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ค าน า 
 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ.2560-2564 ไดจ้ากการระดม
ความคิดจากบุคลากรวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินไดแ้สดงให้เห็นถึง
แนวทางในการด าเนินงานดา้นการเงินของวิทยาลยั เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากร
ทางการเงินของวิทยาลยั ท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของวิทยาลยัให้สามารถด าเนินการได ้โดยแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับกับแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้วิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันโยบาย/กลยทุธ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
 กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอก เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทางการเงิน และน ามาก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ซ่ึงมีตวัช้ีวดัค่าเป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายของ
วทิยาลยั 
 สาระส าคญัของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว จ าแนกเป็น 3 
ประเด็นยทุธศาสตร์ คือ 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัหาและใชจ่้ายงบประมาณ 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
  

 วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564 
จะเป็นแผนก ากบัทิศทางการพฒันางานดา้นการเงิน ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามพนัธกิจและวสิัยทศัน์ของวิทยาลยั 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

  
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีการด าเนินงานภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัเป็นกลไกท่ีผลกัดนั
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-
พ.ศ.2565) แผนกลยุทธ์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัไดด้ าเนินการทบทวน
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรทุกระดบัในวทิยาลยั เพื่อก าหนดเป็นแผนกลยทุธ์ วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ.2560-
2564 
 การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ.2560-2564 จะประสบ
ความส าเร็จไดน้ั้น วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว ตอ้งมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป็น
กลไกการบริหารจดัการดา้นการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนบัสนุนพนัธกิจต่างๆ ของวิทยาลยั
ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีตั้ งไว ้อนัได้แก่ การสร้างกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได ้ค่าใชจ่้ายของการด าเนินงาน 
โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผน่ดิน งบประมาณเงินรายได ้มีการน าเงินท่ีไดไ้ปจดัสรร
อยา่งเป็นระบบ มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน ท่ีสามารถแยกค่าใชจ่้ายตามหมวดต่างๆ มีการจดัท ารายงาน
ทางการเงินอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีผูต้รวจสอบการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางขา้งตน้ วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว จึงไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงิน พ.ศ.
2560-2564 ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว พ.ศ.2560-2564 นัน่
คือ สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของวิทยาลัยทุกด้าน ทั้งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รวมทั้ งส่งเสริมกลยุทธ์ของ
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจดัหาทรัพยากรดา้นการเงิน การจดัหาแหล่งเงิน วิธีการ
ได้มาซ่ึงแหล่งเงิน รวมทั้งการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีบ่งช้ีถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน แสดงถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ และไดรั้บการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทาง
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
หลกัการ 
 1. หลกัผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา ว่า
ดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐ 
 2. หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 มี 10 องคป์ระกอบ คือ 
 1. หลกัประสิทธิผล 
 2. หลกัประสิทธิภาพ 
 3. หลกัการตอบสนอง 
 4. หลกัภาระรับผดิชอบ 
 5. หลกัความโปร่งใส 
 6. หลกัความมีส่วนร่วม 
 7. หลกัการกระจายอ านาจ 
 8. หลกันิติธรรม 
 9. หลกัความเสมอภาค 
 10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบริหารจดัการดา้นการเงินและงบประมาณ มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ปฏิบติัได ้โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
 2. เพื่อสร้างระบบและกลไก ท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัหางบประมาณ การใชจ่้ายงบประมาณ โดย
จดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
 3. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล ดา้นการเงินและงบประมาณ สามารถน าไปพฒันาไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 
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ส่วนที่ 2 
กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้ำนกำรเงนิ 

 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยแบ่ง
การวเิคราะห์ เป็นดงัน้ี 
 
กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในวิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิทยาลยั อนัจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการ
ด าเนินงานของวทิยาลยั 
 
จุดแข็ง (Strength) 

1. วทิยาลยัมีระบบและกลไกดา้นการบริหารการเงินอยา่งชดัเจน 
2. มีการรายงานทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ และสามารถน าขอ้มูลทางการเงินใชใ้นการตดัสินใจ 

วางแผนและพฒันางานของวทิยาลยั  
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงิน 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรบางส่วนขาดความแม่นย  าในกฎระเบียบ ดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และขาดทกัษะในการ

คิดวเิคราะห์ 
โอกำส (Opportunities) 

1. มีกฎระเบียบในการปฏิบติังาน ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
2. มีโครงการใหบุ้คลากรทางการเงินไดเ้ขา้ร่วมอบรมพฒันาดา้นการเงิน 
3. นโยบายระดบัประเทศ ส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัและหน่วยงาน มีการบริหารจดัการท่ีดี 

อุปสรรค (Threats) 
1. ขอ้ก าหนดในระเบียบการปฏิบติังานไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังาน  
2. ความล่าชา้ของการตอบขอ้หารือของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีผลกระทบต่อการ

บริหารจดัการ 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงนิ พ.ศ.2560-2564 

 
วสัิยทศัน์ทำงกำรเงิน 
 บริหารการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุผลตามกลยทุธ์ของวิทยาลยัการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว 
 
พนัธกจิทำงกำรเงิน 

1. บริหารงบประมาณและการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. รักษาวนิยัและความมัน่คงทางการเงิน 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนดา้นการเงิน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัหาและใชจ่้ายงบประมาณ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ 

 
เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน 

1. การวางแผนจดัการดา้นการเงินมีประสิทธิภาพถูกตอ้ง 
2. จดัหาและใชจ่้ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
3. ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
1. ก าหนดแนวทางในการวางแผนจดัการดา้นการเงิน และการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. จดัหาแหล่งเงินและใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
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กำรเช่ือมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
ของวทิยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสัิยทัศน์ วิทยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
ผลิตบณัฑิตคุณภาพดี มีทกัษะทางวชิาชีพและวชิาการ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมสู่สากล 

ประเดน็ยุทธศำสตร์

ที ่1 

การพฒันาการศึกษา

บนพ้ืนฐานดา้น

สงัคมศาสตร์ มุ่ง

สร้างบณัฑิตท่ีมี

คุณภาพคุณธรรม

และจริยธรรม 

ประเดน็ยุทธศำสตร์

ที ่2 

สร้างงานวจิยัเพื่อ

พฒันาคุณภาพ

บณัฑิตและ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์

แก่สงัคม 

ประเดน็ยุทธศำสตร์

ที ่3 

เป็นศูนยก์ลางแห่ง

การเรียนรู้เชิงบูรณา

การท่ีมีความ

เขม้แขง็ดา้นวชิาการ

และวชิาชีพท่ี

สามารถเรียนรู้ได้

ตลอดชีวติ 

ประเดน็ยุทธศำสตร์

ที ่4 

ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

วสัิยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 

บริหารการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุผลตามกลยทุธ์วทิยาลยัการโรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

จดัการดา้นการเงิน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 

เพิ่มประสิทธิภาพการจดัหา

และใชจ่้ายงบประมาณ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม

และรายงานผลการใชจ่้าย

งบประมาณ 

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์

ที ่5 

จดัระบบการบริหาร
จดัการตามหลกั 

ธรรมาภิบาลและ
ระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา 
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แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน 
 วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พนัธกิจ ของวทิยาลยั ดงัน้ี 
1. งบประมำณแผ่นดิน  ตามท่ีได้รับจดัสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แล้วจดัสรรมาให้หน่วยงาน ซ่ึงวิทยาลัยได้รับจดัสรรจ าแนกตามประเภท
งบประมาณ ดงัน้ี 

1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนขา้ราชการ เงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยั ค่าจา้งประจ าต าแหน่ง) 
1.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าใชจ่้ายไปราชการ อบรมดูงาน ค่าวสัดุ) 
1.3 งบลงทุน (ครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง) 
1.4 งบอุดหนุน (ค่าใชจ่้ายพนกังานมหาวทิยาลยั ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ) 
1.5 งบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา) 

2.  งบประมำณเงินรำยได้ 
2.1 งบบุคลากร (ค่าจา้งชัว่คราว) 
1.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน  ค่าประกนัสังคม  ค่าใชจ่้ายจดัประชุมอบรมสัมมนาฯ) 
1.3 งบลงทุน (ครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง) 
1.4 งบอุดหนุน (ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ วจิยั) 
1.5 งบรายจ่ายอ่ืน  (ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา) 

เป้ำประสงค์ที ่1 

การวางแผนจดัการดา้นการเงิน

มีประสิทธิภาพถูกตอ้ง 

เป้ำประสงค์ที ่2 

จดัหาและใชจ่้ายงบประมาณ

จากแหล่งต่างๆ ใหไ้ด้

ประโยชน์สูงสุด 

 

เป้ำประสงค์ที ่3 

ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ

ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่1 

ก าหนดแนวทางในการ

วางแผนจดัการดา้นการเงิน 

และการใหบ้ริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่2 

จดัหาแหล่งเงิน และใชจ่้าย

งบประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที ่3 

เร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณให้

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
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หลกัเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ 
 - งบบุคลำกรและงบอุดหนุน  เป็นรายจ่ายประจ าขั้นต ่าท่ีจ  าเป็น ท่ีตอ้งจดัสรรงบประมาณให้ตาม
สิทธิและขอ้ก าหนดตามกฎหมาย ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้งประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึง
เป็นมาตรฐานในการจดัสรร ตามหลกัเกณฑส์ านกังบประมาณ 
 - งบด ำเนินงำน หมวดค่าวสัดุ มีแนวทางในการจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงัน้ี 
  - ค่าใชส้อยในการซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ือง printer 
  - ค่าวสัดุต่างๆ เช่น ค่าวสัดุส านกังาน ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ค่าวสัดุเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 - งบรำยจ่ำยอืน่  มีแนวทางจดัสรรโดยน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โดยการจดัท า
โครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพนัธกิจของวิทยาลัย และพนัธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ งการ
พฒันาการเรียนการสอน และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
  1. ทบทวนและศึกษาระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ดา้นการเงิน และน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. วางแนวทางในการจดัสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ 
ติดตามผลการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
  3. มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 
  4. พฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง และบริหารพสัดุให้มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม 
  5. พฒันาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนให้เกิดการบริหาร
จดัการท่ีดีของหน่วยงาน 
 6. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจดัท ารายงานทางการเงินเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจ 
 
กำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีการวางแผนการปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณ โดย
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ซ่ึงระบุโครงการท่ีได้รับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและผูรั้บผิดชอบ ท าให้วิทยาลัยมีการด าเนินการในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
งบประมาณท่ีไดรั้บ ด าเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ของส านกังบประมาณ
อยา่งเคร่งครัด 
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 การใชจ่้ายงบประมาณตามรายการงบประมาณท่ีปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละโครงการ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 1. วิทยาลัยให้แต่ละฝ่ายเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ มีการด าเนิน
โครงการใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการ 
 2. รายการครุภณัฑ์ให้เร่งรัดด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้แลว้เสร็จทนัก าหนดเวลา โดยเฉพาะรายการ
ท่ีสามารถด าเนินการจดัหาไดด้ว้ยวธีิตกลงราคาใหเ้ร่งรัดด าเนินการ 
 3. การก าหนดคุณลกัษณะของครุภณัฑจ์ะตอ้งสอดคลอ้งกบัรายการท่ีเสนอและด าเนินการจดัหาตาม
คุณลกัษณะท่ีไดรั้บอนุมติัเป็นส าคญั 
 4. การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทุกคร้ัง จะตอ้งไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากผูมี้อ  านาจอนุมติัก่อนทุก
คร้ัง 
 5. การด าเนินการในโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ให้ถือตามระเบียบประกาศ หรือ
หลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั และรายงานผลการด าเนินโครงการเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 
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ตัวช้ีวดัตำมกลยุทธ์ทำงกำรเงิน วทิยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว พ.ศ.2560-2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน 

เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน ตัวช้ีวดัตำมกลยุทธ์ทำงกำรเงิน กลยุทธ์กำรเงิน แนวทำงปฏิบัติ 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จดัการดา้น
การเงิน 

1. การวางแผนจดัการ
ดา้นการเงิน มี
ประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้ง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

1.1 มีระบบกลไกในการจดัสรร
การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การ
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.1 ก าหนดแนวทางในการ
บริหารจดัการดา้นการเงิน 
และใหบ้ริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. ศึกษาระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นการเงิน และ
น าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนการจดัสรรงบประมาณการใช้
จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และ
ติดตามผลการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดมาตรการเร่งรัด ติดตามการใชจ่้าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4. พฒันาประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุให้รวดเร็ว 

5. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการดา้น
การเงินและวสัดุ โดยการจดัท าระบบ
ประกนัคุณภาพภายในระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหารความเส่ียง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน 

เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน ตัวช้ีวดัตำมกลยุทธ์ทำงกำรเงิน กลยุทธ์กำรเงิน แนวทำงปฏิบัติ 

2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจดัหาและใช้
จ่ายงบประมาณ 

2. จดัหาและค่าใชจ่้าย
งบประมาณจากแหล่ง
ต่างๆ ใหไ้ดป้ระโยชน์
สูงสุด 

1.2 จ านวนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน 

1.3 จ านวนเงินงบประมาณ เงิน
รายได ้

1.2 จดัหาแหล่งเงินและใชจ่้าย
งบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.  ก าหนดแนวทางการจดัหาแหล่งเงินทั้งเงิน
งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงิน
รายได ้

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การติดตามและ
รายงานผลการ
ใชจ่้าย
งบประมาณ 
 

3.ติดตามการใชจ่้าย

งบประมาณใหเ้ป็นไป

ตามแผนท่ีก าหนด

และมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ร้อยละของการเบิกจ่าย เงิน
งบประมาณประจ าปี 

 

1.3 เร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณ

ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

1.  วางแผนการใชจ่้ายเงินอยา่งเป็นระบบ 
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เป้ำหมำยตัวช้ีวดั ตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน วิทยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวดัตำมกลยุทธ์ เป้ำหมำย (Targets) ผู้รับผดิชอบ 

ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 2560 2561 2562 2563 2564  
1. การวางแผนจดัการดา้น

การเงินมีประสิทธิภาพ
ถูกตอ้ง 

1.1 มีระบบกลไกในการจดัสรร
การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การ
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (ระดบั) 

 

6 6 6 6 6 งานบริหารและวางแผน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัหาและใชจ่้าย
งบประมาณ 

1.2 จ านวนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน (บาท) 

1.3 จ านวนเงินงบประมาณรายได้
(บาท) 

 

20 
 
19 

22 
 
20 

 

24 
 

21 

26 
 

22 

28 
 
23 

งานบริหารและวางแผน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัหาและใชจ่้าย
งบประมาณ 

1.4 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

92 93 94 95 96 งานบริหารและวางแผน 
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เกณฑ์ตัวช้ีวดั 
ตัวช้ีวดั 1.1  มีระบบกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่ง

มีประสิทธิภาพ (ระดบั) 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดบั 1 มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของกองนโยบายและแผน ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
ระดบั 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
ระดบั 3 มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจ

และวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
ระดบั 4 มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ระดบั 5 มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน 
ระดบั 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
ตัวช้ีวดัที ่1.2  จ านวนเงินงบประมาณแผน่ดิน (บาท) 
ตัวช้ีวดัที ่1.3  จ  านวนเงินงบประมาณเงินรายได ้(บาท) 
ตัวช้ีวดัที ่1.4  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ร้อยละ) 
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ส่วนที่ 4 
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 

 
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายในวิทยาลยัฯ เพื่อช่วยกนั
ขบัเคล่ือนกลยทุธ์ใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่ือสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรวิทยาลัยฯ 
รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจในทิศทางท่ีสอดรับกนัอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยง
บทบาทของแต่ละฝ่าย เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

2. ฝ่ายบริหารและวางแผน จดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินของวิทยาลยัฯ ท่ีสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกบั
แผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคลอ้ง เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในระดบัมหาวทิยาลยัได ้

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตวัช้ีวดั และงาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและ
วเิคราะห์การใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอผูอ้  านวยการวทิยาลยัฯพิจารณา  
 
กำรติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 จะด าเนินการ
เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อนัจะน าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสม
ต่อไป ซ่ึงจะด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
  
 
 
 
 

 
 


