
1 
 

 

 

 

แผนกลยุทธทางการเงิน 

สํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

(ประจําปงบประมาณ 2556 – 2559) 
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แผนกลยุทธทางการเงิน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของสํานักงานคณบดีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และตรวจสอบได 

2. เพ่ือสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณ โดยจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

3. เพ่ือใหบริการจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได 

4. มีการติดตามผล และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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แผนกลยุทธทางการเงิน 

สํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณ 

 

ปรัชญา 

พัฒนาบุคลากร สรางสรรคงาน สนับสนุนงานวิชาการ และงานวิจัย 

ปณิธาน 

มุงม่ันพัฒนาบุคลากร สรางสรรคงาน สนับสนุนงานวิชาการ และงานวิจัย 

วิสัยทัศน 

พัฒนาการใหบริการ และระบบงานอยางตอเนื่อง   

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามปณิธานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

พันธกิจ 

สนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานของคณะ 

 

อัตลักษณ 

สนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัย ดวยใจบริการ ผลงานมีคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

2. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

 SWOT ANALYSIS สํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1: บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

 

S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดออน) 

1. บุคลากรมีความพรอมในการใหบริการ 

2. มีข้ันตอนการใหบริการอยางมีระบบ 

3. บุคลากรมีความรูความสามารถตรงสายงาน 

4. สนับสนนุใหบุคลากรเขารวมอบรมและสัมมนา

ทั้งภายในและภายนอก 

 

 

1. บุคลากรขาดประสบการณ และความเชี่ยวชาญใน

งานเฉพาะดาน  

2. อุปกรณสํานักงานขาดประสทิธภิาพในการทํางาน  

3. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมครอบคลุมการใช

งาน 

4. ยังขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศมาใชกับ

งานบริการ 

 

O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 

1. คณะสนบัสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมและ

สัมมนาทั้งภายในและภายนอก 

2. คณะสนบัสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย และขอ

ตําแหนงชาํนาญการ/เชี่ยวชาญ 

 

 

1. ความลาชาในระบบการเดินเอกสาร (เนื่องจาก

คณะอยูในสวนภูมิภาค) 

1. แหลงที่ซื้อ  ตัวแทนจําหนายสําหรับอุปกรณทาง

การศึกษาอยูหางไกลจากคณะ  ทําใหเกิดความ

ลาชาในการจัดซื้อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5: ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดออน) 

1. มีการประชาสัมพนัธนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมอยาง

สม่ําเสมอ 

2. คณะมีโครงการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมทั้งของคณะ

เองและเขารวมกับหนวยงานตาง ๆ อยางสม่าํเสมอ 

3. บุคลากรและคณะทํางานมีความพรอมในการ

ดําเนินงาน 

4. ผูบริหารใหความสนใจและสงเสริมเก่ียวกับการทํา

กิจกรรมและโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 

1. ขาดความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 

2. การจัดกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมของคณะไมได

เผยแพรสูชุมชน  

3. ผูเขารวมกิจกรรมขาดความเขาใจอยางถองแท

เก่ียวกับกิจกรรมและโครงการทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมในบางโครงการ/กิจกรรม 

O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 

1. คณะตั้งอยูในเขตภูมิภาค ซึ่งมีการสงเสริมเอกลักษณ

ทางดานศิลปวัฒนธรรมอยางเดนชัด 

2. มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการรณรงคและสงเสริมดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

การไดรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานภายนอกที่ลาชา 

ทําใหมีการดําเนินงานไมทนัตามกําหนดการ 

 

 

3. การวิเคราะห SWOT ทางการเงิน 

  

S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดออน) 

     ดําเนินการตามระเบียบการใชเงินที่กําหนดไวอยาง

เครงครัด 

1. งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ขาดการหารายไดนอกเหนือจากการรับนักศึกษา 

O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 

1. อยูในแหลงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเอ้ือตอ

การบริการวิชาการแกสังคมที่สอดคลองกับความรู

ความสามารถของบุคลากรในคณะ 

2. อยูในสวนภูมิภาคที่มสีวนขยายโอกาสทางการศึกษา 

    คณะยังไมเปนที่รูจักสูสาธารณชนสงผลกระทบตอ

จํานวนนักศึกษาแรกเขาและงานบริการวิชาการ 
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4.  แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน 

 4.1 การจัดหา 

  สํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินจาก  

2 แหลง ไดแก งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได ดังนี้ 

1) เงินงบประมาณแผนดิน คณะจะดําเนินการจัดทําคําของบประมาณภายใตหลักเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยงบประมาณท่ีทําคําขอจะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรคณะ ยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร

กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามลําดับ และเม่ือคณะไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยแลว คณะจะดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณและรายงานผลการ

ใชจายงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ท้ังนี้แผนการใชจายจะเปนไปตามความจําเปนและตามภารกิจของคณะ 

นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการจัดทํางบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ 

2) งบประมาณรายได จะเปนรายรับท่ีมาจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และรายรับท่ีมา

จากงานบริการวิชาการ ในการจัดสรรงบประมาณดังกลาว มหาวิทยาลัยจะนํารายงานรายรับตางๆ ทุกภาค

การศึกษามาดําเนินการประเมินผลรายรับเงินรายไดท่ีเกิดข้ึนในภาคการศึกษาท่ี 2 แลวนําผลการประเมินเงิน

รายไดนั้นมาจัดทําประมาณการรายรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีคาดวาจะไดรับท้ังป แลวนํามาจัดสรรให

คณะ โดยใหคณะจัดทํารายละเอียดงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณตามวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

พรอมท้ังจัดทําขอมูลงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ สงใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ

วงเงินอีกครั้ง และคณะตองจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณเงินรายไดทุกสิ้นไตรมาส  

3) การจัดหารายได เชน จากการบริการวิชาการ  วางแผนการบริการวิชาการแกสังคมแบบมี

คาใชจายอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

4) ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาแรกเขา 

5) สงเสริมการสรางเครือขายงานวิจัยเพ่ือสรางรายไดจากการวิจัย 

 

3.2 แหลงงบประมาณ (2556 – 2559) 

แหลง

งบประมาณ 

ปงบประมาณ รวมท้ังส้ิน 

2556 2557 2558 2559 

งบประมาณ

เงินแผนดิน 
3,874,100.- 4,261,400.- 4,687,500.- 5,156,200.- 17,979200.- 

งบประมาณ

เงินรายได 
1,767,300.- 1,944,000.- 2,138,400.- 

 

2,352,200.- 8,201,900.- 

รวมท้ังส้ิน 5,641,400.- 6,205,400.- 6,825,900.- 7,508,400.- 26,181,100.- 
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3.3 การวางแผนการใชเงินท่ีมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได 

ในการใชจายงบประมาณ ท้ังงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได สํานักงานคณบดี

จะมีการวางแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามภารกิจและความจําเปนของหนวยงาน ซ่ึงมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

และตรวจสอบได ท้ังนี้จะมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

และประกาศของมหาวิทยาลัย และมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะไดเขาตรวจสอบงบการเงินของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ สํานักงานคณบดีจะตองดําเนินการจัดทํารายงาน รายรับ-รายจาย และรายงาน

ทางการเงินเสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นเดือน  

 

สัดสวนงบประมาณท่ีสนองตอบยุทธศาสตรสํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ป 2556 – 2559    

1. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

  สัดสวนงบประมาณรอยละ 90 

     2.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

         สัดสวนงบประมาณรอยละ 10  

 

4. การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

 - รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายป 

 - รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร 

 - รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน/หนวยงาน/กองทุน 

 - อ่ืนๆ  
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กลยุทธทางการเงิน 

• การพัฒนาและบริหารจัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคท่ี 1: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของสํานักงานคณบดี   

ใหมีความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได รวมท้ังมีระบบการติดตามและรายงาน

ผลการใชจายงบประมาณ 

กลยุทธท่ี 1: การใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักการ : มีการใชจายเงินงบประมาณตามระเบียบการเงินอยางเครงครัด 

 มาตรการ : การใชจายงบประมาณตองดําเนินการเพ่ือประโยชนสูงสุดของหนวยงาน 

กลยุทธท่ี 2: พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

 หลักการ : การบริหารจัดการงบประมาณตองมีความรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได 

 มาตรการ : การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและการงบประมาณรวมท้ังพัฒนา 

บุคลากรใหสามารถรองรับระบบงานท่ีพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 2: พัฒนาระบบการบริหารการเงินและพัสดุใหเอ้ือตอการพัฒนาหนวยงาน และมี

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการเบิกจายงบประมาณ 

กลยุทธท่ี 1 : ปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ 

 หลักการ : ถายทอดองคความรูในระบบการจัดซ้ือจัดจางและลดข้ันตอนการเบิกจาย

เพ่ือใหระบบบริหารทางการเงินมีความคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

 มาตรการ : ดําเนินการจัดทํา KM ดานการเงินและพัสดุ รวมถึงการพัฒนา 

บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดสอดคลองกับกฎ 

ระเบียบและระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 เปาประสงคท่ี 3: การจัดสรรการใชจายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน 

กลยุทธท่ี 1: กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรและการใชจายงบประมาณใหกับหนวยงาน 

 หลักการ : จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 มาตรการ : 

1. จัดสรรงบประมาณจากการประมาณการรายรับเงินรายไดใหเพียงพอและ

สอดคลองกับภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงานและทรัพยากรท่ีหนวยงานมี 

2. กําหนดใหหนวยงานจัดทํารายละเอียด/โครงการ จําแนกตามแผนงานกองทุน 

และประเภทรายจาย พรอมจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส      

ปละ 4 ครั้ง 
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เปาประสงคท่ี 4: ติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 1: ติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

 หลักการ : ดําเนินการติดตามรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

 มาตรการ :  

1. ติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหเปนไปตามแผนท่ี

กําหนดไวและกําหนดมาตรการเพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของเห็นถึง

ความสําคัญเพ่ือเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัด

ฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


