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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการทบทวนเพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ                 
ในวัตถุประสงค์ของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และน าพาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน โดยมีวิสัยทัศน์ 
“ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและ
การท่องเที่ยว” และก าหนดเป้าประสงค์ส าคัญไว้ 6 ประการ  ได้แก่ 1) ก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว 2) ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพพร้อมท างาน               
3) ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 4) ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อ
สังคม 5) พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล และ 6) องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง  ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น   
จึงได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 
2557 (ฉบับปรุง พ.ศ. 2554) โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย
หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (2558–2562) ภายใต้
กรอบแนวคิดหลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารตามภารกิจของรัฐตามที่ก าหนดไว้                
ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
พ.ศ. 2546 หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดที่ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็น                   
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ที่จะต้องมีแผนกลยุทธ์การเงินที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้าน
การเงินที่เหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้   

เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย หลักการ แนวคิด และความจ าเป็นดังกล่าว  ส านักงานอธิการบดีจึงได้
ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักฯ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

แผนกลยุทธ์การเงินมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของส านักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
ส านักฯ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มี
คณุภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรเงิน 

 

ในการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -
2562  ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ 

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 



 

3 
 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี                     
พ.ศ. 2542 และส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 10 องค์ประกอบ คือ 

 2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 2.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 2.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 2.9 หลักความเสมอภาค (Equity)  
 2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
3. ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) มีสาระ
โดยสังเขปดังน้ี 

 3.1 ปรัชญำ  
 “สนับสนุนการศึกษา พัฒนางานบริการ ประสานนโยบาย” 
 3.2 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง" 
 3.3 พันธกิจ 
  1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความพร้อมใน

การท างาน 
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  2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การเป็น Green & Clean University และ
น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

  3. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 

  4. พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ สู่องค์กรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 3.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1. พัฒนาและยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้มีพร้อมท างาน 
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
  3. พัฒนาระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดการความรู้   
 3.5 เป้ำประสงค์ 
  1. นักศึกษาที่ส าเร็จจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถ มีความ

พร้อมในการท างาน 
  2. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนามหาวิทยาลัยให้
น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น Green & Clean University โดยน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   

  3. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการโดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งสู่สังคม
ดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการ
บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
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  4. พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ บุคลากรสามารถบริหาร
จัดการและให้การบริการที่เป็นเลิศ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีจิตบริการที่ดี 

 3.6 อัตลักษณ์ 
  “ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ” 
  ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้การ

บริการทุกส่วนงานที่ประสานงานเข้ามาขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งส่วนงาน
ภายในและภายนอก ดังนั้น การบริการจึงเป็นหัวใจส าคัญของส านักงานอธิการบดี 
ทั้งนี้ ผู้รับบริการของส านักงานอธิการบดีมีทั้ง บุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่ บุคลากร 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มาติดต่องานทั้งภายในภายนอกและแขกของ
ผู้บริหาร เป็นต้น การสร้างความประทับใจครั้งแรกเมื่อพบจะท าให้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นที่น่าจดจ าและระลึกถึงอยู่เสมอ 

 3.7 เอกลักษณ ์
   “ให้บริการอย่างมืออาชีพ  พร้อมทั้งบริหารงบประมาณอย่างเป็น

ธรรม  เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

วัตถุประสงคข์องแผนกลยุทธ์กำรเงิน 
 

แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562  มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของส านักงาน
อธิการบดมีีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานส านักฯ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และน าผล
ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรเงิน 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ของ

ส านักงานอธิการบดี มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้
1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า พัฒนา ทบทวนแผน เพื่อท าหน้าที่ทบทวน

พัฒนา ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงิน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระยะ 5 ปี (2558 – 2562) ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติ 

2. คณะกรรมการด าเนินการจัดท า พัฒนา ปรับปรุง โดยน าแผนกลยุทธ์
การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ฉบับปัจจุบัน น ามาพิจารณาและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
แนวทางปฏิบัต ิโดยระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์การเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  

3. เสนอแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจ าส านักฯ 

4. ถ่ายทอดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติ  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำหรือทบทวนแผนกลยุทธ์กำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/ทบทวน
แผนกลยุทธ์การเงิน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้าน
การเงินและงบประมาณ 

ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารประจ าส านักฯ 

พิจารณา 

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรเงิน  

 

จากผลการวิเคราะห์สถานภาพการด าเนินการด้านการเงินของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ผ่านมาพบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ที่สามารถน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของส านักงานอธิการบดี
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี  

 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถที่หลากหลาย สามารถสร้าง
หลักสูตรใหม่เพื่อการศึกษาในระบบและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก่อให้เกิดรายได้สู่มหาวิทยาลัยได้ 

2. มีการจัดตั้งกองทุนจากเงินเหลือจ่ายในแต่ละปี เพื่อความมั่นคงทางการเงิน 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะด้านการเงิน และงบประมาณโดย

คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
4. มีแนวทางในการจัดหารายได้จากภารกิจอื่นๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง

บุคคลและอื่น ๆ   
 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
 

1. ระบบการจัดเก็บรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษาซึ่งเป็นรายได้หลักของ
มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นสูง จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ระบบสารสนเทศทางการเงินยังพัฒนาไม่ถึงขั้นวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
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3. รายได้จากแหล่งอื่นค่อนข้างน้อย เช่น งานบริการวิชาการ งานวิจัย และ
งานสวัสดิการ 

 

โอกำส  (Opportunities) 
  

1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลางท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี 

2. องค์กรส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐสูง ซึ่งเป็น
การเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ 

3. รัฐให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 
4. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น เช่น             

จาก วช.  สกอ. สสส.ฯลฯ 
5. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
6. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษา

ต่างชาต ิ
 

อุปสรรค (Threats) 
 
1. ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีมากข้ึน 
2. รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป และการเข้าถึงเทคโนโลยีมีอย่างทั่วถึง      

ท าให้พฤติกรรมการศึกษาไม่ต้องเดินเข้ามาในสถานศึกษา 
3. ข้อก าหนดและมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ท าให้การเปิดสาขาบางสาขา

ต้องลงทุนสูงและพร้อมก่อนเปิดเพื่อผ่านมาตรฐาน 
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4. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่ เข้าสู่
ระดับอุดมศึกษาลดลง 

5. วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้ของครอบครัวไม่
แน่นอน การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่แน่นอนและไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลา 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์กำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 

 
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของ

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การเงิน และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
กลยุทธ์การเงิน ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์  
 

บริหารการเงินตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

1. การสนับสนุนการหารายได้ 
2. การควบคุมค่าใช้จ่าย 
3. การบริหารรายได้และรายจ่าย 
4. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินและงบประมาณทั่วทั้ง

องค์กร 
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เป้ำประสงค์  
 

1. รายได้จากการปฏิบัติพันธกิจของส านักงานอธิการบดี  ท า ให้
มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 

2. การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ

ส านักงานอธิการบดี โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 

4. บุคลากรมีทักษะในการจัดการการเงิน และมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน  

 

กลยุทธ์  
 

1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และแหล่งรายได้อื่น เพื่อเพิ่มรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

2. เร่งรัด ติดตาม ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
คุ้มทุน 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและการจัดสรรงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินรองรับการ
บริหารการเงินและงบประมาณทุกระดับ 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
และแผนกลยุทธ์กำรเงิน 

 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

แผ
นก

ลย
ุทธ

์ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
เพ

ชร
บุร

ี ระ
ยะ

 5
 ป
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– 
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60

) 

แผนงำนฉุกเฉิน  : 
1) ป้องกันและควบคุม

อัคคีภัย   
2) ป้องกันความเสียหาย

ด้านระบบเครือข่าย
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  

3) ป้องกันปัญหาน้ าท่วม   
4) ป้องกันระบบไฟฟ้า

ขัดข้อง   
5) แก้ไขปัญหาในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

แผ
นย

ุทธ
ศา

สต
ร์ก

าร
เงิน

 
ส า
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งา

นอ
ธิก

าร
บด
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  2

55
8 

– 
25

62
 

วิสัยทัศน์  :  บริหารการเงินตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : 
การสนับสนุนการหา

รายได ้

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : 
การควบคุมค่าใช้จ่าย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : 
การบริหารรายไดแ้ละ

รายจ่าย 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
และแหล่งรายได้อื่น เพือ่

เพิ่มรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
เร่งรัด ติดตาม ควบคุม 

การใช้จ่ายงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า     

คุ้มทุน 

กลยุทธ์ 3 : 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การเงินให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกลยุทธการ

เงินมหาวิทยาลยั 

กลยุทธ์ 4 : 
พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน

รองรับการบริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณทุก

ระดับ 

วิสัยทัศน์ :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส ู

ภำรกิจประจ ำ : 
1) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนุ 

มีความพร้อมในการท างาน 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ

ภายในหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การเป็น Green & 
Clean University และน าเกณฑค์ุณภาพ
การศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 

3) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 

4) พัฒนาบุคลากรด้วยการจดัการความรู้สู่
องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ : 
 ย. 2 ยกระดับคณุภาพ

บัณฑิต  
 ย. 6 ปรับปรุงระบบ

บริหารจดัการสู่องค์กร
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ
สูง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : 
การสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีด้านการเงินและ
งบประมาณทั่วทั้งองค์กร 
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กลยุทธ์กำรเงิน/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย/โครงกำร 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี 58-62 

มำตรกำร/โครงกำร 
58 59 60 61 62 

1. เพ่ิมศักยภาพ
การให้บริการ 
และแหล่งรายได้
อ่ืน เพ่ือเพ่ิม
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

 

1) ร้อยละของรายได้ อ่ืน ๆ 
(นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ที่
เพ่ิมข้ึน 

3 5 7 9 11 1. เพ่ิมแหล่งรายได้ใหม่
และบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้
เกิดรายได้ 

2. ใช้ศักยภาพบุคลากร
ในการจัดหารายได้ 

2. เร่งรัด ติดตาม 
ควบคุม การใช้
จ่ายงบประมาณ 
ให้มี
ประสิทธิภาพ
คุ้มค่า คุ้มทุน 

 

2) ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

90 95 95 95 95 3. ติดตาม และ
ประเมินผลการ                
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 

3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
การเงินให้มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกล
ยุทธการเงิน
มหาวิทยาลัย 

3) ระดับความส าเร็จของ
การเงินและงบประมาณ  

ระดับ 1 มีการพฒันาบคุลากรด้าน
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 2 มีการพฒันาฐานขอ้มลูดา้น
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 3 มีการปรบัปรงุระบบ
งบประมาณและการบริหาร
สินทรพัย ์

ระดับ 4  มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน 

ระดับ 5  มีการปรับปรุงระเบยีบ 
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน
และงบประมาณ 

3 4 5 5 5 4. ปรับปรุงระบบ
งบประมาณและ
การเงิน และการ
บริหารสินทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง 

5. ท ารายงานทางการ
เงินจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

6. ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับด้าน
การเงิน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี 58-62 

มำตรกำร/โครงกำร 
58 59 60 61 62 

4. พัฒนาบุคลากร
ด้านการเงิน
รองรับการ
บริหารจัดการ
ด้านการเงินและ
งบประมาณทุก
ระดับ 

4)  ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 1  มีฐานข้อมูลด้านการเงิน
และงบประมาณ 

ระดับ 2  มีการด าเนินงานพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 3  มีการตดิตาม
ความก้าวหนา้การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 4  มีการประเมนิความพึง
พอใจผู้ใช้ฐานข้อมลูดา้น
การเงินและงบประมาณ 

ระดับ 5  มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน
การเงินและงบประมาณ 

2 4 5 5 5 7. พัฒนา ให้ความรู้
บุคลากรในการใช้
ระบบสารสนเทศ
ด้านการเงิน 

 

 5) จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

15 20 30 40 50 8.  พัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินและ
งบประมาณท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แนวทำงกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรการเงินและงบประมาณ ดังนี้ 

1. แหล่งรำยได้  งบประมาณที่น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักงานอธิการบดี  ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยมีแหล่งที่มา            
ที่ส าคัญ ดังน้ี 

 1.1 เงินงบประมำณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกอง
นโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ น าเสนอส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อรับจัดจัดสรรงบประมาณประจ าปี  เมื่อได้รับจัดสรรแล้วกองนโยบายและแผน
จะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงาน และวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการจัดท าแผนการใช้จ่าย และติดตามและรายงาน
ผลการใช้จ่ายทุกไตรมาส 

 1.2 เงินรำยได้ ส่วนใหญป่ระมาณการจากรายได้จากการจัดการศึกษา 
และรายได้จากการจัดสวัสดิการ ส่วนรายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการเป็น
เป้าหมายที่จะด าเนินการให้เกิดรายได้ในอนาคต แหล่งงบประมาณเงินรายได้ มีดังนี้ 

  1.2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา 
  1.2.2 รายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  1.2.3 รายได้จากการจัดสวัสดิการ และอื่น ๆ  
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หมำยเหตุ แนวทางการจัดสรรเฉพาะรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และรายได้
จากการจัดการศึกษา 

 

 

รำ
ยจ

่ำย
ปร

ะจ
 ำข

ั้นต
่ ำ

งบบุคลำกร < 20%

งบด ำเนินกำร < 30%

งบลงทุน = 10%

รำ
ยจ

่ำย
ตำ

มย
ุทธ

ศำ
สต

ร์

รักษำงำนเดิม < 40%

ยุทธศำสตร์ >= 45%

ฉุกเฉิน < 15%

100%

รำ
ยจ

่ำย
ทั้ง

หม
ด

+

=
• เงินงบประมาณ จัดสรรตาม พ.ร.บ.
• เงินรายได้ จัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 20

• เงินงบประมาณ จัดสรรตาม พ.ร.บ.
• เงินรายได้ จัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 30

• เงินงบประมาณ จัดสรรตาม พ.ร.บ.
• เงินรายได้ จัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 10 เน้น

สำขำวิชำใหม่ และสำขำวิชำที่เป นจุดเน้น

• หน่วยจัดการศึกษา 
ร้อยละ 65 

• หน่วยสนับสนุน 
ร้อยละ 35 

• สัดส่วนนักศึกษา ร้อยละ 70
• ส่ดส่วนอาจารย์ ร้อยละ 20
• สัดส่วนบุคลากร ร้อยละ 10

• ภาระงาน ร้อยละ 80
• สัดส่วนบุคลากร ร้อยละ 20

• ย.1 สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและ
การท่องเที่ยว ร้อยละ 10

• ย.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ร้อยละ 40
• ย.3 เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ร้อยละ 10
• ย.4 เร่งรัดและยกระดับการให้บริการ

วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นร้อยละ 15

• ย.5 สร้างความเป็นสากล ร้อยละ 5
• ย.6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่

องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 
20

• ตามโครงการ/
กิจกรรม ที่
สอดคล้องกับ
โครงการหลัก

• ผู้ก ากับ
ยุทธศาสตร์
เห็นชอบ

• สอดคล้อง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพิ
เพียง

กรณีฉุกเฉินแก้ป ญหำเร่งด่วน
• งานป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
• งานป้องกันความเสียหายด้านระบบ

เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
• งานป้องกันปัญหาน้ าท่วม งานป้องกัน

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
• งานแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
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2. ประมำณกำรงบประมำณตำมภำรกิจหลักที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ตามภารกิจหลักที่ส านักงานอธิการบดี  ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประมาณการ
ดังน้ี 
 
 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 

รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

กองกลาง 1,208,800 4,342,300 4,680,000 5,070,000 5,460,000 20,761,100 

การนโยบายและแผน 120,000 124,300 120,000 130,000 140,000 634,300 

กองพัฒนานักศึกษา 1,000,000 1,091,300 1,200,000 1,300,000 1,400,000 5,991,300 

รวม 2,328,800 5,557,900 6,000,000 6,500,000 7,000,000 27,386,700 
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ส่วนที่ 4 
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏบิัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 

กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
  

การแปลงแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562  ไปสู่               
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์การเงินให้คณะ 
ส านัก สถาบัน รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดรับกันอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝ่าย เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

2. คณะ ส านัก สถาบัน จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินโดยสอดคล้อง เชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์การเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่
สอดคล้อง เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์การเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอผู้บริหารพิจารณา  
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กำรติดตำมประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์การเงิน งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 
จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน 
หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะด าเนินการ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
 
 




