แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2562)

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จะประสบ
ความสาเร็จได้นั้น มีความจาเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ท างการเงินเพื่อเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของสานักศิลปะ
และวั ฒนธรรมให้บ รรลุ เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึก ษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่ สานัก ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับ
มีการนาเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตาม
หมวดต่างๆ มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ
จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น สานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุท ธศาสตร์ของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564
ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลัก เกณฑ์การจัดสรร การวางแผน
การใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณและปฏิบัติงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน
ปรับปรุง ณ กันยายน 2562) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
กันยายน 2562
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ส่วน 1 บทนา

ความเป็นมา (Back ground)
แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบั บ ทบทวน
ปรับปรุง ณ กันยายน 2561) จัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏสวนสุนันทาที่ สอดคล้องตามเกณฑ์ก ารประกั นคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ
การประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ (2) เพื่อ สร้ างกลไกที่มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการจัด หางบประมาณ การใช้ จ่า ย
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ
ทางานให้กับฝ่ายงานภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรมภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมี
เป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการประจาสานัก ที่มี
อานาจและหน้า ที่ค วบคุ มดู แลกิ จการทั่ วไปของสานัก ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน่วยงานหรื อ
คณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามระเบีย บ ได้แก่ สานั ก งานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ กองนโยบายและแผน และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน มีฝา่ ยงานต่างๆ ที่จะทาหน้าที่ในการนานโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่ก าร
ปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างสานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานักฯ มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการโดยมีการแต่งตั้งรองผู้อานวยการ เพื่อทาหน้าที่กากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
จากผูอ้ านวยการ ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

1.2 โครงสร้างสานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง
และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 โครงสร้างสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการประจา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา
ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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สานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะผูบ้ ริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอก
ทิศทางการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล
"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 และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูส่ ากล
2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของ
ผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือข่าย
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา
ค่านิยมหลัก (Core Values)
สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals)
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ที่จะดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ คือ เป็นผู้นาในการดาเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน
เผยแพร่ และพั ฒนาศิล ปวั ฒนธรรมในระดับ ชาติและสากล ตลอดจนให้บ ริก ารวิชาการด้า น
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มปี ระสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสูเ่ อตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
สานัก ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญและกลยุทธ์สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังภาพที่ 3 และสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทาง
และเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนา
องค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุ ทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญและกลยุทธ์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (STRATEGY MAP) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ส่วน 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กาหนดใช้เป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทาง
การเงินและการจัดทารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทาให้การดาเนินการด้านการเงิน
และงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณ
ให้กับรองผู้อานวยการ และหัวหน้าฝ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่าย
แผนงานและประกั นคุณภาพเป็นผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจาทุก เดือน พร้อม
เร่ง รัด การบริห ารงบประมาณของฝ่ ายบริหารงานทั่ วไป ผ่า ยอนุรัก ษ์ พั ฒนา และท านุบ ารุ ง
ศิล ปวั ฒนธรรม และฝ่ายวิจัย เผยแพร่และความร่ วมมือทางศิล ปวัฒนธรรม ให้เ ป็นไปตาม
เป้าหมาย
ภาระงานหลักของฝ่ายผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดาเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด
และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

เป้าหมายแผนทางการเงิน
1. บริ ห ารการเงิ น โดยใช้ ร ะบบประมาณ พั ส ดุ การเงิ น และบั ญ ชี ก องทุ น จากเงิ น
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ
3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้สารวจความคิดเห็น
ในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวกับสถานภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสานักศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน นามา
วิเ คราะห์หาจุด แข็ง จุด อ่อน โอกาส และอุป สรรค โดยนาผลการดาเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เ กี่ย วข้องมาร่ว มวิเ คราะห์
(ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT) ทางด้ า นการเงิ น และงบประมาณ ณ วั น ที่ 10
กันยายน 2562 สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการวางแผนการใช้จา่ ยการเงินและงบประมาณประจาปีอย่างเป็นระบบ
2. มีการติดตามแผนการดาเนินงานประจาปี และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผล
การใช้จา่ ยงบประมาณได้ทุกเวลา
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. หน่วยงานยังไม่มีการวางระบบบัญชีที่ชัดเจน
2. บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุน้อย
3. ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้สอยบางรายการของกรมบัญชีกลางและสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินไม่สอดคล้องกัน
โอกาส (Opportunities)
1. หน่วยงานภายนอกจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. มีหน่วยงานภายนอกตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทาให้การ
จัดการทางการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
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3. มหาวิท ยาลั ย และรัฐ ให้ความสาคัญ และจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์เกษียณให้ความสนใจร่วม
ระดมทุนในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค (Threats)
1. กฎระเบียบทางด้านการเงินไม่มคี วามยืดหยุ่น
2. นโยบายด้านการเงินของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลต่อการจัดทาแผนด้านการเงินระยะยาว
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ส่วน 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการบริหารจัดการทางด้านการเงินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทาง
การเงินไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
1. พั ฒนาระบบบริ หารจัดการทางการเงิ นให้ มีความคล่ องตั ว โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้มมี ูลค่า
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ท่ี 1 มีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ
สานักที่มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 1 การใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ : การใช้จา่ ยงบประมาณต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ : การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ (ระดับ 5)
โครงการ : จัดทาแผนผลักดันการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้าประสงค์ท่ี 2 มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดการบริหารความเสี่ยง
ด้านงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใ ห้ครอบคลุมด้าน
งบประมาณและการเงิน
มาตรการ : ดาเนินการปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดสินใจ (5 ข้อ)
โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
กลยุทธ์ท่ี 4 การก าหนดหลักเกณฑ์ก ารจัดสรรและการใช้จ่ายประมาณและการใช้
งบประมาณ
มาตรการ :
1. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจพื้นฐานของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทารายละเอียด/โครงการ จาแนกตามแผนงาน กองทุน และประเภทรายจ่ายพร้อม
จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง
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3. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถทางการเงิ น ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมหารายได้เพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนนโยบาย
การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด : 1. มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (7 ข้อ)
2. มีระบบบริหารความเสี่ยง (6 ข้อ)
โครงการ : 1. โครงการบริหารแผนและงบประมาณ
2. โครงการบริหารความเสี่ยง
เป้าประสงค์ท่ี 3 มีระบบติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กาหนดและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
มาตรการ : ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้และก าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสาคัญ เพื่อ
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (ร้อยละ 96)
2. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามภาพรวม (ร้อยละ 98)
โครงการ : ติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
เป้าประสงค์ท่ี 4 มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม และมีรายได้เพิ่ม
สูงขึน้
กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาแหล่งเงินและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
มาตรการ : จัดให้มกี ลไกการจัดหารายได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริหารวิชาการ (50,000 บาท)
โครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน
1.1 1. มีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของ
สานักที่มคี วามคล่องตัว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
1.2 2. มีระบบการจัดสรร การใช้จ่าย
งบประมาณ และการจัดการบริหารความ
เสี่ยงด้านงบประมาณ

1.3 3. มีระบบติดตาม เร่งรัด การใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามที่กาหนดและมี
ประสิทธิภาพ
1.4 4. มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม และมีรายได้
เพิ่มสูงขึน้

กลยุทธ์ทางการเงิน

ตัวชี้วัด

1. การใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณ
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีให้
ครอบคลุมด้านงบประมาณ
และการเงิน
4. การกาหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรและการใช้จ่ายประมาณ
และการใช้งบประมาณ
5. ติดตามและรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
งบประมาณ (ระดับ)

6. การจัดหาแหล่งเงินและ
สร้างรายได้เพิ่มขึน้

2560
5

เป้าหมาย
2561 2562 2563
5
5
5

2564
5

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดทาแผนผลักดันการ
ดาเนินงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการใช้จา่ ยงบประมาณ

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดสินใจ (ข้อ)

5

5

5

5

5

- โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

2. มีระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (ข้อ)
3. มีระบบบริหารความเสี่ยง (ข้อ)
1. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน (ร้อยละ)
2. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามภาพรวม (ร้อยละ)
รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริหารวิชาการ

7

7

7

7

7

6
96

6
96

6
96

6
96

6
96

- โครงการบริหารแผนและ
งบประมาณ
- โครงการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

98

98

98

98

98

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

- โครงการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนดยุท ธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุท ธ์ทางการเงิน กลยุ ทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเ คราะห์
เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมี ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผ่ายอนุรักษ์ พัฒนา
และท านุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม และฝ่ ายวิจั ย เผยแพร่ และความร่ วมมื อทางศิ ลปวั ฒนธรรม
ดาเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ
(เงินรายได้) ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินงบประมาณรายได้ ได้แก่
- รายได้จากการบารุงการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้จากการบารุงการศึกษา (ภาคพิเศษ)
- รายได้โครงการจัดหารายได้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6
ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
แผนงบประมาณแผ่นดิน

แผนเงินนอกงบประมาณ

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ

ได้รับจัดสรร
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณและการเงิน

ได้รับอนุมัติ
ได้รับอนุมัติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการจัดทางบประมาณ
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งบประมาณของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
ข้อมูลงบประมาณของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มาจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน
ตารางที่ 2 งบประมาณของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
ประเภท
รายจ่าย

2558
แผ่นดิน รายได้

2559

รวม
สัดส่วน แผ่นดิน รายได้
ทั้งสิ้น

2560

รวม
สัดส่วน แผ่นดิน รายได้
ทั้งสิ้น

2561

รวม
สัดส่วน แผ่นดิน รายได้
ทั้งสิ้น

2562

รวม
สัดส่วน แผ่นดิน รายได้
ทั้งสิ้น

รวม
สัดส่วน
ทั้งสิ้น

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

งบดาเนินการ

-

3.1476 3.1476

47.04

-

27.42

- 2.4370 2.4370

6.76

-

0.1951

0.87

-

1.0440 1.0440

23.69

งบลงทุน

-

0.0270 0.0270

0.40

84.48 16.5000 2.5600 19.0600

84.90

0.1567 0.1567

3.56

งบเงินอุดหนุน 2.2400

- 2.2400

- 2.2400

50.83

งบรายจ่าย
อื่นๆ

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

1.6941

- 1.2830 1.2830

33.47 2.2400
-

1.6941

-

- 2.2400
-

20.77 30.0000 0.4497 30.4497
36.26

2.2400

-

-

-

- 2.2400
-

-

6.21 2.2400
-

-

0.1951

- 2.2400
-

-

-

9.98 2.2400
-

-

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
เพิ่มขึ้น / ลดลง

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

-

-

1.8452 4.4066 100.00
ลดลง

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
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จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)
รายได้อ่นื ๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2560
32.2400
3.8043
3.2914
0.5129
0.5000
36.5443

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
18.7400
2.2400
2.5000
3.7104
2.1666
2.6632
3.2377
1.8452
2.3200
0.4727
0.3214
0.3432
0.5000
0.5000
0.5000
22.9504
4.9066
5.6632
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
37.20%
78.62%
15.42%

2564

2.5000
2.9500
2.4500
0.5000
0.5000
5.9500

รวมทั้งสิ้น

58.2200
15.2945
13.1443
2.1502
2.5000
76.0145

เพิ่มขึ้น
5%

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
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แผนการขอตั้งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน มีแผนการขอตัง้ งบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขอตั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

2560

แผน
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ : ส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 ส่งเสริม สืบสาน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่ 2 พัฒนาศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
รวมทั้งสิ้น

ผล

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล

2564
แผน *ผล

แผน

*ผล

รวมทั้งสิ้น

1.35
30.89

1.35
30.89

1.35 1.35
17.39 17.39

1.35
0.89

1.34
0.90

1.80
0.70

1.80
0.70

1.80
0.70

1.80
0.70

7.65
50.57

7.64
50.58

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 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามคาขอตัง้ งบประมาณ
ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรร
ผล* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่คาดว่าจะได้รับ
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เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตัง้ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แผนการขอตัง้ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
แผนงาน : พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 2 โครงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และคาชมเชย
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
โครงการที่ 5 โครงการกากับองค์การที่ดี
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Flag)
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 8 โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
โครงการที่ 1 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
โครงการที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Flag.)
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

2564

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

0.1000
0.0500
0.0700
0.0500
2.6548
0.0384
0.1000
-

0.1000
0.0050
0.2500
0.0350
1.7051
0.0300
0.1000
-

0.0700
1.9602
-

0.1700
0.0050
0.0600
0.0900
2.1282
0.0500
0.0400
0.0800

0.1700 0.3700
0.0050 0.0650
0.0500 0.5000
0.1000 0.2750
2.4500 10.8983
0.0100 0.1284
0.0200 0.2600
0.1000 0.1800

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

0.0799
0.3000
0.2000

0.0800
0.4000
0.0500

0.1364
-

0.0400
-

ล้านบาท

3.6431

2.7551

2.1666

2.6632

0.1599
0.9214
0.2500
2.9500 14.1780

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น

0.0450
-
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มี การจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 2
ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งได้นาเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่สานักงาน
รับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สานักงานพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) และสานักงบประมาณ
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงินตามตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด
ร้อยละของงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากคา
ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ไี ด้รับจริงจากการ
ประมาณการรายรับ
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการ
รายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง

2560
98.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 2562 2563
98.00 98.00 98.00

2564
98.00

82.00

83.00

84.00

85.00

85.00

10.00

9.50

9.00

8.50

8.50

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นาข้อมูลการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวาง
แผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อ มราคา โดย
การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 7 – 8
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ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
หน่วย : ล้านบาท
ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนต่อหน่วย
สัดส่วน
ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
เพิ่มขึน้ /
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ประเภทค่าใช้จา่ ย
ลดลงจาก
เงินใน
เงินใน
เงินใน
สัดส่วน
สัดส่วน
สัดส่วน ปีที่ผ่านมา
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
1.2774 19.09
0.9613 15.56
0.9176
2.55
ลดลง
2. ค่าสอนอาจารย์พเิ ศษ/สอนเกิน 12 คาบ
3. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนานักศึกษา
4. ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอน
30.0000
83.23 เพิ่มขึน้
5. ค่าใช้จา่ ยด้านการฝึกอบรม
0.0900
1.34
0.1450
2.35
0.1850
0.51
ลดลง
6. ค่าใช้จา่ ยเดินทาง
7. ค่าสาธารณูปโภค
0.0600
0.90
0.0238
0.38
0.0210
0.06
ลดลง
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
9. ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน
2.2400 33.47
2.2400 36.26
2.2400
6.21
ลดลง
10. ค่าใช้จา่ ยโครงการทานุบารุง
3.0246 45.20
2.8083 45.45
2.6807
7.44
ลดลง
ศิลปวัฒนธรรม
11. ค่าใช้จา่ ยในการจัดหารายได้
-

ตารางที่ 8 แผนการใช้จา่ ยเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลิต
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าสอนอาจารย์พเิ ศษ/สอนเกิน 12 คาบ
3. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนานักศึกษา
4. ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอน
5. ค่าใช้จา่ ยด้านการฝึกอบรม
6. ค่าใช้จา่ ยเดินทาง
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
9. ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน
10. ค่าใช้จา่ ยในการจัดหารายได้
11. การให้บริการวิชาการ
12. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13. การวิจัย
รวมทั้งสิ้น

2561
0.9553
16.5000
0.2350
0.0210
2.2400
0.5000
1.9991
22.4504

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
0.9659
1.0647
0.0700
0.15000
0.1700
0.0200
0.0200
2.2400
2.5000
0.5000
0.5000
1.1107
1.2585
4.9066
5.6632

2564
1.0647
0.15000
0.1700
0.0200
2.5000
0.5000
1.5453
5.9500
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ตารางที่ 9 แนวทางการวางแผนการใช้ จ่า ยเงิน ตามยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2564
หน่วย : ล้านบาท
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อก้าวเข้าสูเ่ อตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

2560
2.5168

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2.5051 2.6843 2.2535

2564
2.8352

32.6099 18.9900

1.2564

1.8450

2.0500

35.1267 21.4951

3.9407

4.0985

4.8852

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น ให้ กั บ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสาเร็จในการ
ดาเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่
ละภารกิจ ดังนี้
เงินงบประมาณแผ่นดินที่สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับจากสานักงบประมาณเป็น
งบประมาณที่มเี งื่อนไขในการนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
หมวดรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน
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โดยสานักฯ ได้จัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภทการใช้จ่าย 3 หมวดตามบริบทของ
การจัดโครงการส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ดัง
ภาพที่ 7

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน (100%)
งบเงินอุดหนุน 100%

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวิทยากร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสานักงาน

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง
และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
สานักศิลปะแลวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) สาหรับการผลักดันความสาเร็จในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
ดังนี้
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย เงินรายได้ภาคปกติ และเงินรายได้ภาคพิเศษ ซึ่งสานักฯ ได้จัดสรร
งบประมาณโดยหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ดาเนินการ จานวน 2 ยุทธศาสตร์ (ไม่รวมยุทธศาสตร์การจัดหารายได้) แบ่งหมวดการใช้จ่าย
ตามบริบทการจัดโครงการของฝ่ายงาน ดังภาพที่ 8
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ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
เงินนอกงบประมาณ (100%)
หักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost)

(1) เงินเดือนบุคลากร ค่า
ประกันสังคม กองทุนออมทรัพย์
(2) ค่าจ้างทาความสะอาด

จัดสรรเป็นรายจ่ายประจาปี

(3) ค่าใช้จา่ ยส่วนบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (98.31%)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (1.69%)

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง
และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

2. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต
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3. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

4. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามฝ่ายงาน
ฝ่ายงาน
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
3. ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง
และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ
ภาค
โครงการ
แผ่นดิน ภาคปกติ
พิเศษ หารายได้
520,000 195,000
40,000 500,000
150,000 2,125,000 223,200
1,830,000

-

80,000

2,500,000 2,320,000

343,200

-

รวม
1,255,000
2,498,200
1,830,000

500,000 5,663,200

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
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ส่วน 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จะด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณของส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกาหนดแนวทางใน
การปฏิบัติตามหมวดเงินที่ได้รับสรร ดังนี้

แ นวปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1. ให้สานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดให้มีระบบการควบคุม กากับ ติดตามการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) สานักศิลปะและวัฒนธรรมกาหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบายอื่นใดที่จะ
นาไปสู่การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) จั ด ท าแผนการปฏิ บัติ ง านและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณรายเดื อ น ภายใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณา
ภายใน 30 กันยายน 2562 โดยต้องดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ รายจ่ายประจา
ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน และจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดาเนินงานและ
เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1
(3) สาเนามาตรการและแผนการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ (1) - (2) ส่งกองนโยบายและ
แผนเพื่อใช้ประกอบการกากับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2562
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรมต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กระตุ้ น เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไปเป็น
งบประมาณในรายการอื่นใดทั้งสิน้ และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
4. ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานทุกๆ เดือน โดยจะ
ยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ GFMIS
ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไปเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนีอ้ าจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร
5. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการกากับ ติดตามยึดเป้าหมาย
ของกรมบัญชีกลางที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่
กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสู งกว่าหรือเร็วกว่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางของมตินั้น
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่3
31.03%
16.96%
30.13%

ไตรมาสที่ 4
21.88%

รวม
100%

แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ
1. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต้องดาเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่
กาหนดไว้ และจะต้องคานึงถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
หัว หน้ าหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ต้อ งรับ ผิดชอบต่ อการใช้จ่ ายงบประมาณที่ไ ด้ รับ มอบอ านาจโดย
เคร่งครัด
2. ให้หน่วยงานจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
บัน ทึก ข้อ มูล ลงในระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนทรั พยากรองค์ก าร (ERP: Enterprise
Resource Planning) และเสนอผูบ้ ริหารเห็นชอบ พร้อมส่งให้กองนโยบายและแผน
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3. ให้หน่วยงานดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่ าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การใช้จา่ ยงบประมาณตามหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ข ออนุ มั ติ อั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ้ า งด้ ว ยงบประมาณ
แผ่นดิน โดยการปรับหรือคัดเลือกอัตราพนักงานที่จ้างเป็นพนักงานมหาวิยาลัย หากได้รับอนุมัติ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานดาเนินการแจ้งยุบพนักงานที่จ้าง ส่งกอง
บริหารงานบุคคล หากมีความจาเป็นต้องอัตราดังกล่าวไว้ ให้วิเคราะห์ภาระงานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งสรุปเหตุผล/ความจาเป็นเสนออธิการบดีเป็นกรณีไป
(2) งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ให้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
รายการใดที่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ให้ ห น่ ว ยงานเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณแผ่นดินก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
(3) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
กรณีจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการ
สืบ ราคา และสถานที่ ร องรั บ ครุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ งการด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรณีสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกาหนดและขอบเขตของ
งาน แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่รวมถึงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก. ให้หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม 2562
ข. ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งให้
ดาเนินการตัง้ แต่ไตรมาสแรก
ค. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง หรือการดาเนินการตามโครงการจะต้อง
ได้รับ อนุมั ติใ นหลั ก การก่ อน กรณีเ กิ ดความเสีย หายเนื่ องจากการไม่ป ฏิ บัติตามขั้ นตอนและ
มาตรการ ผูร้ ับผิดชอบและผูด้ าเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้
ง. การกาหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับรายการที่ได้รับอนุมัติ
ในเอกสารงบประมาณเป็นสาคัญ
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5. ให้หน่ว ยงานบันทึก วางแผนและติดตามงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SNAEDT08)
ก่ อ นการใช้ จ่ า ยงบประมาณ โดยระบุ กิ จ กรรม/โครงการย่ อ ย และประมวลผลการเ บิ ก จ่ า ย
กิจกรรม/โครงการย่อย พร้อมรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดเป็นประจาทุกเดือน
6. เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงบประมาณ ให้ก องนโยบายและแผนและกองคลั ง
ดาเนินการเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่าย
จริงเป็นประจาทุกภาคเรียน
7. ให้กองคลังจัดทารายงานสถานะทางการเงิน ของแต่ละหน่วยงาน ประจาทุกเดือน
เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ให้ควบคุมการใช้จา่ ยเป็นประจาทุกเดือน
8. การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ และภาคพิเศษให้หน่วยงาน
เบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 2 ไตรมาสแรก ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ของแต่ละแหล่งเงิน (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ)
9. การกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวปฏิบัติว่า
ด้วยการกันเหลื่อมปี ให้เสนอผ่านกองนโยบายและแผน โดยได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
10.กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาครุภัณฑ์และการดาเนินโครงการ ให้ถือเป็นอานาจ
ของหน่วยงานในการบริหารงบประมาณนั้น
11. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
กรณีที่มกี ารขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอน
จากรายการอื่นเป็นงบลงทุนและรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัตติ ่อไป
ทั้งนี้ หน่ว ยงานต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 โดยมีก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง ไตรมาสละ 1 ครั้ง ดังนี้
- ไตรมาส 1 ประชุมเดือน พฤศจิกายน 2561
- ไตรมาส 2 ประชุมเดือน กุมภาพันธ์ 2562
- ไตรมาส 3 ประชุมเดือน มิถุนายน 2562
12. การโอนเปลี่ยนแปลงในงบบุคลากรในทุกกรณี ที่มีการใช้งบประมาณไม่ตรงตาม
เอกสารงบประมาณ เช่น การขออนุมัติอัตราระหว่างปี การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การขอ
อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาฯลฯ ให้หน่วยงานเสนอ ผ่านกองบริหารงานบุคคล
โดยอนุมัติจากอธิการบดี
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13. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ที่เป็นการโอนงบประมาณในหมวดเดียวกัน ให้ถือเป็นอานาจของหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
14. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนของหน่วยงาน เสนอผ่าน
กองนโยบายและแผน โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ กรณีรายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอ
ราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ หรือกรณีรายการสิ่งก่อสร้ าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่
แบบรูปรายการและใบแสดงราคากลางประกอบ
15.การโอนเปลี่ยนแปลงในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอื่น ให้หน่วยงานเสนอ โดย
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
16.การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลี่ย นแปลงเป็นรายการที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน รายการเพื่อแก้ไขปัญหา รายการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีเท่านั้น
17. ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปีในทุกกรณี
18.เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้กองนโยบายและแผนจัดทารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนทุก เดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส
19.กาหนดให้วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเว้น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับงบ
ลงทุน ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
20. กาหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่ าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21. ให้กองคลัง และกองนโยบายและแผนตรวจสอบรายรับจริง - รายจ่ายจริง ณ สิ้น
ปีงบประมาณเพื่อนาผลการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษามาจัดสรรเป็น
เงินสะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือตามนโยบายของอธิการบดีที่เห็นชอบ
22. ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 นี้
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ไตรมาสที่ 1
30.63%

ไตรมาสที่ 2
30.19%

ไตรมาสที่3
19.97%

ไตรมาสที่ 4
19.22%

รวม
100%

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี แ นวทางการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชีว้ ัดอย่างชัดเจน
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และฝ่ า ยวิ จั ย เผยแพร่ และความร่ ว มมื อ ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่
รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมส่งรายงาน
ให้ตามกาหนดทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ให้กับงานติดตามและสารสนเทศ กอง
นโยบายและแผน
5. มหาวิท ยาลั ย สนั บ สนุน ผลัก ดั นให้มีก ารปฏิบั ติตามแผนปฏิ บัติก ารรวมทั้ งมีก าร
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ
พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่สง่ ผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการ
บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของ
ระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ เดือนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการการบริหารของ
หน่วยงานต่อไป
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ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise
Resource Planning)
2. ระบบ GFMIS สานักงบจัดทารายงานทางการเงิน

การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
ส านัก ศิล ปะและวั ฒนธรรม มีก ารจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และส่วนงาน/แหล่งเงิน
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ภาคผนวก

36

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
และจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
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ภาคผนวก ค
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาคผนวก ง
หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
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