แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2561 - 2565

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผ่านความเห็น
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

คานา
เพื่อให้ แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและชีว ภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ประสบผลส าเร็จ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2561 - 2565 ขึ้น โดยมี
วัตถุป ระสงค์ของแผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒ นาแนวทางการบริห ารจัดการด้านงบประมาณให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ
ให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ -รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2560 เพื่อเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่ง
เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น และแนวทางในการบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ ข องคณะเกษตรและชี ว ภาพ และเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณในปีงบประมาณต่อๆ ไป
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในภายนอก จากการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2561 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี
งบประมาณ 2561-2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2)เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนา
ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์
มาตรการ และตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
เป้าหมาย
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร
จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนั บ สนุ น การพัฒ นาบุ คลากรด้านการเงินพัส ดุ ให้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบประมาณ การเงิ น ในการบริ ห ารเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ
เป้าหมาย
1. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
2. จัดหา/แสวงหารายได้จากแหล่งงบประมาณภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
กลยุทธ์ทางการเงิน
สนับการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก
มาตรการ
1. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อหารายได้
2. สนับสนุนให้มีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ทางการเงิน
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
มาตรการ
1. ดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1.1 การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ (ร้อยละ)
1.2 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. (ร้อยละ)
2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ต่อปี (โครงการ/กิจกรรม)
2.2 จานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจา (บาท/คน)
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพรวม (ร้อยละ)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นเกษตร โดยความรั บ ผิ ด ชอบของหมวดวิ ช าเกษตรกรรมในสั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร
เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิ ช าเกษตรศาสตร์ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น คณะวิ ช าเกษตรและอุ ต สาหกรรมเมื่ อ วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสู ตร 4 ปี) และเปิ ดสอนหลั กสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิช าเอกวิทยาศาสตร์สุ ขภาพสั ตว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา เล่ ม 116 ตอนพิ เศษ 79 ง. หน้ า 9 ลงวั นที่ 12 ตุ ล าคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
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เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชี ว ภาพ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192
การคมนาคม
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ
รถประจาทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529
รถประจาทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
ปรัชญา
“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ และพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม
การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

-3-

1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
1.4 ค่านิยมองค์กร (Shared Value)
“KASET”
K = Knowledge
มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย
A = Attitude
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
S = Skill
ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร
E = Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
T = Technology
สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มี 1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยโดย
ที่มีความรู้ มีสมรรถนะทาง ความรู้ และมีสมรรถนะทาง
บูรณาการความร่วมมือจากศาสตร์ด้าน
วิชาชีพเกษตรและ
วิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการของ
อุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรอาหาร
ตลาดแรงงาน
เพียบพร้อมคุณธรรมและ
1.2 พัฒนาการเรียนการสอน
จริยธรรม
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ ที่มุ่งเน้น
สังคมเมืองและการเป็นผู้ประกอบการ
1.3. ประชาสัมพันธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย
1. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทาง 2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้
และพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิ
วิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และ นวัตกรรมด้านการเกษตรและ
ปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วม พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
2. สามารถนาผลงานวิจัย งาน
วิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัย (Area
เข้มแข็ง
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้
base)
ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้
หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดใน ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน
เชิงพาณิชย์
เมือง และการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชา
เพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เป้าประสงค์
1. บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ตามพื้นที่เป้าหมายและประเด็น
การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(Reprofiling) ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนา
ได้สู่การปฏิบัติ
3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง
(โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) อุตสาหกรรมการบริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้สูงวัย)
3.3 สนับสนุนการนาความรู้ไปพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางพระราชดาริ บน
พื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ด้วย
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และ
ชุมชน
3.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม ตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่ง วัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยในเรื่อง
วิถีเกษตรไทย
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ
ข้าวและสมุนไพร
วัฒนธรรมเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม 1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลัก 5.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลัก
การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและ
ธรรมาภิบาล การพัฒนา
การศึกษาที่สอดคล้องกับการ
ประสิทธิภาพองค์กร
บุคลากร และการประกัน
พัฒนาประเทศ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงาน
คุณภาพการศึกษา
2. บุคลากรของคณะเกษตรและ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มี
การศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21 5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
1.6 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผน
ระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิน
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ใน
การดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้
ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงิ นทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
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อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์สถาบัน
เพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะเกษตรและชีภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินและทรัพยากรที่
ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานใน 5 ปี ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์
การประกัน คุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัว บ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 “พัฒ นาแผนกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสั ยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้ บ รรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้ บริหารระดับ
สถาบัน เพื่อพิจารณา” ตลอดจนมีเป้าหมายการบริห ารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามผลเพื่อการพัฒนาต่อไป โดยมีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังนี้
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
3. กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ
4. รับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เพื่อพิจารณา
6. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ
7. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิ น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพื่อ
พิจารณา
8. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน
9. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพื่อพิจารณา
10. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินฉบับสมบูรณ์
11. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการ
งบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทาโครงการเพื่อการหา
รายได้
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ได้รับงบดาเนินงานน้อย ทาให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ
3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
โอกาส (Opportunities)
1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ
2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทาให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานทีท่ ันสมัย
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
อุปสรรค (Threats)
1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจานวนประชากรในวัยศึกษามีจานวน
ลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ
2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง ทาให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทางาน
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ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(Internal Factors Analysis : IFA)
ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง
S1. มีแนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการ
บริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงาน
งบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทา
โครงการเพื่อการหารายได้
รวม
ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน
W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
W2. ได้รับงบดาเนินงานน้อย ทาให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างเพียงพอ
W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างบ่อย
รวม

น้าหนัก

คะแนนถ่วงน้าหนัก
คะแนน
ถ่วงน้าหนัก

0.25
0.25

5
4

1.25
1

0.20

4

0.8

0.30

5

1.5

1.00

4.55

0.30
0.40

4
5

1.2
2

0.30

4

1.2

1.00

4.40

ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(External Factors Analysis : EFA)
ประเด็นปัจจัย : โอกาส
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ
O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทาให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย
O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
รวม
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจานวน

ประชากรในวัยศึกษามีจานวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของ
คณะ
T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
T3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง ทาให้การปฏิบัติงานมี
ปัญหาในการทางาน
รวม

น้าหนัก
0.35

4

1.4

0.30

3

0.9

0.35

4

1.40

1.00

3.70

0.45

5

2.25

0.35

4

1.4

0.20

3

0.6

1.00
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คะแนนถ่วงน้าหนัก
ประเมิน
ถ่วงน้าหนัก

4.25

2.2 ตาแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (SPACE MATRIX)

QUESTION
MARKS

STAR

4.55

DOG

CASH COWS

ภาพที่ 1 ตาแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงิน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างตน ตาแหน่งทางกลยุทธ์ ทาง
การเงินของคณะเกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในตาแหน่ง “Cash Cows” หมายถึง คณะมีจุด
แข็ง แต่ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สามารถใช้
จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้ ลักษณะของกลยุทธ์จึงเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดย
การนาจุดแข็งที่มีมาใช้ เช่น การจัดทาโครงการเพื่อการหารายได้จากการบริการวิชาการ
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2.3 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix
จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ ทางการเงิน โดย TOWS Matrix คณะเกษตรและชีวภาพได้คัดเลือก
ประเด็นจากความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น ที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อจัดกลุ่ม
กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ได้ดังนี้
ตาราง TOWS Matrix
ปัจจัยแวดล้อมภายใน

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก
โอกาส (O)
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอก
สนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะ
กิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ
O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทาให้
มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย
O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายใน
หลวงรัชกาลที่ 10

อุปสรรค (T)
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง
ประกอบกับจานวนประชากรในวัยศึกษา
มีจานวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต
ของคณะ
T2. นโยบาย ระเบียบ วิธกี ารและขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
T3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง
ทาให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทางาน

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่
ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหาร
จัดการงบประมาณการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงาน
งบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร
และสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ
เพื่อการหารายได้

W1. การใช้จา่ ยงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้
W2. ได้รับงบดาเนินงานน้อย ทาให้ไม่
สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้
อย่างเพียงพอ
W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทาความ
เข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างบ่อย

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
-

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ (W2,O1,O3)
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนดและมี
ประสิทธิภาพ (W1,W2,W3,O1,O2)

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)
- การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลักของคณะ (S4,T1)

ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT)
-
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.1 วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความ
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
4. เพือ่ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ทางการเงิน
คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
3.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
เป้าหมาย
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร
จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนั บ สนุ น การพัฒ นาบุ คลากรด้านการเงินพัส ดุ ให้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบประมาณ การเงิ น ในการบริ ห ารเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ
เป้าหมาย
1. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
2. จัดหา/แสวงหารายได้จากแหล่งงบประมาณภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
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กลยุทธ์ทางการเงิน
สนับการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก
มาตรการ
1. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อหารายได้
2. สนับสนุนให้มีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่า ยงบประมาณ เพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ทางการเงิน
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
มาตรการ
1. ดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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3.3 แผนกลยุทธ์การทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ

2. การจัดหารายได้เพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักของคณะ

กลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ

สนับการจัดหารายได้จากการ
บริการวิชาการ และจากแหล่ง
งบประมาณจากภายนอก

3. ติดตามการใช้จ่าย
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ การติดตามผลการใช้งบประมาณ
กาหนดและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1.1 การจัดสรรงบประมาณ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ
(ร้อยละ)
1.2 บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ สกอ. (ร้อยละ)

2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการเพื่อหารายได้
ต่อปี (โครงการ/กิจกรรม)
2.2 จานวนเงินสนับสนุนทุน
วิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์
ประจา (บาท/คน)
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามภาพรวม
(ร้อยละ)
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2561
100

เป้าหมายการดาเนินงาน
2562
2563
2564
100
100
100

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
2565
100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

50,000

60,000

70,000

70,000

70,000

96

96

97

97

97

- กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
- จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
- จัดทาแผนในการจัดซื้อจัดหาตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินและพัสดุ
- จัดกิจกรรมเพื่อแสวงหารายได้
- ส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอก

- ดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
- กากับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ และจัดทาสรุปรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและราย
ไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการตามแผนได้

3.4 ความเชื่อมโยงของแผน
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธ์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์การเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยงั่ ยืน

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
เพียบพร้อมคุณธรรมและ
จริยธรรม

2. การวิจยั และพัฒนาองค์
ความรู้ ภูมิปญ
ั ญา นวัตกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เข้มแข็ง

3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง
“ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ

4 การส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย

5. การส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาบุคลากร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ

2.1 สนับการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก
3.1 การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
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1.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ

3.5 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้
แหล่งที่มาของเงิน จาแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน
2) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3) เงินรายได้ ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษา ค่าบริการต่างๆ ของคณะ
- รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการบริการวิชาการ
- เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- รายได้หรือผลประโยชน์อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น
แหล่งใช้ไปของเงิน จาแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) งบรายจ่ายประจา หมายถึง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค และสวัสดิการ
2) งบดาเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสารองจ่าย
3) งบตามกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง เงิน ที่ ต้อ งใช้ ใ นการด าเนิ นงานตามกลยุท ธ์ ที่ก าหนดไว้ ใ นแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะเกษตรและชี ว ภาพ ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ เ งิ น ตามกลยุ ท ธ์ เ หล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของคณะฯ
3.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ
ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้ใน
ภาพรวม
1. หลักการด้านงบประมาณ
1.1 มุง่ เน้นให้งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ โดยดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
1.2 ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ
1.3 เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
1.4 เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
คณะเกษตรและชีวภาพ นานโยบายการจัดทางบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มาเป็นแนวทางกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้
2.1 การจั ด ท างบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและ
ชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565
2.2 การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสมตามพันธกิจโดย
พัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการดาเนินการเชิงรุก
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2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย โดย
คานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส
2.4 การให้ความสาคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้คานึงถึง
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาลให้จัด
ตามวัตถุประสงค์ที่ไ ด้รับจัดสรร เงินรายได้ให้จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตามวิธีการที่
กาหนด
2.6 การใช้ ง บประมาณเพื่อ เป็ น ทุ น ในการสร้ างรายได้ แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ลั บ สู่ ค ณะและ
มหาวิทยาลัย
3. จัดสรรงบประมาณ
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ทั้ง 5 ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ซึ่งในปี งบประมาณ 2561 คณะเกษตรและชีว ภาพ ได้มีการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
ผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตสาหรับทุกคน (Life Long Learning
for All) “ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อการ
ผลิตและพัฒนาศักยภาพคนที่ตอบสนอง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ
สาน เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
เงินเฉพาะกิจ
ภาพรวม ร้อยละ
34,200,300 358,360
34,558,660 94.80

-

5,000

1,139,000
418,500
-

36,670

112,000

5,000

0.01

1,287,670

3.53

-

-

418,500

1.15

186,330

-

186,330

0.51

35,757,800 586,360
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-

112,000

36,456,160

100

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของคณะเกษตรและชีวภาพ
ไม่เป็ นไปตามแนวทางการจั ดสรรของมหาวิทยาลั ย เนื่องมาจากได้รับงบประมาณดาเนินงานจากัด และ
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่สามารถใช้นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ที่กาหนดได้ จึงต้องมีการปรับการจัดสรร
งบประมาณให้ เ หมาะสมกั บ แหล่ ง ที่ ม าและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ง บประมาณ แต่ ยั ง คงครอบคลุ ม ทุ ก
ยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย
4. ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ
ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอดาเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทาการขออนุมัติงบประมาณ
กลางมหาวิทยาลั ย เพื่อใช้ในการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ คณะจะ
พิจารณายกเลิกโครงการหรือดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวามของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะเกษตรและ
ชีวภาพ ได้นามาเป็นแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ามายการใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวมสะสม
รายจ่ายประจาสะสม
รายจ่ายลงทุนสะสม

รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ 96.00
ร้อยละ 98.36
ร้อยละ 88.00

ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 30.29
ร้อยละ 33.00
ร้อยละ 21.11

ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 22
ร้อยละ 22.00
ร้อยละ 22.00

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ 22
ร้อยละ 22.00
ร้อยละ 22.00

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 21.71
ร้อยละ 21.36
ร้อยละ 22.89

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดาเนินงานที่กาหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
4. กรณีที่ดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุและ
ชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กากับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน
5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกาหนดเวลา ต้องคืน วงเงินงบประมาณ
ที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจาเป็นต่ อไป เว้นแต่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไป
อีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป
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3.8 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

960,000
192,000
1,250,000

960,000

960,000

3,552,000

3,552,000

190,000

960,000
192,000
1,250,000

960,000
3,552,000

190,000

960,000
192,000
1,250,000

960,000
3,552,000

190,000

960,000
192,000
1,250,000

1,790,000
34,543,800

190,000

31,102,800
5,000
1,236,000

1,000,000
3,700,000

410,000

1,000,000
200,000
1,300,000

1,000,000
3,700,000

200,000

1,000,000
200,000
1,300,000

1,000,000
3,700,000

200,000

1,000,000
200,000
1,300,000

1,000,000

รวมทั้งหมด

3,700,000

200,000

1,000,000
200,000
1,300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร
และการประกันคุณภาพการศึกษา

186,330

200,000

34,558,660
5,000
1,287,670

ประมาณการรายจ่าย (บาท)
61 62 63 64 65

36,456,1600

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ ภูมปิ ัญญา นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

ประมาณการรายรับ (บาท)
61 62 63 64 65

418,500

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

หมายเหตุ ประมาณการไม่รวมงบบุคลากร

- 18 -

ส่วนที่ 4
ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล
4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS) ใช้บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
และมี ร ะบบ GFMIS ใช้ ในการบริ ห ารจั ดการ เงิน งบประมาณแผ่ น ดิน ซึ่ งสามารถรายงานผลการใช้จ่ า ย
งบประมาณได้ทั้งระดับแผนงาน โครงการ กิจกรรม และหน่วยงาน รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย
สามารถแสดงผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา โดยผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารได้ตลอดเวลา
4.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมิน ผล เป็ น กระบวนการประเมินความมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
ระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่างๆ และ
ระบบการควบคุมภายใน มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การดาเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรื อไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การดาเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนา เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการที่ได้จัดสรร
ประจาปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส โดยรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหา
และอุปสรรคที่ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. นารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดาเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องและเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรายเดือน และรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน
เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์นาเสนอมหาวิทยาลัย
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แผนผังงานติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

1

2

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

รับเรื่องจาก
กองนโยบายและแผน

- รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน
ฝ่ า ย ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ
- เสนอคณบดีพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง ธุรการ
ดาเนินการ

เร่งรัดการเบิกจ่าย
และจัดทารายงานผลฯ ราย
เดือน/รายไตรมาส

- เร่งรัดการดาเนินการและการเบิกจ่าย ฝ่ายงานนโยบายและแผน
งบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ
- จั ด ท ารายงานผลและจั ด ส่ ง ภายใน
เวลาที่กาหนด

3

เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงานนโยบายและแผน
คุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง

แก้ไข
รองคณบดีฯ
ตรวจสอบ

No

Yes

4

แก้ไข

No

คณะกรรมการ
บริหาร
พิจารณา

Yes

5
ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
รายเดือน/รายไตรมาส

คณะกรรมการบริ ห ารคณะพิ จ ารณา ฝ่ายงานนโยบายและแผน
รายงานผลการดาเนินงานและผลการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี (ราย
เดื อ น/รายไตรมาส) พร้ อ มทั้ ง ใช้ เ ป็ น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่อง
งบประมาณ
ส่งกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัย
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4.3 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์คณะ (ร้อยละ)

หน่วยนับ
(ร้อยละ)

1.2 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ.

(ร้อยละ)

คาอธิบาย
การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
การจัดสรรงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ
คานึงถึงความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทั้งหมด
ระดับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้การ
ดาเนินงานของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
ในภาพรวม
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good
Goveernance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10
องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ
2. หลักประสิทธิผล
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งหวังฉันทามติ
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การคานวณ
จานวนข้อที่ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
จานวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30

X 100

X 100

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อ
หารายได้ ต่อปี

2.2 จานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกต่อ
อาจารย์ประจา

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ภาพรวม

หน่วยนับ
คาอธิบาย
(โครงการ/
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ (ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
กิจกรรม) ย่อม (SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผูส้ ูงวัย) ตามความ
ต้องการพัฒนาความรู้ของชุมชน และหรือตามความถนัดของ
บุคลากร เพื่อเป็นการหารายได้มาใช้ในการบริหารงานของคณะ

การคานวณ/เกณฑ์การประเมิน
การคานวณ
นับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม ในแต่ละ
ปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
(บาท/คน)
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยหรือ การคานวณ
ผลงานทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัย
ซึ่งการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งภายนอก เป็นการแสดงให้เห็น
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ภายนอก
ถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของคณะ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
“ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
“ไม่ผ่าน” คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากผล การคานวณ
การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรัด ติดตามกากับดูแล
จานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
X 100
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
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ภาคผนวก ข ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์การเงิน
1. แหล่งที่มาของเงิน
ตารางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

งบประมาณแผ่นดิน
(บาท)
1,416,854.27
4,443,676.88
1,256,393.31
2,633,949.70
5,856,624.63

งบประมาณรายได้
งบเงินรับฝาก
(บาท)
และอื่นๆ (บาท)
4,393,513.01
679,610.00
4,251,203.47
714,140.00
3,939,437.87
2,724,491.66
4,054,530.00
1,871,570.64
2,173,912.64
516,780.00

รวมงบประมาณ
(บาท)
6,489,977.28
9,409,020.35
7,920,322.84
8,560,050.34
8,547,317.27

ตารางประมาณการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 – 2565
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท)
รวม

2561
40
40
30

ปีการศึกษา
2562 2563 2564
40
40
40
40
40
40
30
30
30

2565
40
40
30

110

110

110

110

110

ตารางจานวนบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2557-2559
หลักสูตร

2557
3
14
17

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรเกษตร ศาสตร์
รวม

ปีการศึกษา
2558
10
3
13

2559
9
38
47

2. แหล่งใช้ไปของเงิน
ตารางงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

งบประมาณแผ่นดิน
(บาท)
1,394,663.27
5,025,691.87
1,133,401.06
699,701.50
5,355,931.47

งบประมาณรายได้
(บาท)
3,701,150.52
4,589,673.17
3,934,626.17
3,452,214.36
1,603,857.80
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งบเงินรับฝาก
(บาท)
580,729.52
475,267.25
2,446,282.49
1,721,469.01
310,445.05

รวมงบประมาณ
(บาท)
5,676,543.31
10,090,632.29
7,514,309.72
5,873,384.87
7,270,234.32

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการผลิตบัณฑิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
รายจ่าย
การพัฒนานักศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาบุคลากร
รวมใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2558
จานวน (บาท) ร้อยละ
262,705.85
3.50
818,347.45 10.89
1,658,325.49 22.07
2,739,378.79 36.46

ปีงบประมาณ 2559
จานวน (บาท) ร้อยละ
165,557
2.82
54,800
0.93
1,482,696.99 25.24
1,703,054 29.00

ปีงบประมาณ 2560
จานวน (บาท) ร้อยละ
176,564.05 2.43
3,757,399.15 51.68
101,039.17 1.39
4,035,002.37 55.50

หมายเหตุ คิดร้อยละจากยอดการใช้จ่ายในปีงบประมาณ

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ทั้ง 5 ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลั ยกาหนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้
ตารางแนวทางการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (Life Long Learning for All)
“ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพคนทีต่ อบสนองการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
รวมทั้งหมด
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ร้อยละ
60.00
10.0
5.00
5.00
20.00
100.00

ภาคผนวก ค รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2560
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