธิการบดีผ่านกองนโยบาย
และแผนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
ง. การดาเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงิน
อุดหนุน การผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

25

จ. การดาเนินการในโครงการวิจัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์
และ แนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด
ฉ. การดาเนินการในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
ช. การด าเนิ น การในโครงการท านุ บ ารุ ง ศิล ปวั ฒนธรรม ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
ประกาศ หรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่กี่ยวข้อง
ซ. การดาเนินการโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่
กี่ยวข้อง
ณ. ให้ วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ โรงเรี ย นสาธิ ต สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ส านั ก งาน
อธิการบดี กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ คณะครุศาสตร์ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย จัดทาแผนการดาเนินงานของโครงการ ส่งกองนโยบายและแผน เพื่อ
ทราบรายละเอียดโครงการพร้อมวงเงินตามที่ได้รับอนุมั ติ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานใน
ภาพรวม ณ สิ้นปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง และ ณ สิ้นปีงบประมาณต้องรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานของโครงการ
ทั้งนี้ใ ห้ส ามารถด าเนิน การเบิก จ่ายงบประมาณได้เ ฉพาะโครงการและหรือรายการตามที่
ปรากฏใน (5) ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. และ ซ. เท่านั้น
ข้อ 7 เงินกั นไว้เ บิก เหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้
เร่ ง รัด การ เบิ ก จ่ ายเงิน กั นไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ข องปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส ามารถเบิ ก จ่า ยอย่ า งมี
นัยสาคัญได้ภายใน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจาที่ก่อ
หนี้ผูกพันแล้ว
ข้อ 8 การโอนงบประมาณให้ดาเนินการตามระเบียบและประกาศที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณี
ที่มกี ารขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งที่เป็นการโอนภายในเงินอุดหนุน-งบลงทุน หรือการโอน
จากรายการอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน-งบลงทุน และรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติตอ่ ไป
ข้อ 10 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบบุคลากรนี้ ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลง
รายการ งบประมาณใดๆ ทั้งสิน้
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ข้อ 11 การโอนเปลี่ ย นแปลงรายการหมวดค่า ตอบแทน ค่ าใช้ส อยและค่ าวั ส ดุ รวมถึง ค่ า
สาธารณู ป โภค ให้ เ สนอ ผ่ านกองนโยบายและแผน โดยอนุ มัติ จ ากอธิ ก ารบดี และห้ ามมิ ให้ โ อน
งบประมาณ รายการค่าวัสดุการศึกษา ไปเป็นเงินอุดหนุน-งบลงทุนในทุกกรณี
ข้อ 12 การโอนเปลี่ยนแปลงในเงินอุดหนุน-งบลงทุนนี้ ให้หน่วยงานเสนอ ผ่านกองนโยบาย
และแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือ รอง
อธิการบดีที่รับผิดชอบ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบดังนี้
ก. รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ
ข. รายการสิ่งก่ อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคา
ประกอบ
ข้อ 13 เงินอุดหนุน-งบเงินอุดหนุน
ก. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นรายการ
งบประมาณอื่นใด อันเป็นเหตุให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์
ข. ห้ า มมิ ใ ห้ โ อนเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น -งบเงิ น อุ ด หนุ น ไปเป็ น
งบประมาณในรายการอื่นใดทั้งสิน้
ข้อ 14 กาหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ข้อ 15 ก าหนดให้วั นที่ 30 สิงหาคม 2563 เป็นวั นสุดท้า ยของหน่วยงาน ในการเบิก จ่า ย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 16 ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้า โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่
ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 ของเดือน ถัดไปเป็นสาคัญ
เพื่อนาเสนอต่ออธิการบดีทุกเดือน และเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส ทั้งนี้อาจมี
การขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามเหตุอันสมควร
ข้อ 17 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการกากับ ติดตามยึดเป้าหมายของ
กรมบัญชีกลางที่กาหนดไว้
ทั้งนีข้ อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูง
กว่า หรือเร็วกว่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้น้ี ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินนั้
ข้อ 18 ให้อธิ ก ารบดีมีอานาจวิ นิจฉั ย และแก้ ไ ขปัญ หาที่เ กิดขึ้ นเกี่ย วกั บ แนวปฏิบัติว่าด้วยการ
บริหาร งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้
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แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา บรรลุ เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ผุ้บริหารและผู้ป ฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้
เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ สานักงานอธิการบดี จึงได้จัดทา
ระบบติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ให้ค วามส าคั ญ กั บ การติ ด ตามความก้าวหน้า และการประเมินผลสาเร็จของการใช้จ่า ย
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดี
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนให้มีก ารเชื่อมโยงเพื่อใช้ป ระโยชน์ร่วมกั นทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดทากิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการ
บริการ
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุก ๆ เดือน พร้อมรายงาน
ปัญหา อุปสรรค และทาการวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการดาเนินการ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร โดยสานักงานอธิการบดี มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 สรุปรายละเอียดตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการ
3.2 กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชีว้ ัดอย่างชัดเจน
3.3 หน่ ว ยงานที่ ค รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ด าเนิ น การในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตาม
รายละเอียดของแต่ละตัวชีว้ ัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบาทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ก าหนดให้ ห น่ว ยงานในสัง กั ด รายงานผลการดาเนิ น งานตลอดจนปั ญ หา
อุปสรรคในแต่ละตัวชีว้ ัด พร้อมส่งรายงานให้กับผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
3.5 ให้ มี ก ารปรั บ /วางแผนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร ประจ าปี
งบประมาณพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนส่งให้งานงบประมาณและ
สารสนเทศ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม
3.6 ส านัก งานอธิ ก ารบดีติ ดตามความก้ า วหน้า ทุก ๆ เดื อน โดยจะยึ ดผลการ
บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP
และ GFMIS
ณ สิ้ น เดื อ นของทุ ก ๆ เดื อ นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ น าเสนอผู้ บ ริ ห าร และเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารสานักงานอธิการบดีทุกไตรมาส
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ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
สานักงานอธิการบดี มีการนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหาร
จัดการทางการเงิน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource
Planning)
2. ระบบ GFMIS สาหรับจัดทารายงานทางการเงิน

การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
สานักงานอธิการบดี มีการจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
คือ
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และกอง
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ภาคผนวก
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