แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2556
-----------------------------------------------1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา
“การประกันคุณภาพการศึกษา นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานการศึกษา”
วิสัยทัศน์
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
พันธกิจ
1. ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
3. พั ฒ นาและส่ งเสริม ระบบการประกั น และการประเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษาทั้งภายในและ
ภายนอก
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสานักงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อพัฒนาคู่มอื มือการปฏิบัติงานของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. กลยุทธ์ทางการเงิน
2.1 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน
2.1.1 บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณการเงิน พัสดุ และงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ โดยเกณฑ์ พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและ
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
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2.1.2 บริหารเงินโดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีก ารวางแผน
การใช้จ่ายเงิน การตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในองค์กร
2.2 กลยุทธ์ด้านการเงินในการเพิ่มรายได้
2.2.1 เขี ย นค าของบประมาณชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ยิ่ ง ยวดในการจั ด ท า
โครงการ
2.3 กลยุทธ์ด้านการเงินในการลดรายจ่าย
2.3.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2.3.2 หาแหล่งวัสดุที่มรี าคาถูกโดยคงคุณภาพเดิม
2.3.3 ปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย
2.3.4 ใช้ระบบ reuse, reduce
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน
3.1 จุดแข็ง (Strengths)
3.1.1 ผูบ้ ริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
3.1.2 มีขอ้ มูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้เงิน
3.1.4 มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับต่างๆ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด และมีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
3.1.5 การเบิ ก จ่ ายงบประมาณแผ่ น ดิ น และรายได้ ใช้ระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ ท าให้ ก าร
เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
3.2.1 แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่มีความชัดเจน
3.2.2 ระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ
3.3 โอกาส (Opportunities)
3.3.1 ฝึกบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
3.3.2 จัดทาระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันสมัย ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถรายงานต่อผู้บริหารได้ทุกเวลา
3.3.3 จัดให้มีการประชุมผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดประชุมรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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3.3.4 มหาวิท ยาลั ย มีก ารฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติ งานด้านการเงินและพัสดุเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3.4 อุปสรรค (Threats)
3.4.1 ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินไม่มคี วามชัดเจน
3.4.2 บางครัง้ ระบบเครือข่ายขัดข้อง ทาให้มปี ัญหาในการทางาน
4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
4.1 การจัดหา
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รั บ งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ จากการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.2 แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2556
979,294
งบประมาณเงินแผ่นดิน
675,000
งบประมาณเงินรายได้
1,654,294
รวมทั้งสิ้น
5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีจะจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ดังนี้
5.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน : การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรม : การบริหารจัดการศึกษา
1. ค่าวัสดุสานักงาน
รวม
กิจกรรม : การบริหารจัดการศึกษา (งบกลาง)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
รวม
กิจกรรม : การดาเนินงานตามภาระงานของหน่วยงาน
1. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (อบรม QA)
2. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน

ประเภท งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบรายจ่าย ที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ

งบดาเนินงาน

15,364
15,364

15,364
15,364

0
0

ค่าครุภัณฑ์

27,500
27,500

24,990
24,990

2,510
2,510

งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

50,000
50,000

28,260
34,500

21,740
15,500
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม
3.
4.
5.
6.

จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีและงานวิจัยประกันประกันคุณภาพ

ประเภท งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบรายจ่าย ที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
งบดาเนินงาน

จัดทารายงานการประเมินคุณภาพ (SAR)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
การดาเนินงานเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx
รวม
กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และวิชาการ
1. โครงการเชิง ปฏิ บัติ ก ารฝึ ก อบรมผู้ ประเมิน คุ ณ ภาพ งบเงินอุดหนุน
การศึกษา หลักสูตร 2
รวม
รวมงบประมาณแผ่นดิน

50,000
50,000
400,000
80,000
680,000

5,800
17,470
380,881
65,676
532,587

44,200
32,530
19,119
14,324
147,413

256,430

202,842

53,588

256,430
979,294

202,842
775,783

53,588
203,511

5.2 งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรจัดสรรเป็นงบดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม

ประเภท งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบรายจ่าย ทีไ่ ด้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน : การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรม : การบริหารจัดการศึกษา
ค่า
1. ค่าสาธารณูปโภค
3,000
สาธารณูปโภค
2. ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
7,000
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงาน
งบดาเนินงาน 13,000
รวม
23,000
กิจกรรม : การบริหารจัดการศึกษา (งบกลาง)
1. งบประมาณ เพิ่ มเติ ม โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพ
งบดาเนินงาน 175,000
การศึกษา (งบเร่งด่วน)
รวม
175,000
กิจกรรม : การดาเนินงานตามภาระงานของหน่วยงาน
1. การส่งเสริมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
งบดาเนินงาน 100,000
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายในฯ
งบดาเนินงาน 100,000
3. อบรมหลักการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) งบดาเนินงาน 30,000
4. จัดประชุมกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ
งบดาเนินงาน
50,000

1,734

1,266

6,375
12,779
20,888

625
221
2,112

131,883

43,117

131,883

43,117

72,970
6,750
0
26,274

27,030
93,250
30,000
23,726
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การ
6. ดาเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx
7. การดาเนินงานจัดทาคารับรองปฏิบัตริ าชการ
รวม
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
รวม
รวมงบประมาณเงินรายได้

ประเภท งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบรายจ่าย ทีไ่ ด้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน

60,000
115,000
10,000
465,000

52,182
66,930
8,800
233,906

7,818
48,070
1,200
231,094

งบดาเนินงาน

12,000
12,000
675,000

12,000
12,000
398,677

0
0
276,323

6. แนวทางการบริหารงบประมาณ
แนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดยึดตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
7. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
แนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายประจาปี และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่าย
งบประมาณ และการจัดซือ้ จัดจ้าง ดังนี้
7.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรงบดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
7.2 งบประมาณเงินรายได้ ได้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นงบบุคลากร งบดาเนินการ งบเงินอุดหนุน และงบ
ลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน เช่น จัดหาวัสดุ /ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในองค์ก ร การบารุงรักษาวัสดุ /ครุภัณ ฑ์ การพัฒนาบุคลากร พัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา
8. การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
การวางแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ
เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณประจาปี
8.1 ด้านการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ให้ควบคุมการเบิกจ่ายเงินในแต่ละโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด
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8.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดให้มีการแข่งขันราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้พัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่มคี ุณภาพและราคาต่าสุด
8.3 ด้านการควบคุม ให้มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินในระบบ 3 มิติ
และมีก ารบันทึก ข้อมูลด้านการเงิน จัด เก็ บ เอกสารการเงินให้ครบถ้วน การจัดท าบัญ ชีท ะเบียนคุม
การเงินและพัสดุ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
9. การจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
9.1 ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน ตามลักษณะ 3 มิติ
9.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (การรายงานแผน/ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ)
10. การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
การจัด ท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน โดยน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจ า
สานัก งานเป็น รายเดือนทุก เดือน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส รายงานงบประมาณ
คงเหลือตามแผนงาน พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจต่อผูบ้ ริหาร

6

ภาคผนวก
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อาจารย์ ดร.ขวัญใจ

กิจชาลารัตน์ ผูช้ ่วยอธิการบดี
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1. นายพีราวัฒน์
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3. นางกัญชลี
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