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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง
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คานา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2564 ได้จากการระดม
ความคิดจากบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้แสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการดาเนินงานด้านการเงินของวิทยาลัย เป็ นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากร
ทางการเงินของวิทยาลัย ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย ให้สามารถดาเนิ นการได้ โดยแผนกล
ยุท ธ์ ท างการเงิ น จะสอดรั บ กับ แผนกลยุ ท ธ์ ส่ ง ผลให้ วิ ท ยาลัย มี ก ารจัด สรรทรั พ ยากรทางการเงิ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก เพื่ อหาจุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส อุ ป สรรค ทางการเงิ น และนามาก าหนดเป็ นวิ สั ยทัศน์ พันธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ซึ่ งมีตวั ชี้ วดั ค่าเป้ าหมายชัดเจน สอดคล้องกับกรอบนโยบายของ
วิทยาลัย
สาระส าคัญของแผนกลยุท ธ์ ทางการเงิ น วิท ยาลัย การโรงแรมและการท่ องเที่ ยว จาแนกเป็ น 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564
จะเป็ นแผนกากับทิศทางการพัฒนางานด้านการเงิน ให้บรรลุผลสาเร็ จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
ต่อไป
งานบริ หารและวางแผน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
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ส่ วนที่ 1
บทนำ
วิ ท ยาลัย การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารด าเนิ น งานภายใต้ ป ณิ ธ าน วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยเป็ นกลไกที่ผลักดัน
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย ตามแนวทางการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ที่ ป รากฏในแผนพัฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551พ.ศ.2565) แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยได้ดาเนินการทบทวน
วิสั ยทัศ น์ พันธกิ จ เป้ าหมาย และกลยุท ธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปั จจุ บ นั โดยการมี ส่ วนร่ วมจาก
บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย เพื่อกาหนดเป็ นแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.25602564
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2564 จะประสบ
ความสาเร็ จได้น้ นั วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต้องมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป็ น
กลไกการบริ หารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุ นพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัย
ให้บ รรลุ ต ามเป้ าประสงค์ที่ ต้ งั ไว้ อันได้แก่ การสร้ า งกลไกในการจัดสรร การวิ เคราะห์ ค่ า ใช้จ่า ย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน
โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ มีการนาเงินที่ได้ไปจัดสรร
อย่างเป็ นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิ น ที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งมีผตู ้ รวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากแนวทางข้างต้น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.
2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2564 นัน่
คื อ สอดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ของวิทยาลัย ทุ ก ด้า น ทั้ง การจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ การวิเ คราะห์
งบประมาณที่ มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร รวมทั้ง ส่ ง เสริ มกลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการ
ได้ม าซึ่ ง แหล่ งเงิ น รวมทั้งการวางแผนการใช้เงิ นอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มี ระบบ
ฐานข้อ มู ล ทางการเงิ น มี ก ารจัด ท ารายงานทางการเงิ น ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ข้อ มู ล ทางการเงิ น ทุ ก ด้า น แสดงถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการ และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็ นแนวทาง
พัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องต่อไป
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กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
หลักการ
1. หลักผลสัมฤทธิ์ ของการบริ หารงานตามภารกิ จของรัฐ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎี กา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของ
รัฐ
2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบ
บริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 10 องค์ประกอบ คือ
1. หลักประสิ ทธิผล
2. หลักประสิ ทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่ งใส
6. หลักความมีส่วนร่ วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารจัดการด้านการเงิ นและงบประมาณ มีเป้ าหมายที่ชัดเจน ปฏิ บตั ิได้ โปร่ งใส
และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างระบบและกลไก ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล ด้านการเงิ นและงบประมาณ สามารถนาไปพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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ส่ วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้ ำนกำรเงิน
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ เป็ นดังนี้
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็ นการศึกษาองค์ประกอบภายในวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ ยว ที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นงานของวิทยาลัย อันจะเป็ นการบ่งบอกถึ งจุ ดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการ
ดาเนินงานของวิทยาลัย
จุดแข็ง (Strength)
1. วิทยาลัยมีระบบและกลไกด้านการบริ หารการเงินอย่างชัดเจน
2. มีการรายงานทางการเงินอย่างสม่าเสมอ และสามารถนาข้อมูลทางการเงินใช้ในการตัดสิ นใจ
วางแผนและพัฒนางานของวิทยาลัย
3. บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนทางการเงิน
จุดอ่ อน (Weakness)
1. บุคลากรบางส่ วนขาดความแม่นยาในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์
โอกำส (Opportunities)
1. มีกฎระเบียบในการปฏิบตั ิงาน ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2. มีโครงการให้บุคลากรทางการเงินได้เข้าร่ วมอบรมพัฒนาด้านการเงิน
3. นโยบายระดับประเทศ ส่ งเสริ มให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการบริ หารจัดการที่ดี
อุปสรรค (Threats)
1. ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบตั ิงานไม่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
2. ความล่าช้าของการตอบข้อหารื อของภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน มีผลกระทบต่อการ
บริ หารจัดการ
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ส่ วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน พ.ศ.2560-2564
วิสัยทัศน์ ทำงกำรเงิน
บริ หารการเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุผลตามกลยุทธ์ของวิทยาลัยการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
พันธกิจทำงกำรเงิน
1. บริ หารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. รักษาวินยั และความมัน่ คงทางการเงิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ ทำงกำรเงิน
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการวางแผนด้านการเงิน
2. เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ
3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ำประสงค์ ทำงกำรเงิน
1. การวางแผนจัดการด้านการเงินมีประสิ ทธิภาพถูกต้อง
2. จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
3. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
1. กาหนดแนวทางในการวางแผนจัดการด้านการเงิน และการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
2. จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
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กำรเชื่อมโยงระหว่ ำงแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
ของวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่ องเทีย่ ว
วิสัยทัศน์ วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีทกั ษะทางวิชาชีพและวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริ ยธรรมสู่ สากล
ประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

การพัฒนาการศึกษา

สร้างงานวิจยั เพื่อ

เป็ นศูนย์กลางแห่ง

ทานุบารุ ง

บนพื้นฐานด้าน

พัฒนาคุณภาพ

การเรี ยนรู ้เชิงบูรณา

ศิลปวัฒนธรรม

สังคมศาสตร์ มุ่ง

บัณฑิตและ

การที่มีความ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้างบัณฑิตที่มี

ก่อให้เกิดประโยชน์

เข้มแข็งด้านวิชาการ

และภูมิปัญญา

คุณภาพคุณธรรม

แก่สงั คม

และวิชาชีพที่

ท้องถิ่น

จัดระบบการบริ หาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

และจริ ยธรรม

สามารถเรี ยนรู ้ได้
ตลอดชีวติ

วิสัยทัศน์ ของแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
บริ หารการเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุผลตามกลยุทธ์วทิ ยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการวางแผน

เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการจัดหา

เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการติดตาม

จัดการด้านการเงิน

และใช้จ่ายงบประมาณ

และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
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เป้ำประสงค์ ที่ 1

เป้ำประสงค์ ที่ 2

เป้ำประสงค์ ที่ 3

การวางแผนจัดการด้านการเงิน

จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

มีประสิ ทธิภาพถูกต้อง

จากแหล่งต่างๆ ให้ได้

ให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด

ประโยชน์สูงสุ ด

และมีประสิ ทธิภาพ

กลยุทธ์ ที่ 1

กลยุทธ์ ที่ 2

กลยุทธ์ ที่ 3

กาหนดแนวทางในการ

จัดหาแหล่งเงิน และใช้จ่าย

เร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้

วางแผนจัดการด้านการเงิน

งบประมาณอย่างมี

เป็ นไปตามแผนที่กาหนด

และการให้บริ การที่มี

ประสิ ทธิภาพ

ประสิ ทธิภาพ
แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ ำนกำรเงิน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ ยว มีแหล่ งงบประมาณในการสนับสนุ นการดาเนิ นงานตาม
พันธกิจ ของวิทยาลัย ดังนี้
1. งบประมำณแผ่ นดิ น ตามที่ ไ ด้รับ จัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย แล้วจัดสรรมาให้หน่ วยงาน ซึ่ งวิทยาลัย ได้รับจัดสรรจาแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างประจาตาแหน่ง)
1.2 งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรมดูงาน ค่าวัสดุ)
1.3 งบลงทุน (ครุ ภณั ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง)
1.4 งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายบริ การวิชาการ)
1.5 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา)
2. งบประมำณเงินรำยได้
2.1 งบบุคลากร (ค่าจ้างชัว่ คราว)
1.2 งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายจัดประชุมอบรมสัมมนาฯ)
1.3 งบลงทุน (ครุ ภณั ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง)
1.4 งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบริ การวิชาการ วิจยั )
1.5 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา)
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หลักเกณฑ์ กำรจัดสรรงบประมำณ
- งบบุคลำกรและงบอุดหนุ น เป็ นรายจ่ายประจาขั้นต่ าที่จาเป็ น ที่ ตอ้ งจัดสรรงบประมาณให้ตาม
สิ ทธิ และข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดื อน ค่าจ้างประจาตาแหน่งผูบ้ ริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
เป็ นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
- งบดำเนินงำน หมวดค่าวัสดุ มีแนวทางในการจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุ ภณั ฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ อง printer
- ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่ องถ่ายเอกสาร
- งบรำยจ่ ำยอืน่ มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดทา
โครงการประชุ ม สัม มนา ให้ ส อดคล้องกับ พัน ธกิ จ ของวิท ยาลัย และพันธกิ จของมหาวิท ยาลัย ทั้ง การ
พัฒนาการเรี ยนการสอน และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน
1. ทบทวนและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ด้านการเงิน และนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ บริ หารงบประมาณ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีมาตรการในการเร่ งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
4. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง และบริ หารพัสดุ ให้มีความรวดเร็ ว
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
5. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็ นเครื่ องมื อสนับสนุ นให้เกิ ดการบริ หาร
จัดการที่ดีของหน่วยงาน
6. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดทารายงานทางการเงิน เสนอต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจ
กำรวำงแผนกำรใช้ เงินอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการวางแผนการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
การจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งระบุ โ ครงการที่ ไ ด้รั บ งบประมาณ วงเงิ น งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นการและผูร้ ั บ ผิดชอบ ท าให้ วิท ยาลัย มี ก ารดาเนิ น การในการใช้เ งิ นได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตาม
งบประมาณที่ได้รับ ดาเนิ นการตามระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2548 ของสานักงบประมาณ
อย่างเคร่ งครัด
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การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละโครงการ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วิทยาลัย ให้แต่ล ะฝ่ ายเร่ ง รั ดให้มีก ารใช้จ่า ยงบประมาณแผ่นดิ น และเงิ นรายได้ มี การดาเนิ น
โครงการให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
2. รายการครุ ภณ
ั ฑ์ให้เร่ งรัดดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างให้แล้วเสร็ จทันกาหนดเวลา โดยเฉพาะรายการ
ที่สามารถดาเนินการจัดหาได้ดว้ ยวิธีตกลงราคาให้เร่ งรัดดาเนิ นการ
3. การกาหนดคุณลักษณะของครุ ภณั ฑ์จะต้องสอดคล้องกับรายการที่เสนอและดาเนิ นการจัดหาตาม
คุณลักษณะที่ได้รับอนุมตั ิเป็ นสาคัญ
4. การดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุ มตั ิในหลักการจากผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิก่อนทุก
ครั้ง
5. การดาเนิ นการในโครงการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึก ษา ให้ถื อตามระเบี ยบประกาศ หรื อ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดาเนินโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็ จ
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ตัวชี้วดั ตำมกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ ว พ.ศ.2560-2564
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ทำงกำรเงิน ตัวชี้วดั ตำมกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
กลยุทธ์ กำรเงิน
แนวทำงปฏิบัติ
ทำงกำรเงิน
1. เพิ่ม
1. การวางแผนจัดการ 1.1 มีระบบกลไกในการจัดสรร 1.1 กาหนดแนวทางในการ
1. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน และ
ประสิ ทธิภาพ
ด้านการเงิน มี
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
บริ หารจัดการด้านการเงิน
นาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หาร
ประสิ ทธิภาพ
ตรวจสอบการเงิน และ
และให้บริ การที่มี
2. วางแผนการจัดสรรงบประมาณการใช้
จัดการด้าน
ถูกต้อง โปร่ งใส
งบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
จ่ายงบประมาณ บริ หารงบประมาณ และ
การเงิน
ตรวจสอบได้
ประสิ ทธิภาพ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. กาหนดมาตรการเร่ งรัด ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง
และบริ หารพัสดุให้รวดเร็ ว
5. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการด้าน
การเงินและวัสดุ โดยการจัดทาระบบ
ประกันคุณภาพภายในระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยง
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ทำงกำรเงิน ตัวชี้วดั ตำมกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
กลยุทธ์ กำรเงิน
แนวทำงปฏิบัติ
ทำงกำรเงิน
2. เพิ่ม
2. จัดหาและค่าใช้จ่าย 1.2 จานวนเงินงบประมาณ
1.2 จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่าย 1. กาหนดแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทั้งเงิน
ประสิ ทธิภาพ
งบประมาณจากแหล่ง
แผ่นดิน
งบประมาณอย่างมี
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
การจัดหาและใช้ ต่างๆ ให้ได้ประโยชน์ 1.3 จานวนเงินงบประมาณ เงิน
ประสิ ทธิภาพ
รายได้
จ่ายงบประมาณ
สู งสุ ด
รายได้
3. เพิ่ม
3.ติดตามการใช้จ่าย
1.4 ร้อยละของการเบิกจ่าย เงิน 1.3 เร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 1. วางแผนการใช้จา่ ยเงินอย่างเป็ นระบบ
ประสิ ทธิภาพ
งบประมาณประจาปี
งบประมาณให้เป็ นไป
ให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
การติดตามและ
ตามแผนที่กาหนด
รายงานผลการ
และมีประสิ ทธิภาพ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
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เป้ำหมำยตัวชี้วดั ตำมแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2560-2564
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วดั ตำมกลยุทธ์
เป้ำหมำย (Targets)
ผู้รับผิดชอบ
ทำงกำรเงิน
ทำงกำรเงิน
2560
2561
2562
2563
2564
1. การวางแผนจัดการด้าน 1.1 มีระบบกลไกในการจัดสรร
6
6
6
6
6
งานบริ หารและวางแผน
การเงินมีประสิ ทธิภาพ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ถูกต้อง
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (ระดับ)
2. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
จัดหาและใช้จ่าย
งบประมาณ

1.2 จานวนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (บาท)
1.3 จานวนเงินงบประมาณรายได้
(บาท)

20

22

24

26

28

19

20

21

22

23

3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
จัดหาและใช้จ่าย
งบประมาณ

1.4 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ)

92

93

94

95

96

งานบริ หารและวางแผน

งานบริ หารและวางแผน
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เกณฑ์ ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั 1.1 มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ (ระดับ)
ระดับคะแนน
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
ระดับ 1
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองนโยบายและแผน ให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย
ระดับ 2
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ระดับ 3
มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผูบ้ ริ หารสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ระดับ 4
มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ระดับ 5
มีการนาข้อมูลทางการเงิ นไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ สถานะทาง
การเงิน
ระดับ 6
มีหน่ วยงานตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจ ติดตาม การใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน (บาท)
ตัวชี้วดั ที่ 1.3 จานวนเงินงบประมาณเงินรายได้ (บาท)
ตัวชี้วดั ที่ 1.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ร้อยละ)
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ส่ วนที่ 4
กำรแปลงแผนไปสู่ กำรปฏิบัตแิ ละกำรติดตำมประเมินผล
กำรแปลงแผนไปสู่ กำรปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุท ธ์ท างการเงิ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ที่เป็ น
รู ปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายภายในวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยดาเนินการดังนี้
1. การสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ และสื่ อ สารแผนกลยุท ธ์ ท างการเงิ น ให้ บุ ค ลากรวิท ยาลัย ฯ
รั บทราบ เพื่ อเป็ นการสร้ างความเข้าใจในทิ ศ ทางที่ สอดรั บกันอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่ อมโยง
บทบาทของแต่ละฝ่ าย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนด
2. ฝ่ ายบริ หารและวางแผน จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้อง เชื่ อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกาหนดเป้ าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนาไปสู่ การบรรลุ
เป้ าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้
3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้ วดั และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในแผนกลยุทธ์ทางการเงิ น มีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี และรายงานเสนอผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯพิจารณา
กำรติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560-2564 จะดาเนินการ
เป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริ งกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้ อันจะนาไปสู่
การแก้ไขปั ญหาอุ ปสรรค ในการดาเนิ นงาน หรื อการทบทวนเป้ าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสม
ต่อไป ซึ่ งจะดาเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

