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คำนำ
เพื่อให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามตัวชี้ วัดที่กำหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุ ทธ์ทางการเงินประจำปี
งบประมาณ 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ท าง
การเงิน 1) เพื่ อพั ฒ นาแนวทางการบริห ารจั ดการด้า นงบประมาณให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปั จจุบัน
สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 2561 เพื่อเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ -รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ
เกษตรและชีวภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณต่อๆ ไป
คณะเกษตรและชี วภาพ ได้ดำเนินการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบาย
และแผน ในการประชุ มครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนานคม 2562 และผ่านความห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์
ทางการเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
คณะเกษตรและชี วภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำแผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน
คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบั บปรับปรุง ธันวาคม 2563) ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ง ใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่ อ สร้ า งกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการจั ด หา จั ด สรร
งบประมาณ การใช้ จ่ายงบประมาณให้มี ความให้ส อดคล้องกับ แผนกลยุ ทธ์ 3) เพื่อพั ฒนาข้ อมูล ทาง
การเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4)
เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 2 ยุทธศาสตร์ 2
เป้าหมาย 2 กลยุทธ์ 7 มาตรการ และ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
เป้าหมาย
พัฒ นาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร
จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยใน
การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ทางการเงิน
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
มาตรการ
1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จา่ ย
งบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรและชี วภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม มีพั ฒนาการมาเป็ นระยะ
เวลานานกว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครู
จันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรม
ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มี
การพัฒนาการโดยเปิดเป็น วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิช าเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบั ตร
วิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ
อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับ การจัดตั้งเป็ น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูม ากเกินไป จึงทำให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกการส่ งเสริ ม และสื่ อ สาร
การเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2529 ได้เ ปิ ดสอนหลักสูตร วิท ยาศาสตรบั ณ ฑิต วิช าเอกพื ช ศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปี
ต่อเนื่อง) และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบั ณ ฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
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ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทร
เกษมขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยี การเกษตร ก็ได้รับ การเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น
คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก ารอาหาร พ.ศ. 2549 เป็ น หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจ
เกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การอาหาร หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 และปรับ ปรุงหลัก สูตรเกษตรศาสตร์ เป็ น
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ประกอบกับ คณะมีผ ลการประเมิ นภายนอกโดย สมศ. (รอบล่า สุด) ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192
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การคมนาคม
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ
รถประจำทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529
รถประจำทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206

ภาพที่ 1 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23)
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ
ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย
มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระ
บรมราโชบาย อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลีย่ นแปลง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้าง
นวัตกรรม การวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยมองค์กร
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
ค่านิยมองค์กร (Shared Value)
“เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น”
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1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
ธันวาคม2563)
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ราชภัฏ
ชุมชนเมือง
2. สามารถนำผลงาน วิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตาม
วิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มี
ความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร
2. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
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กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำองค์
ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดำริ
บนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ
และการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area
base) จากความร่วมมือภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี
เกษตรไทย
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนา
หลักสูตรใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือ
ศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

เป้าประสงค์
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับ
ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์
3.1 ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่
สาธารณะ
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1.5 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผน
ระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบั นที่สามารถผลักดันแผนกลยุ ทธ์ของ
สถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบัน
ควรประเมิ นความต้องการทรัพยากรที่ต้องจั ดหาสําหรับ การดํา เนินงานตามกลยุ ทธ์แต่ล ะกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษ ย์ เก่า หรือสถาบั นจะต้องมีการระดมทุ นด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่ มเติม เช่ น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
ในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์สถาบัน
เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะเกษตรและชีภาพ บรรลุ
เป้ า หมายตามที่ กำหนดไว้ จำเป็ นต้ องมี แ ผนกลยุ ท ธ์ท างการเงิน ที่ส ะท้ อ นความต้ อ งการใช้ เงิ นและ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานใน 5 ปี ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทำแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้
สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 “พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บ ริหารระดับ สถาบั นเพื่อพิจารณา” ตลอดจนมีเป้า หมายการบริหารจัดการงบประมาณที่
ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาต่อไป โดยมีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินดังนี้
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กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ
4. รับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำคณะเกษตร
และชีวภาพ เพื่อพิจารณา
6. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำคณะเกษตร
และชีวภาพ
7. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพื่อ
พิจารณา
8. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน
9. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม เพื่อพิจารณา
10. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินฉบับสมบูรณ์
11. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
แล้วให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการ
งบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหา
รายได้
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การใช้จา่ ยงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ
3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่
มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
โอกาส (Opportunities)
1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ
2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานทีท่ ันสมัย
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
อุปสรรค (Threats)
1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจํานวนประชากรในวัยศึกษามี
จำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ
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2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง
3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบตั ิงานมีปัญหาในการทำงาน
ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(Internal Factors Analysis : IFA)
ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง
S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยใน
การบริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การ
บริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำ
โครงการเพื่อการหารายได้
รวม
ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน
W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
W2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างเพียงพอ
W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย
และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
รวม

น้ำหนัก

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

0.25

5

1.25

0.25

4

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 และรายได้จากการบริการ
วิชาการ
O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย
O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
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น้ำหนัก

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ประเมิน
ถ่วงน้ำหนัก

0.35

4

1.4

0.30

3

0.9

0.35

4

1.40

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(External Factors Analysis : EFA)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
รวม
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจํานวน

ประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของ
คณะ
T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
T3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การ
ปฏิบัติงานมีปญ
ั หาในการทำงาน
รวม

น้ำหนัก
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 ตำแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (SPACE MATRIX)

QUESTION
MARKS

STAR

4.55

DOG

CASH COWS

ภาพที่ 1 ตำแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงิน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างตน ตำแหน่งทางกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะเกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในตำแหน่ง “Cash Cows” หมายถึง คณะ
มีจุดแข็ง แต่ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นข้ อจำกัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่
สามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดที่มาจากภายนอกได้ ลักษณะของกลยุทธ์จึงเป็นกลยุทธ์เชิง
ป้องกัน โดยการนำจุดแข็งที่มีมาใช้ เช่น นำระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการบริหารการใช้จ่า ย
งบประมาณ
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2.3 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix
จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ ทางการเงินโดย TOWS Matrix คณะเกษตรและชีวภาพได้คัดเลือก
ประเด็นจากความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น ที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อจัดกลุ่ม
กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ได้ดังนี้
ตาราง TOWS Matrix
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
ปัจจัยแวดล้อมภายใน S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก
โอกาส (O)
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุน
การบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการ
บริการวิชาการ
O2. มีหน่วยงานภายนอกทีจ่ ัดฝึกอบรม ทำให้มี
บุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย
O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวง ร.10

อุปสรรค (T)
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง
ประกอบกับจํานวนประชากรในวัยศึกษามี
จำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของ
คณะ
T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง
T3. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมักขัดข้อง
ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทำงาน

ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตามแผนที่วางไว้
S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบ
W2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่
สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้
มหาวิทยาลัยกำหนด
อย่างเพียงพอ
S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความ
บริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการ
เข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และ
บริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มี
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีการ
ประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงาน
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
งบประมาณการเงินเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร
และสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำ
โครงการเพื่อการหารายได้

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
-

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)
-

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ (S3,T3)
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมี
ประสิทธิภาพ (S2,T2)

ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT)
-
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการบริห ารจั ด การด้ า นงบประมาณให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่ อ พั ฒ นาข้ อ มู ล ทางการเงิ น และงบประมาณให้ เป็ น ปั จ จุ บั น สะดวกต่ อ การนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. เพือ่ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ทางการเงิน
คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
พันธกิจทางการเงิน
1. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เร่งรัด กำกับติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
3.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
เป้าหมาย
พัฒ นาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ
1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหาร
จัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
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2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยใน
การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ทางการเงิน
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
มาตรการ
1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จา่ ย
งบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง
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3.3 แผนกลยุทธ์การทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ

กลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณ

ตัวชี้วัด

1.1 ระดับความสำเร็จของ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ติดตามการใช้จ่าย
การพัฒนาระบบตรวจสอบ และ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน การติดตามผลการใช้งบประมาณ งบประมาณในภาพรวม
ที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2561
คะแนน
4

เป้าหมายการดำเนินงาน
2562
2563
2564
คะแนน คะแนน คะแนน
4
5
5

90

90

>95

>95

96

96

>96

>96
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
2565
คะแนน - จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
5
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ
>95 - จัดทำแผนในการจัดซื้อจัดหาตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
- จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน
และพัสดุ
- สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดรายได้
>96 - ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน
- กำกับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส
เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
- ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนได้

3.4 ความเชื่อมโยงของแผน
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธ์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์
การเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะ

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภาพ : “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคณ
ุ ภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
และมีประสิทธิภาพ

2.1 สนับการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก
3.1 การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ

1.1 พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ

3.5 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้
แหล่งที่มาของเงิน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน
2) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3) เงินรายได้ ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าบริการต่างๆ ของคณะ
- รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการบริการวิชาการ
- เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- รายได้หรือผลประโยชน์อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น
แหล่งใช้ไปของเงิน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) งบรายจ่ า ยประจำ หมายถึง เงินเดื อน เงินประจำตำแหน่ ง และอื่ นๆ ที่ จ่า ยควบกั บ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค และสวัสดิการ
2) งบดำเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสำรองจ่าย
3) งบตามกลยุทธ์ หมายถึง เงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามกลยุ ทธ์ที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรและชีวภาพ ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินตามกลยุทธ์เหล่านี้จะส่งผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ
3.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ
ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณ
รายได้ในภาพรวม
1. หลักการด้านงบประมาณ
1.1 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลือ่ นวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเกษตร
และชีวภาพ โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
1.2 ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ
1.3 เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
1.4 เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
คณะเกษตรและชีวภาพ นำนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้
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2.1 การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์คณะเกษตร
และชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง ธันวาคม 2563)
2.2 การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสมตามพันธกิจ
โดยพัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินการเชิงรุก
2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย
โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส
2.4 การให้ความสำคัญ กับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้
คำนึงถึงระเบี ย บ ข้ อบั งคับ ที่ เกี่ย วข้ อง โครงสร้า งและภารกิจหลักของมหาวิท ยาลัย และการบริ ห าร
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาล
ให้จัดตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้ให้จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตาม
วิธีการที่กำหนด
2.6 การใช้ งบประมาณเพื่ อ เป็ น ทุ นในการสร้า งรายได้ และสิท ธิ ป ระโยชน์ก ลับ สู่ คณะและ
มหาวิทยาลัย
3. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
1) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ งบประมาณ
5,624,400บาท จำแนกเป็ น 1.1) งบยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จำนวน
2,424,400 บาท 1.2) งบประมาณอื่นๆ จำนวน 3,200,000 บาท
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 705,760 บาท จำแนกเป็น 2.1)
งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 587,360 บาท 2.2) งบพันธกิจ จำนวน
18,400 บาท
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณ 156,580 บาท จำแนกเป็น 3.1)
งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 97,080 บาท 3.2) งบพันธกิจ จำนวน
30,000 บาท 3.3) งบประมาณเงินรายได้ 29,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,486,740 บาท ดังตาราง และแผนภูมิ ต่อไปนี้
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ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาท้องถิน่ ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงิน
รายได้
งบยุทธศาสตร์ฯ
งบพันธกิจ
2,424,400.00
587,360.00
97,080.00
3,108,840.00
47.93

18,400.00
30,000.00
148,400.00
2.29

29,500.00
29,500.00
0.45

รวมงบประมาณ

ร้อยละ

3,200,000

5,624,400.00

86.71

3,200,000
49.33

705,760.00
156,580.00
6,486,740.00
100.00

10.88
2.41
100.00

งบประมาณอื่นๆ

แผนภูมิ สรุปงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน
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ตาราง สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงิน และประเด็นยุทธศาสตร์

2
15
78.95

6

587,360.00

1

3

5

2

97,080.00

4
21.05

19
100

11
57.89

3,108,840.00
47.93

โครงการ

7

โครงการ

2,424,400.00

-

-

-

-

18,400.00

-

1

30,000.00

2
10.53

148,400.00
2.29
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งบประมาณ

ร้อยละ

1

3

งบพันธกิจ

รวม

ร้อยละ

6

7

งบพันธกิจ

งบประมาณอื่นๆ

โครงการ

0

งบยุทธศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้

โครงการ

7

โครงการ

พันธกิจ

1. การพัฒนาท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
รวม
ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ประเภทโครงการ

7

36.84

5,624,400.00

86.71

7

36.84

705,760.00

10.88

-

5

26.32

156,580.00

2.41

3,200,000
49.33

19

100

6,486,740.00

100

งบอื่นๆ

4

3,200,000

-

-

-

2

29,500.00

-

2
10.53

29,500.00
0.45

4
21.05

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
1 โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำองค์ความรู้จากการวิจยั พัฒนาสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิน่ ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน่ หรือชุมชน
หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ แบบชุมชนมีส่วนร่วมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดำริบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชา
เพื่อความยั่งยืน
4 จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
5 จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในท้องถิ่น หรือชุมชน

งบอื่นๆ
งบอื่นๆ

โครงการ

งบพันธกิจ

งบรายได้
งบพันธกิจ

โครงการ

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

โครงการ

การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป้าประสงค์
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
2. สามารถนำผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมปิ ัญญาและวัฒนธรรมเกษตร
รวม
จำนวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2,424,400

-

-

-

-

-

-

3

2,424,400

3
-

2,424,400
-

-

-

-

-

4
-

3,200,000
-

3
-

2,424,400
-
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6 จำนวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ
ความยั่งยืน”
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์
วิจัย (Area base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มกี ารบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัย
8 จำนวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือดำเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการ
สอน
9 จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ
10 จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
11 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
12 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
13 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

-

-

-

-

-

-

3

2,424,400
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบอื่นๆ
งบอื่นๆ
-

โครงการ

งบรายได้
งบพันธกิจ

โครงการ

งบพันธกิจ

โครงการ

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

รวม
จำนวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

7

5,624,400

3,200,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
2. อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
14 จำนวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
15 จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
16 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
17 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
18 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้า
สอบ
19 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 ต่อจำนวนนักศึกษาชัน้ ปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
20 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
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งบอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

1
-

45,500
-

-

-

-

-

-

5

541,860

1

118,400

-

-

5
-

541,860
-

1
-

118,400
-

-

6

587,360

1

118,400

-

งบอื่นๆ

รวม
โครงการ

งบรายได้
งบพันธกิจ

โครงการ

งบพันธกิจ

โครงการ

งบยุทธศาสตร์

โครงการ

งบแผ่นดิน
โครงการ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

จำนวนเงิน

-

-

-

-

1
-

45,500
-

-

-

6

660,260

-

-

-

6
-

660,260
-

-

-

-

7

705,760

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร
21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
22 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ
23 ข่าวสารการดำเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
24 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ
รวม

-

-

-

-

1
1
1

1
1

74,080
74,080

-

-

1
-

-

-

1
1
2

23,000
23,000
97,080

1
1
1

2

29,000

-
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-

30,000
30,000
30,000

12,500
17,000

-

งบอื่นๆ
งบอื่นๆ
-

โครงการ

งบพันธกิจ

งบรายได้
งบพันธกิจ

โครงการ

งบแผ่นดิน
งบยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มสี มรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21
รวม
จำนวนเงิน

1
1
1

12,500
12,500
17,000

-

1
1
1

17,000
74,080
74,080

-

2
5

53,000
53,000
156,580

-

4. ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ
ในกรณี ที่ งบประมาณไม่ เ พี ย งพอดำเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรม คณะจะทำการขออนุ มั ติ
งบประมาณกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ
คณะจะพิจารณายกเลิกโครงการหรือดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะเกษตรและชี วภาพ มีแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่
1
2
3
4

รายจ่ายภาพรวม
รายไตรมาส
สะสม ณ
(%)
สิ้นไตรมาส (%)
23.00
23.00
31.00
54.00
23.00
77.00
23.00
100.00

รายจ่ายประจำ
รายจ่ายงบลงทุน
รายไตรมาส
สะสม ณ
รายไตรมาส
สะสม ณ
(%)
สิ้นไตรมาส (%)
(%)
สิ้นไตรมาส (%)
28.00
28.00
8.00
8.00
30.00
58.00
32.00
40.00
22.00
80.00
25.00
65.00
20.00
100.00
35.00
100.00

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไป
ตามระเบีย บกระทรวงการคลังของกรมบั ญ ชี กลาง ระเบีย บสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัส ดุ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. การใช้ จ่า ยเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุ ทธศาสตร์คณะ ให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าใน
การเบิกจ่าย
4. กรณีที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุ
และชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน
5. ในกรณี ที่ คณะไม่ ส ามารถใช้ จ่า ยงบประมาณได้ ต ามกำหนดเวลา ต้ องคื น วงเงิ น
งบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจำเป็ นต่อไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้
งบประมาณนั้นต่อไปอีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป
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3.8 ประมาณการงบประมาณจัดสรร-งบประมาณรายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อม
คุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง
“ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
บุคลากร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2561
489,600

ประมาณการรายรับ (บาท)
2562
2563
2564
-

2565
-

2561
436,224.11

ประมาณการรายจ่าย (บาท)
2562
2563
2564
-

2565
-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,481,553

-

-

-

-

1,095,095.34

-

-

-

-

418,500

-

-

-

-

344,760

-

-

-

-

201,420

-

-

-

-

166,242.60

-

-

-

-

-

6,559,270

2,150,000

5,624,400

2,500,000

-

6,296,890

2,064,000

5,624,400

2,500,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
รวมทั้งหมด

ประมาณการรายจ่าย (บาท)
2562
2563
2564
406,270 9,996,576
705,760

2565
705,760

-

162,530

342,624

156,580

156,580

2,042,322.50

6,865,690

12,403,200

6,486,740

3,362,340

ประมาณการรายรับ (บาท)
2562
2563
2564
423,200
10,413,100
705,760

2565
705,760

2561
-

-

169,300

356,900

156,580

156,580

2,596,073

7,151,700

12,920,000

6,486,740

3,362,340

2561
-

หมายเหตุ ประมาณการปี 2564-2565 ไม่รวมงบลงทุน
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ส่วนที่ 4
ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล
4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS) ใช้ บ ริหารจัด การงบประมาณเงิน รายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณทุ ก
ประเภท และมีระบบ GFMIS ใช้ในการบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสามารถรายงานผลการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณได้ ทั้ ง ระดั บ แผนงาน โครงการ กิ จ กรรม และหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา โดยผู้บริหารสามารถเรียกใช้
ข้อมูลรายงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารได้ตลอดเวลา
4.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่ า งๆ ของหน่วยงาน ซึ่ งรวมถึงการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย ระเบี ย บ หรือข้ อบั งคับ และการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการ
ต่างๆ และระบบการควบคุมภายใน มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่
ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
ไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงาน
กับผลการดำเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการที่ได้
จัดสรร ประจำปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย
ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส โดยรวบรวม วิเคราะห์ สรุป
ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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3. นำรายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ รายเดื อ น และรายไตรมาส เสนอที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริหารคณะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในคณะอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรายเดือน และรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและ
แผน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์นำเสนอมหาวิทยาลัย
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แผนผังงานติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ
ลำดับ
ที่

ผังกระบวนการ

1

2

รายละเอียดงาน

- รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน ฝ่ ายงาน บ ริ ห ารแล ะ
- เส น อ ค ณ บ ดี พิ จ า ร ณ า ม อ บ ธุรการ
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

รับเรื่องจาก
กองนโยบายและแผน

- เร่ ง รั ด การดำเนิ น การและการ
เบิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ป ยั ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- จัดทำรายงานผลและจัดส่งภายใน
เวลาที่กำหนด
เสนอรองคณบดี ฝ่ า ยนโยบายและ
แผนคุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง

เร่งรัดการเบิกจ่าย
และจัดทำรายงานผลฯ ราย
เดือน/รายไตรมาส

3

แก้ไข
รองคณบดีฯ
ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ า ยงานนโยบายและ
แผน

ฝ่ า ยงานนโยบายและ
แผน

No

Yes

4

แก้ไข

No

คณะกรรมการ
บริหาร
พิจารณา

Yes

5
ส่งรายงานผลการดำเนินงาน
รายเดือน/รายไตรมาส

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา ฝ่ า ยงานนโยบายและ
รายงานผลการดำเนินงานและผลการ แผน
ใช้ จ่ า ยงบประมาณประจำปี (ราย
เดือน/รายไตรมาส) พร้อมทั้งใช้เป็ น
ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการตั ด สิน ใจใน
เรื่องงบประมาณ
ส่ ง กองนโยบายและแผนรวบรวม กองนโยบายและแผน
เสนอมหาวิทยาลัย
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4.3 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ
งบประมาณ

หน่วยนับ
คะแนน

คำอธิบาย
การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นวางแผนการใช้จ่าย
การคำนวณ
งบประมาณ การควบคุมการใช จ ายงบประมาณให เป
ระดับ
นไปตามแผนงานงาน และโครงการที่ได รับอนุมัติงบประมาณ
คะแนน
เพื่อป องกันการรั่วไหล มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ซึ่งเป
คะแนน 1
นวิธีการสําคัญที่จะควบคุมการบริหารงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการไม ให้รั่วไหล และให ปฏิบัติให ถูกต อง
คะแนน 2
ตามระเบียบทางการเงิน นอกจานี้ยังต้องมีการรายงานผลการใช้
จ่ายเป็นระยะๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผน
คะแนน 3
ที่กำหนด ว่ามีความคืบหน้าไปประการใด
คะแนน 4

คะแนน 5
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ

ร้อยละ

การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
คณะ เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับ
มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่
ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ ร้อยละ
10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี

การจัดสรรงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพคำนึงถึง การคำนวณ
ความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับ
จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย
X 100
คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้การดำเนินงาน
จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด
ของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายใน
เกณฑ์การประเมิน
ภาพรวม
“ดีมาก”
ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100
“ดี”
ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม

หน่วยนับ

คำอธิบาย

ร้อยละ

การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จาก
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรัด ติดตามกำกับ
ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน
“พอใช้”
ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70
“ต้องปรับปรุง”
ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50
“ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30
การคำนวณ
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เกณฑ์การประเมิน
“ดีมาก”
“ดี”
“พอใช้”
“ต้องปรับปรุง”
“ปรับปรุงเร่งด่วน”
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X 100

ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100
ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90
ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70
ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50
ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
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ภาคผนวก ข รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2562
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ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563
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