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ปีงบประมาณ 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผ่านความเห็น
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนานคม 2562
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คำนำ
เพื่ อให้ แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะเกษตรและชี ว ภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2563)
ประสบผลสาเร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ
2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนา
แนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบั น สะดวกต่อการนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ -รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2561 เพื่อเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคาของบประมาณในปีงบประมาณต่อๆ ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนานคม 2562 และผ่านความ
ห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดาเนิน การวิเคราะห์ ทบทวนสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทาง
การเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้ง ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary)
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะ
เกษตรและชีวภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 2)เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้
มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อ
การนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
มีวิสั ยทั ศน์ ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีว ภาพ มีการบริห ารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ” ประกอบด้วยประเด็นยุท ธศาสตร์ทางการเงิน 2 ยุทธศาสตร์ 2
เป้าหมาย 2 กลยุทธ์ 7 มาตรการ และ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
เป้ำหมำย
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
มำตรกำร
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริห าร
จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้านการเงินพั ส ดุ ให้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงานได้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การด้ านการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบประมาณ การเงิ น ในการบริห ารเงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย
พัฒ นาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

ก

มำตรกำร
1. ดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
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1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
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3.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจทางการเงิน
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานาน
กว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม
และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร
เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒ นาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสู ตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒ นาด้านศักยภาพ 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 ได้ รั บ การจั ด ตั้ งเป็ น คณะวิ ช าเกษตรและอุ ต สาหกรรมเมื่ อ วัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชำเกษตรและอุตสำหกรรม 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 (หลั ก สู ต ร 4 ปี ) และเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพสั ต ว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุป ริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ตามประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 116 ตอนพิ เศษ 79 ง. หน้ า 9 ลงวัน ที่ 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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เกษตรและชีวภำพ 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
ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การอาหาร หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลั กสู ต รเกษตรศาสตร์ เป็ น หลั กสู ต ร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชี ว ภาพ ได้ รับ การอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจานวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ
คณะมี ผ ลการประเมิ น ภายนอกโดย สมศ. (รอบล่ าสุ ด ) ไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการจั ด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
ที่ตั้งและข้อมูลกำรติดต่อ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192
กำรคมนำคม
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ
รถประจาทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529
รถประจาทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206
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ภำพที่ 1 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23)
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1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยคณะเกษตรและชีวภำพ
ปรัชญำ (Philosophy)
“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย
มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมรา
โชบาย อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นโยบำยคณะเกษตรและชีวภำพ
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม
การวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่ำนิยมองค์กร
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
ค่ำนิยมองค์กร (Shared Value)
“เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น”
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1.4 ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

เป้ำประสงค์
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง
2. สามารถนาผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือ
การต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
ชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั การนาองค์ความรู้
จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ตามแนวทางพระราชดาริบนพื้นฐาน
“ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ
และการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area
base) จากความร่วมมือภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจยั และการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร
ไทย
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มี
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตร
ความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทาง
ใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ
วิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
อาหาร
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
2. อาจารย์ผสู้ อนเป็นมืออาชีพ มี
กระบวนการเรียนรู้กับการทางาน ทักษะการเป็น
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผู้ประกอบการ และสร้างจิตสานึกในการพัฒนา
หรือนานาชาติ
ท้องถิ่น
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรร
3.1 ปรับปรุงการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
มาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่
สร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการ
เกี่ยวข้อง
พัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษ 3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของคณะสู่
ที่ 21
สาธารณะ
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผน
ระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิน
ความต้องการทรัพ ยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ใน
การดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่ มาของเงินทุนที่ต้องการใช้
ว่าสามารถจั ดหาได้จากแหล่งเงิน ทุน ใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา งบประมาณแผ่ นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ ต้น ทุน ของการดาเนิ น งานด้ว ย เช่น ต้น ทุ นต่อหน่ วยในการผลิ ตบัณ ฑิ ตในแต่ล ะหลั ก สู ตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์สถาบัน
เพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะเกษตรและชีภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินและทรัพยากรที่
ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานใน 5 ปี ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาองค์ ป ระกอบที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ ข้อ 1 “พั ฒ นาแผนกลยุท ธ์จากการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัย ทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้ บ รรลุ ตามตัว บ่งชี้ และเป้ าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้ บริห ารระดับ
สถาบั นเพื่อพิจารณา” ตลอดจนมีเป้ าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามผลเพื่อการพัฒนาต่อไป โดยมีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังนี้
กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
3. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ
4. รับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เพื่อพิจารณา
6. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ
7. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพื่อ
พิจารณา
8. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน
9. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏจันทรเกษม
เพื่อพิจารณา
-6-

10. ปรับ แก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินฉบับสมบูรณ์
11. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน
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
โอกำส (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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ตำรำงกำรวิเครำะห์คะแนนปัจจัยภำยใน
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน
(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

น้ำหนัก

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

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

ตำรำงกำรวิเครำะห์คะแนนปัจจัยภำยนอก
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก
(External Factors Analysis : EFA)
ประเด็นปัจจัย : โอกำส
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

น้ำหนัก
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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คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ประเมิน
ถ่วงน้ำหนัก

4.25

2.2 ตำแหน่งตำมกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ภำยในและภำยนอก (SPACE MATRIX)

QUESTION
MARKS

STAR

4.55

DOG

CASH COWS

ภำพที่ 1 ตาแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงิน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างตน ตาแหน่งทางกลยุทธ์ทาง
การเงิน ของคณะเกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในตาแหน่ง “Cash Cows” หมายถึง คณะมีจุด
แข็ง แต่ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สามารถใช้
จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้ ลักษณะของกลยุทธ์จึงเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดย
การนาจุดแข็งที่มีมาใช้ เช่น นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
2.3 สรุปกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix
จากผลการวิเคราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ท างการเงิน โดย TOWS Matrix คณะเกษตรและชีว ภาพได้คั ด เลื อ ก
ประเด็นจากความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น ที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อจัดกลุ่ม
กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ได้ดังนี้
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ตำรำง TOWS Matrix
ปัจจัยแวดล้อมภำยใน

ปัจจัยแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (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)
-

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)
ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT)
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ (S3,T3)
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนดและมี
ประสิทธิภาพ (S2,T2)
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
3.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจทำงกำรเงิน
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความ
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
4. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน
คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
พันธกิจทำงกำรเงิน
1. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เร่งรัด กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3.2 ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
เป้ำหมำย
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
มำตรกำร
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้อ งกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริห าร
จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้านการเงินพั ส ดุ ให้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงานได้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การด้ านการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบประมาณ การเงิ น ในการบริห ารเงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
- 12 -

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย
พัฒ นาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
มำตรกำร
1. ดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกากับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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3.3 แผนกลยุทธ์กำรทำงกำรเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน
1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน

ตัวชี้วัด

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ

1.1 ระดับความสาเร็จของ

2. ติดตามการใช้จ่าย
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ การติดตามผลการใช้งบประมาณ
กาหนดและมีประสิทธิภาพ

2.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม

การบริหารจัดการงบประมาณ
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์
คณะเกษตรและชีวภาพ

2561
คะแนน
4
90

96
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เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
2562
2563
2564
คะแนน คะแนน คะแนน
4
5
5
90
>95
>95

96

>96

>96

มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม
2565
คะแนน - จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนการ
5
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้สอดคล้องกับ
>95 แผนกลยุทธ์คณะ
- จัดทาแผนในการจัดซื้อจัดหาตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณา
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน
และพัสดุ
- สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดรายได้
>96 - ดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน
- กากับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ และจัดทาสรุปรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส
เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
- ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนได้

3.4 ควำมเชื่อมโยงของแผน
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินคณะเกษตรและชีวภำพ

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน

ประเด็นยุทธศำสตร์
กำรเงิน

ประเด็นยุทธศำสตร์
คณะ

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภำพ : “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
และมีประสิทธิภำพ

2.1 สนับการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก
3.1 การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 1
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ

1.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ

3.5 แหล่งที่มำและแหล่งใช้ไปของเงิน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้
แหล่งที่มำของเงิน 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 ต้ อ งใช้ ในการด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ในแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะเกษตรและชี ว ภาพ ซึ่ งผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ เงิน ตามกลยุ ท ธ์ เหล่ านี้ จ ะส่ งผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของคณะฯ
3.6 แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ
ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้ใน
ภาพรวม
1. หลักกำรด้ำนงบประมำณ
1.1 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ โดยดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
1.2 ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ
1.3 เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
1.4 เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน
2. นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
คณะเกษตรและชีวภาพ นานโยบายการจัดทางบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มาเป็นแนวทางกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้
2.1 การจั ด ท างบประมาณแบบมุ่ งเน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและ
ชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562)
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 โครงสร้ างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาลให้จัด
ตามวัตถุป ระสงค์ที่ได้รับจัดสรร เงิน รายได้ให้ จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตามวิธีการที่
กาหนด
2.6 การใช้ ง บประมาณเพื่ อ เป็ น ทุ น ในการสร้ า งรายได้ แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ลั บ สู่ ค ณะและ
มหาวิทยาลัย
3. จัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ โดย
กาหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางกาหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
1. ด้านการวิจัย
2. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา
3. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านธรรมาภิบาล
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการประกันคุณภาพ
7. ด้านระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
8. ด้านการมุ่งผลสาเร็จที่ยั่งยืน

*นโยบายอธิการบดี
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
 เข้าใจอนาคต
 กาหนดทิศทาง
 สร้างบ้านให้รุ่งเรือง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น

ร้อยละ
ปี 2563
2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 รู้ รัก สามัคคี และมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
รวม

1
60
37

100

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำแนกตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

จำแนกตำมยุทธศำสตร์
คณะเกษตรและชีวภำพ

จำนวน
โครงกำร

แผ่นดิน

รำยได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

4

150,000

10

10,014,200
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-

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
(งบยุทธศำสตร์)
2,000,000

2,150,000

16.64

-

398,900

10,413,100

80.60

ภำพรวม

ร้อยละ

จำแนกตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
รวมงบประมำณ

จำแนกตำมยุทธศำสตร์
คณะเกษตรและชีวภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

จำนวน
โครงกำร

แผ่นดิน

6

60,000

23

10,224,200

งบประมำณ (บำท)
รำยได้
แผ่นดิน
(งบยุทธศำสตร์)
46,900
250,000
46,900

2,648,900

ภำพรวม

ร้อยละ

356,900
12,920,000

2.76
100.00

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของคณะเกษตรและชีวภาพ
ไม่เป็ น ไปตามแนวทางการจั ดสรรของมหาวิทยาลั ย เนื่ องมาจากได้รับ งบประมาณดาเนินงานจากัด และ
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่สามารถใช้นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ที่กาหนดได้ จึงต้องมีการปรับการจัดสรร
งบประมาณให้ เหมาะสมกั บ แหล่ งที่ ม าและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ งบประมาณ แต่ ยั งคงครอบคลุ ม ทุ ก
ยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย
4. ในกรณีที่งบประมำณไม่เพียงพอ
ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอดาเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทาการขออนุมัติงบประมาณ
กลางมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ใช้ในการดาเนิ น งานโครงการ/กิ จกรรมนั้ น ๆ แต่ ห ากไม่ ได้ รับ การอนุ มั ติ คณะจะ
พิจารณายกเลิกโครงการหรือดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
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3.7 แนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
คณะเกษตรและชี ว ภาพ มี แนวทางการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายและงบประมาณเงิน รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่
1
2
3
4

รายจ่ายภาพรวม
รายไตรมาส
สะสม ณ
(%)
สิ้นไตรมาส (%)
30.29
30.29
22.00
52.29
22.00
74.29
21.71
96.00

รายจ่ายประจา
รายไตรมาส
สะสม ณ
(%)
สิ้นไตรมาส (%)
33.00
33.00
22.00
55.00
22.00
77.00
21.36
98.36

รายจ่ายงบลงทุน
รายไตรมาส
สะสม ณ
(%)
สิ้นไตรมาส (%)
21.11
21.11
22.00
43.11
22.00
65.11
22.89
88.00

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดาเนินงานที่กาหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
4. กรณีที่ดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุและ
ชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กากับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน
5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกาหนดเวลา ต้องคืนวงเงินงบประมาณ
ที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจาเป็นต่อไป เว้นแต่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไป
อีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป
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3.8 ประมำณกำรงบประมำณจัดสรร-งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2,500,000
154,516
3,040,757

386,243

2,500,000
159,294
3,057,483
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398,189

2,064,000
342,624
12,403,200

9,996,576

406,270
162,530
6,865,690

6,296,890

-

-

-

-

-

436,224.11
1,095,095.34
344,760
166,242.60
2,042,322.50

-

386,243
154,516
3,040,757

2,500,000

2,500,000
159,294
3,057,483

หมำยเหตุ ประมำณกำรปี 2564-2565 ไม่รวมงบลงทุน

398,189

2,150,000
356,900

10,413,100

6,559,270
423,200

489,600
5,000
1,481,553
418,500
201,420

12,920,000

รวมทั้งหมด

169,300

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

7,151,700

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร
และการประกันคุณภาพการศึกษา

ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท)
61 62 63 64 65

-

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

ประมำณกำรรำยรับ (บำท)
61 62 63 64 65

2,596,073

ประเด็นยุทธศำสตร์
คณะเกษตรและชีวภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

ส่วนที่ 4
ระบบฐำนข้อมูลกำรเงิน และกำรติดตำมประเมินผล
4.1 ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมู ลทางการเงินทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS) ใช้บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
และมี ร ะบบ GFMIS ใช้ ในการบริ ห ารจั ด การ เงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น ซึ่ งสามารถรายงานผลการใช้ จ่า ย
งบประมาณได้ทั้งระดับแผนงาน โครงการ กิจกรรม และหน่วยงาน รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย
สามารถแสดงผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา โดยผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารได้ตลอดเวลา
4.2 กำรติดตำมประเมินผล
การติดตามและประเมิน ผล เป็ น กระบวนการประเมิน ความมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของ
ระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่างๆ และ
ระบบการควบคุมภายใน มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีการติดตาม
และประเมิน ผล เพื่อให้ ท ราบประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด
กำรติดตำมผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การดาเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
กำรประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน หรือไม่ 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 พัฒ นา แก้ไขการดาเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องและเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรายเดือน และรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน
เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์นาเสนอมหาวิทยาลัย
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แผนผังงำนติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ
ลำดับ
ที่

ผังกระบวนกำร

1

2

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

รับเรื่องจาก
กองนโยบายและแผน

- รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน
ฝ่ า ย งาน 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 งภายใน
เวลาที่กาหนด

3

เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงานนโยบายและแผน
คุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง

แก้ไข
รองคณบดีฯ
ตรวจสอบ

No

Yes

4

แก้ไข

No

คณะกรรมการ
บริหาร
พิจารณา

Yes

5
ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
รายเดือน/รายไตรมาส

คณะกรรมการบริห ารคณะพิ จ ารณา ฝ่ายงานนโยบายและแผน
รายงานผลการดาเนินงานและผลการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี (ราย
เดื อ น/รายไตรมาส) พร้อ มทั้ งใช้ เป็ น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่อง
งบประมาณ
ส่งกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัย
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4.3 เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
งบประมาณ

หน่วยนับ
คะแนน

คำอธิบำย
การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนงานงาน และโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกัน
การรั่วไหล มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ซึ่งเปนวิธีการสาคัญที่จะ
ควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการไมให้รั่วไหล
และใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน นอกจานี้ยังต้องมี
การรายงานผลการใช้จ่ายเป็นระยะๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด ว่ามีความคืบหน้าไปประการใด

กำรคำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน
กำรคำนวณ
ระดับ
คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5

1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ

ร้อยละ

การจัดสรรงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพคานึงถึง
ความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับ
คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้การดาเนินงาน
ของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายใน
ภาพรวม
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
คณะ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับ
มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่
ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ ร้อยละ 10
ของงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรประจาปี

กำรคำนวณ
จานวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด
เกณฑ์กำรประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30

X 100

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ
ร้อยละ

คำอธิบำย
กำรคำนวณ/เกณฑ์กำรประเมิน
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากผล กำรคำนวณ
การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรัด ติดตามกากับดูแล
จานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
X 100
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์กำรประเมิน
“ดีมาก”
ผลการคานวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคานวณร้อยละ 71 – 90
“พอใช้”
ผลการคานวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคานวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคานวณต่ากว่าร้อยละ 30
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