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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
 

 

 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการ

บริหารจัดการดา้นการเงนิให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของส านักศิลปะ

และวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์

รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน 

และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับ        

มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มฐีานขอ้มูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตาม

หมวดตา่งๆ มกีารจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักศิลปะ

และวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 

ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผน

การใชเ้งิน แนวทางการตดิตาม และประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน

ปรับปรุง ณ กันยายน 2562) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

          ส านักศลิปะและวัฒนธรรม  

         กันยายน 2562 
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ความเป็นมา (Back ground) 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน

ปรับปรุง ณ กันยายน 2561) จัดท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการ

วิเคราะห ์SWOT กับวิสัยทัศนข์องสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ

ท างานให้กับฝ่ายงานภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมี

เป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง  

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าส านักที่มี

อ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ กองนโยบายและแผน และหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน มีฝา่ยงานต่างๆ ที่จะท าหนา้ที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักฯ มีโครงสร้างการบริหาร

จัดการโดยมีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

จากผูอ้ านวยการ ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

  

ส่วน 1 บทน า 



 

 

2 

 

 

1.2 โครงสร้างส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสรา้งส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายแผนงาน   

และประกันคุณภาพ 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง  

และวิจัยศิลปวัฒนธรรม       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงสรา้งการบริหารจัดการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

ท านุบ ารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม       

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจ า 



4 

 

4 

 

 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม โดยคณะผูบ้ริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอก

ทิศทางการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center 

at the National and International levels" 

 ปรัชญา (Philosophy) 

 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล  

 2. ให้บริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของ

ผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือขา่ย 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 เป้าหมายการพัฒนาส านักศลิปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ คือ เป็นผู้น าในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน 

เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้าน

ศลิปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพรสู่่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านศลิปวัฒนธรรมที่มปีระสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

จงึก าหนดยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสูเ่อตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างสรรคแ์ละบูรณาการศลิปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญและกลยุทธ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังภาพที่ 3 และส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทาง

และเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนา

องค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผล

ตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน ์ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 3 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญและกลยุทธ์
ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร ์(STRATEGY MAP) ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
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 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มแีนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็น

ลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทาง

การเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย 

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงิน

และงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณ

ให้กับรองผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่าย

แผนงานและประกันคุณภาพเป็นผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อม

เร่งรัดการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  และฝ่ายวิจัย เผยแพร่และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 ภาระงานหลักของฝ่ายผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 

และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

 1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนจากเงิน

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 

3 มติิ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 2. บริหารการเงนิโดยยึดหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการ

ใช้จ่ายเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

ส่วน 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม  โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ส ารวจความคิดเห็น

ในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวกับสถานภาพ

การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของส านักศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน น ามา

วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและ

งบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห ์

(ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ วันที่ 10 

กันยายน 2562 สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการวางแผนการใชจ้า่ยการเงินและงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

2. มีการตดิตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 

3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผล

การใชจ้า่ยงบประมาณได้ทุกเวลา 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. หนว่ยงานยังไม่มีการวางระบบบัญชทีี่ชัดเจน 

2. บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

การเงนิ การคลังและพัสดุน้อย 

3. ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้สอยบางรายการของกรมบัญชีกลางและส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดนิไม่สอดคล้องกัน 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. หน่วยงานภายนอกจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ

ต่างๆ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ  

2. มีหน่วยงานภายนอกตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง ท าให้การ

จัดการทางการเงนิเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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3. มหาวิทยาลัยและรัฐให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานทาง

ศลิปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์เกษียณให้ความสนใจร่วม

ระดมทุนในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมอย่างตอ่เนื่อง 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. กฎระเบียบทางดา้นการเงนิไม่มคีวามยืดหยุ่น 

2. นโยบายด้านการเงนิของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลต่อการจัดท าแผนด้านการเงินระยะยาว 
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 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ในการบริหารจัดการทางด้านการเงินของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อให้การบริหารจัดการ

ทางด้านการเงินของส านักศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 

พันธกิจ และวสิัยทัศน ์จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทาง

การเงนิไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ 

 ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี

ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สนิทางปัญญาให้มมีูลค่า 

  

ส่วน 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ

ส านักที่มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที ่1 การใชจ้า่ยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

มาตรการ : การใชจ้า่ยงบประมาณต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

มาตรการ : การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญช ีการเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร

ให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ (ระดับ 5) 

โครงการ : จัดท าแผนผลักดันการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดการบริหารความเสี่ยง

ด้านงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้าน

งบประมาณและการเงนิ 

มาตรการ : ด าเนินการปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและระบบ

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดสนิใจ (5 ข้อ) 

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

กลยุทธ์ที่ 4 การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่ายประมาณและการใช้

งบประมาณ 

มาตรการ :  

1. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจพื้นฐานของส านัก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท ารายละเอียด/โครงการ จ าแนกตามแผนงาน กองทุน และประเภทรายจ่ายพร้อม

จัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่ายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง 
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3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเงินให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมหารายได้เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนนโยบาย

การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด : 1. มีระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (7 ข้อ) 

 2. มีระบบบริหารความเสี่ยง (6 ข้อ) 

โครงการ :  1. โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 

 2. โครงการบริหารความเสี่ยง 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดและมี

ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที ่5 ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

มาตรการ : ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนดไว้และก าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญ เพื่อ

เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (ร้อยละ 96) 

 2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามภาพรวม (ร้อยละ 98) 

โครงการ :  ติดตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม และมีรายได้เพิ่ม

สูงขึน้ 

กลยุทธ์ที ่6 การจัดหาแหลง่เงนิและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

มาตรการ : จัดให้มกีลไกการจัดหารายได้ ด้วยการใชท้รัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด : รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริหารวิชาการ (50,000 บาท) 

โครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 



 

 

14 

 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 1. มีระบบการบรหิารจัดการทางการเงินที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์พันธกิจของ

ส านักที่มคีวามคล่องตัว โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

1. การใชจ้่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

การบรหิารจัดการงบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการ

งบประมาณ (ระดับ) 

5 5 5 5 5 - จัดท าแผนผลักดนัการ

ด าเนินงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการใช้จา่ยงบประมาณ 

 

1.2 2. มีระบบการจัดสรร การใชจ้่าย

งบประมาณ และการจัดการบรหิารความ

เสี่ยงด้านงบประมาณ  

3. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยใีห้

ครอบคลุมด้านงบประมาณ

และการเงนิ 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและ

การจัดสินใจ (ข้อ) 

5 5 5 5 5 - โครงการพัฒนาและปรับปรุง

สารสนเทศเพื่อการบรหิารและ

การตัดสินใจ 

4. การก าหนดหลักเกณฑ์การ

จัดสรรและการใชจ้่ายประมาณ

และการใชง้บประมาณ  

2. มีระบบและกลไกการเงนิและ

งบประมาณ (ข้อ) 

7 7 7 7 7 - โครงการบรหิารแผนและ

งบประมาณ 

3. มีระบบบรหิารความเสี่ยง (ข้อ) 6 6 6 6 6 - โครงการบรหิารความเสี่ยง 

1.3 3. มีระบบติดตาม เร่งรัด การใชจ้่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

5. ติดตามและรายงานผลการ

ใชจ้่ายงบประมาณ 

1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผน (ร้อยละ) 

96 96 96 96 96 - ติดตามและประเมินผลการใช้

จ่ายงบประมาณ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณตามภาพรวม (รอ้ยละ) 

98 98 98 98 98  

1.4 4. มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนา

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และมีรายได้

เพิ่มสูงขึน้ 

6. การจัดหาแหลง่เงินและ

สรา้งรายไดเ้พิ่มขึน้ 

รายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้้านการ

บรหิารวิชาการ 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - โครงการบรกิารวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทาง

การเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์

เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละวิสัยทัศนส์ าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงนิ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่าย

แผนงานและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป ผ่ายอนุรักษ์ พัฒนา

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และฝ่ายวิจัย เผยแพร่และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม 

ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ 

(เงนิรายได้) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดนิ  

2. เงนิงบประมาณรายได้ ได้แก่ 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคปกติ) 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคพิเศษ) 

 - รายได้โครงการจัดหารายได้ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการจัดท างบประมาณ 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

แผนงบประมาณแผน่ดนิ แผนเงินนอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร 

ได้รับอนมุัต ิ

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

งบประมาณและการเงิน 

ได้รับอนมุัต ิ แผนการใชจ้่ายงบประมาณ คณะกรรมการบรหิาร 

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปสี านักศิลปะและวฒันธรรม 
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งบประมาณของส านักศลิปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 

 ข้อมูลงบประมาณของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มาจาก

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

ตารางที่ 2 งบประมาณของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 

ประเภท

รายจ่าย 

2558 2559 2560 2561 2562 

แผ่นดิน รายได ้
รวม

ท้ังสิ้น 
สัดส่วน แผ่นดิน รายได ้

รวม

ท้ังสิ้น 
สัดส่วน แผ่นดิน รายได ้

รวม

ท้ังสิ้น 
สัดส่วน แผ่นดิน รายได ้

รวม

ท้ังสิ้น 
สัดส่วน แผ่นดิน รายได ้

รวม

ท้ังสิ้น 
สัดส่วน 

งบบุคลากร - 1.2774 1.2774 19.09 - 0.9613 0.9613 15.56 - 0.9176 0.9176 2.55 - 0.9553 0.9553 4.25 - 0.9659 0.9659 21.92 

งบด าเนินการ - 3.1476 3.1476 47.04 - 1.6941 1.6941 27.42 - 2.4370 2.4370 6.76 - 0.1951 0.1951 0.87 - 1.0440 1.0440 23.69 

งบลงทุน - 0.0270 0.0270 0.40 - 1.2830 1.2830 20.77 30.0000 0.4497 30.4497 84.48 16.5000 2.5600 19.0600 84.90 - 0.1567 0.1567 3.56 

งบเงินอุดหนุน 2.2400 - 2.2400 33.47 2.2400 - 2.2400 36.26 2.2400 - 2.2400 6.21 2.2400 - 2.2400 9.98 2.2400 - 2.2400 50.83 

งบรายจ่าย

อื่นๆ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 2.2400 4.4520 6.6920 100.00 2.2400 3.9384 6.1784 100.00 32.2400 3.8043  36.0443 100.00 18.7400 3.7104 22.4504 100.00 2.2400 1.8452 4.4066 100.00 

เพิ่มขึ้น / ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง 

ที่มา :  งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562  
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 จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แหลง่งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 32.2400 18.7400 2.2400 2.5000 2.5000  58.2200 
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 3.8043 3.7104 2.1666 2.6632 2.9500  15.2945 
   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา (ภาคปกติ) 3.2914 3.2377 1.8452 2.3200 2.4500  13.1443 
   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา (ภาคพเิศษ)  0.5129 0.4727 0.3214 0.3432 0.5000  2.1502 
รายได้อื่นๆ 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  2.5000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36.5443 22.9504 4.9066 5.6632 5.9500  76.0145 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ลดลง 

37.20% 

ลดลง 

78.62% 

เพิ่มขึ้น 

15.42% 

เพิ่มขึ้น 

5% 

 

 

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 

 

 

หนว่ย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ มีแผนการขอตัง้งบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ขอตั้งเงินงบประมาณแผ่นดนิ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
รวมทั้งสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ : ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  โครงการท่ี 1 ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.80 1.80 1.80 1.80 7.65 7.64 

  โครงการท่ี 2 พัฒนาศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศทางด้าน

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

30.89 30.89 17.39 17.39 0.89 0.90 0.70 0.70 0.70 0.70 50.57 50.58 

รวมทั้งสิ้น 32.24 32.24 18.74 18.74 2.24 2.24 2.50 2.50 2.50 2.50 58.22 58.22 

หมายเหตุ  แผน หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยประจ าปตีามค าขอตัง้งบประมาณ   

    ผล หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปท่ีีได้รับจัดสรร   

              ผล*  หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยประจ าปท่ีีคาดวา่จะได้รับ 

หน่วย : ล้านบาท 
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 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตัง้เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แผนการขอตัง้เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 รายการ 
หน่วย

นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
รวมทั้งสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผนงาน : พัฒนาส านักศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    โครงการท่ี 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ล้านบาท 0.1000 0.1000 -  0.1700  0.1700 0.3700 
    โครงการท่ี 2 โครงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และค าชมเชย ล้านบาท 0.0500 0.0050 -  0.0050 0.0050 0.0650 
    โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ล้านบาท 0.0700 0.2500 0.0700 0.0600 0.0500 0.5000 
    โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากร ล้านบาท 0.0500 0.0350 -  0.0900 0.1000 0.2750 
    โครงการท่ี 5 โครงการก ากับองคก์ารท่ีดี ล้านบาท 2.6548 1.7051 1.9602 2.1282 2.4500 10.8983 
    โครงการท่ี 6 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Flag) ล้านบาท 0.0384 0.0300 -  0.0500 0.0100 0.1284 
    โครงการท่ี 7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ล้านบาท 0.1000 0.1000 -  0.0400 0.0200 0.2600 
    โครงการท่ี 8 โครงการบริการแหลง่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ล้านบาท - - - 0.0800 0.1000 0.1800 
แผนงาน : สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

    โครงการท่ี 1 โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) ล้านบาท 0.0799 0.0800 -  -  -  0.1599 
    โครงการท่ี 2 โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก (Flag.) ล้านบาท 0.3000 0.4000 0.1364 0.0400 0.0450 0.9214 
    โครงการท่ี 3  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ล้านบาท 0.2000 0.0500 - -  -  0.2500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ล้านบาท 3.6431 2.7551 2.1666 2.6632 2.9500 14.1780 

หนว่ย : ล้านบาท 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงนิ 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 2 

ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณ

เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงนิ ดังตารางที่ 6  

 

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใชจ้า่ยเงนิตามตัวบ่งช้ี 

 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

รอ้ยละของงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรจากค า

ขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน 

98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 

รอ้ยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจรงิจากการ

ประมาณการรายรับ 

82.00 83.00 84.00 85.00 85.00 

รอ้ยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการ

รายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง 

10.00 9.50 9.00 8.50 8.50 

 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวาง

แผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าน

การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดย

การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ

ใช้จ่ายเงนิของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 7 – 8  
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ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
 

 

ประเภทค่าใช้จา่ย 

ต้นทุนต่อหน่วย

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ต้นทุนต่อหน่วย

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ต้นทุนต่อหน่วย

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

สัดส่วน

เพิ่มขึน้/

ลดลงจาก

ปีที่ผ่านมา 
เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน 

เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน 

เงินใน

งบประมาณ 
สัดส่วน 

1.  ค่าใช้จา่ยบุคลากร 1.2774 19.09 0.9613 15.56 0.9176 2.55 ลดลง 

2. ค่าสอนอาจารย์พเิศษ/สอนเกิน 12 คาบ - - - - - - - 

3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนานักศึกษา - - - - - - - 

4. ค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอน - - - - 30.0000 83.23 เพิ่มขึน้ 

5. ค่าใช้จา่ยด้านการฝึกอบรม 0.0900 1.34 0.1450 2.35 0.1850 0.51 ลดลง 

6. ค่าใช้จา่ยเดินทาง - - - - - - - 

7. ค่าสาธารณูปโภค 0.0600 0.90 0.0238 0.38 0.0210 0.06 ลดลง 

8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย - - - - - - - 

9. ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน 2.2400 33.47 2.2400 36.26 2.2400 6.21 ลดลง 

10. ค่าใช้จา่ยโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
3.0246 45.20 2.8083 45.45 2.6807 7.44 ลดลง 

11. ค่าใช้จา่ยในการจัดหารายได้ - - - - - - - 

 

ตารางที่ 8 แผนการใชจ้า่ยเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1.  ค่าใช้จา่ยบุคลากร 0.9553        0.9659  1.0647 1.0647 

2. ค่าสอนอาจารย์พเิศษ/สอนเกิน 12 คาบ -  -  -  -  

3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนานักศึกษา -  -  -  -  

4. ค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอน 16.5000 -  -  -  

5. ค่าใช้จา่ยด้านการฝึกอบรม 0.2350 0.0700 0.15000 0.15000 

6. ค่าใช้จา่ยเดินทาง -  -  0.1700  0.1700  

7. ค่าสาธารณูปโภค 0.0210 0.0200 0.0200 0.0200 

8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย -  -  -  -  

9. ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน 2.2400 2.2400 2.5000 2.5000 

10. ค่าใช้จา่ยในการจัดหารายได้ 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

11. การให้บรกิารวิชาการ -  -  -  -  

12. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.9991 1.1107 1.2585 1.5453 

13. การวิจัย -  -  -  -  

รวมท้ังสิ้น 22.4504 4.9066 5.6632 5.9500 

หนว่ย : ล้านบาท 
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ตารางที่ 9 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2564 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส านักศลิปะและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวเข้าสูเ่อตทัคคะอย่างย่ังยนื 

2.5168 2.5051 2.6843 2.2535 2.8352 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศลิปะ

และวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

32.6099  18.9900  1.2564 1.8450 2.0500 

รวมทั้งสิ้น 35.1267 21.4951 3.9407 4.0985 4.8852 

 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  

 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับ

หนว่ยงานตา่งๆ เพื่อสนับสนุนเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการ

ด าเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่

ละภารกิจ ดังนี้ 

 เงินงบประมาณแผ่นดินที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับจากส านักงบประมาณเป็น

งบประมาณที่มเีงื่อนไขในการน าไปใช้ในการด าเนินงานด้านศลิปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 หมวดรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน  
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 โดยส านักฯ ได้จัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภทการใช้จ่าย 3 หมวดตามบริบทของ

การจัดโครงการส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ดัง

ภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
 ส านักศิลปะแลวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 
ดังนี้ 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย เงินรายได้ภาคปกติ และเงินรายได้ภาคพิเศษ ซึ่งส านักฯ ได้จัดสรร
งบประมาณโดยหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ด าเนินการ จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ (ไม่รวมยุทธศาสตร์การจัดหารายได้) แบ่งหมวดการใช้จ่าย
ตามบริบทการจัดโครงการของฝา่ยงาน ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณแผ่นดิน (100%) 

งบเงินอุดหนุน 100% 

ค่าใชส้อย 

ค่าวัสดุ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าจ้างเหมาบรกิาร 

ค่าวัสดุส านักงาน 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง 

และวิจัยศิลปวัฒนธรรม 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

  

เงินนอกงบประมาณ (100%) 

หักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) 
(1) เงินเดือนบุคลากร คา่

ประกันสังคม กองทุนออมทรัพย์ 

  (2) คา่จ้างท าความสะอาด  

  (3) คา่ใช้จา่ยส่วนบรหิารจัดการ 
จัดสรรเป็นรายจา่ยประจ าปี 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง  

และวิจัยศิลปวัฒนธรรม       

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 (98.31%) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 (1.69%) 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจา่ย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 
            ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 

ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

2. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลติ 
 

 
            ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลติ 
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3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

 
            ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

 

 4. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 

 

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

ฝ่ายงาน 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิรายได้ 

รวม 
ภาคปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

โครงการ 

หารายได้ 

 1. ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 520,000 195,000 40,000 500,000 1,255,000  

 2. ฝา่ยแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

150,000 2,125,000 223,200            -    2,498,200  

 3. ฝา่ยอนุรักษ ์พัฒนา ท านุบ ารุง 

และวิจัยศิลปวัฒนธรรม       

1,830,000 - 80,000  -    1,830,000  

รวมท้ังส้ิน 2,500,000 2,320,000 343,200 500,000 5,663,200  

                      ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  จะด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติตามหมวดเงนิที่ได้รับสรร ดังนี้ 

แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

 1. ให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดให้มีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร

งบประมาณของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (1) ส านักศิลปะและวัฒนธรรมก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบายอื่นใดที่จะ

น าไปสู่การบริหารงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ภายใต้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณา

ภายใน 30 กันยายน 2562 โดยต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ รายจ่ายประจ า 

ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ

การด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน และจะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและ

เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 

  (3) ส าเนามาตรการและแผนการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ (1) - (2) ส่งกองนโยบายและ

แผนเพื่อใช้ประกอบการก ากับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน 2562 

 2. ส านักศลิปะและวัฒนธรรมต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

กระตุ้น เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วน 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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 3. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปเป็น

งบประมาณในรายการอื่นใดทั้งสิน้ และหา้มโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

 4.  ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกๆ เดือน โดยจะ

ยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ GFMIS 

ณ วันที่  1  ของเดือนถัดไปเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนีอ้าจมกีารขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร 

 5. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการก ากับ ติดตามยึดเป้าหมาย

ของกรมบัญชีกลางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่

ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเร็วกว่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตาม

แนวทางของมตนิั้น 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิ  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

31.03% 16.96% 30.13% 21.88% 100% 

 
 

แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เงนิรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 

 1. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องด าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของหนว่ยงานและของมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ และจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย

หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอ านาจโดย

เคร่งครัด 

 2. ให้หน่วยงานจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย

บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP: Enterprise 

Resource Planning) และเสนอผูบ้ริหารเห็นชอบ พร้อมส่งให้กองนโยบายและแผน 
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 3. ให้หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 4. การใชจ้า่ยงบประมาณตามหมวดรายจา่ยใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (1) งบบุคลากร หมวดค่าจา้งช่ัวคราว 

   หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณ

แผ่นดนิ โดยการปรับหรือคัดเลือกอัตราพนักงานที่จ้างเป็นพนักงานมหาวิยาลัย หากได้รับอนุมัติ

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานด าเนินการแจ้งยุบพนักงานที่จ้าง ส่งกอง

บริหารงานบุคคล หากมีความจ าเป็นต้องอัตราดังกล่าวไว้ ให้วิเคราะห์ภาระงานทั้งเชิงปริมาณ 

และเชงิคุณภาพ พร้อมทั้งสรุปเหตุผล/ความจ าเป็นเสนออธิการบดีเป็นกรณีไป 

  (2) งบด าเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน ให้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดนิก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ 

  (3) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

   กรณีจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการ

สืบราคา และสถานที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการด า เนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   กรณีสิ่งก่อสร้าง หนว่ยงานตอ้งมคีวามพรอ้มเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของ

งาน แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   ก. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ให้แลว้เสร็จก่อนเดือนตุลาคม 2562 

   ข. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้

ด าเนนิการตัง้แตไ่ตรมาสแรก 

   ค. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง หรือการด าเนินการตามโครงการจะต้อง

ได้รับอนุมัติในหลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและ

มาตรการ ผูร้ับผิดชอบและผูด้ าเนนิการจะต้องรับผดิชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

   ง. การก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับรายการที่ได้รับอนุมัติ

ในเอกสารงบประมาณเป็นส าคัญ 
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 5. ให้หน่วยงานบันทึกวางแผนและติดตามงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SNAEDT08) 

ก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยระบุกิจกรรม/โครงการย่อย และประมวลผลการเบิกจ่าย

กิจกรรม/โครงการย่อย พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดเป็นประจ าทุกเดือน 

 6. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ ให้กองนโยบายและแผนและกองคลัง

ด าเนินการเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่าย

จรงิเป็นประจ าทุกภาคเรียน 

 7. ให้กองคลังจัดท ารายงานสถานะทางการเงินของแต่ละหน่วยงาน ประจ าทุกเดือน 

เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ให้ควบคุมการใชจ้า่ยเป็นประจ าทุกเดือน 

 8. การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ และภาคพิเศษให้หน่วยงาน

เบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 2 ไตรมาสแรก ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ของแต่ละแหลง่เงนิ (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ) 

 9. การกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 

ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวปฏิบัติว่า

ด้วยการกันเหลื่อมปี ให้เสนอผา่นกองนโยบายและแผน โดยได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

 10. กรณีเงินเหลอืจ่ายจากการจัดหาครุภัณฑ์และการด าเนินโครงการ ให้ถือเป็นอ านาจ

ของหน่วยงานในการบริหารงบประมาณนั้น 

 11. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน

กรณีที่มกีารขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอน

จากรายการอื่นเป็นงบลงทุนและรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัตติ่อไป 

  ทั้งนี้ หน่วยงานต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 โดยมีก าหนดการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง ไตรมาสละ 1 ครั้ง ดังนี ้

   - ไตรมาส 1 ประชุมเดือน พฤศจกิายน 2561 

   - ไตรมาส 2 ประชุมเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

   - ไตรมาส 3 ประชุมเดือน  มิถุนายน 2562 

 12. การโอนเปลี่ยนแปลงในงบบุคลากรในทุกกรณี ที่มีการใช้งบประมาณไม่ตรงตาม

เอกสารงบประมาณ เช่น การขออนุมัติอัตราระหว่างปี การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การขอ

อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาฯลฯ ให้หน่วยงานเสนอ ผ่านกองบริหารงานบุคคล 

โดยอนุมัติจากอธิการบดี 
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 13. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ที่เป็นการโอนงบประมาณในหมวดเดียวกัน ให้ถือเป็นอ านาจของหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ ทั้งนี้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหนว่ยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผดิชอบ 

 14. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนของหน่วยงาน เสนอผ่าน

กองนโยบายและแผน โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

หัวหนา้หนว่ยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผดิชอบ กรณีรายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอ

ราคาพรอ้มรายละเอียดประกอบ หรือกรณีรายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ 

แบบรูปรายการและใบแสดงราคากลางประกอบ 

 15. การโอนเปลี่ยนแปลงในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอื่น ให้หน่วยงานเสนอ โดย

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือ

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 

 16. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วน รายการเพื่อแก้ไขปัญหา รายการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีเท่านั้น 

 17. หา้มโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปีในทุกกรณี 

 18. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้กองนโยบายและแผนจัดท ารายงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการ

วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 

 19.ก าหนดให้วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติ

โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเว้น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับงบ

ลงทุน ให้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 20. ก าหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 21. ให้กองคลัง และกองนโยบายและแผนตรวจสอบรายรับจริง - รายจ่ายจริง ณ สิ้น

ปีงบประมาณเพื่อน าผลการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษามาจัดสรรเป็น

เงินสะสมตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยฯ หรอืตามนโยบายของอธิการบดีที่เห็นชอบ 

 22. ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วย

การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 นี ้
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 แนวทางการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

30.63% 30.19% 19.97% 19.22% 100% 

 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางการติดตาม  และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

 3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมที่

รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย  

 4. รายงานผลการด าเนนิงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมส่งรายงาน

ให้ตามก าหนดทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ให้กับงานติดตามและสารสนเทศ กอง

นโยบายและแผน  

 5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

 6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 

พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่สง่ผลใหก้ารเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 

 7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการ

บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของ

ระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ เดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของ

หนว่ยงานตอ่ไป  
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ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัย

จัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี ้ 

 1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise 

Resource Planning)  

 2. ระบบ GFMIS ส านักงบจัดท ารายงานทางการเงิน 

 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน  โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คือ 

 1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

 2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร ์กิจกรรม และส่วนงาน/แหล่งเงิน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน 

และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ภาคผนวก ค 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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