๑๘

แผนกลยุทธดานการเงิน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

๑๙

คํานํา
แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๑
ไดจากการระดมความคิดจากบุคลากร โดยแผนกลยุทธทางการเงิน ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการดําเนินงาน
ดานการเงินของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
ที่สามารถผลักดัน แผนกลยุทธของสํานักฯ ใหสามารถดําเนินการได โดยแผนกลยุทธทางการเงิน จะสอดรับกับ
แผนกลยุทธ สงผลใหสํานักฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย/กลยุทธ
การพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการจัดทํ าแผนกลยุทธทางการเงิน ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก เพื่ อหาจุ ดแข็ง จุดออน โอกาส อุป สรรค ทางการเงิน และนํามากําหนดเป นประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธทางการเงินซึ่งมีตัวชี้วัดคาเปาหมายชัดเจน
สาระสําคัญของแผนกลยุทธทางการเงิน จําแนกเปน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการทางการเงิน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม หวังเปนอยางยิ่งวา แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๑ จะเปนแผนกํากับทิศทางการพัฒนางานดานการเงิน ใหบรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจและ
วิสัยทัศนของสํานักฯ ตอไป

๒๐

สารบัญ
สวนที่ ๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สวนที่ ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการเงิน
สวนที่ ๓ แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
สวนที่ ๔ แนวทางกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชงบประมาณ

หนา
๑
๙
๑๐
๑๗

๑

สวนที่ ๑
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัต
ลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการ
เรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล

๒

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อให
ไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพแก
ทองถิ่นและสังคม

๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
สงเสริมและเผยแพรศลิ ปะ
และวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

๓. สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และ
ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
ใหมีความเหมาะสม

๔. กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการที่มคี ุณภาพได
มาตรฐาน โปรงใส ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

๓. มีการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค ไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพ

๔. มีระบบบริหาร
จัดการที่ดมี ีคุณภาพได
มาตรฐานตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษา ยึด
หลัก ธรรมาภิบาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. หนวยงานและ
บุคคลภายนอกไดรับการ
บริการวิชาการทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น
และสังคม

๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู
พัฒนา สงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ชาวบาน เพื่อการเรียนรู
และสรางสรรค

๓

แผนพัฒนาที่เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อ
ผลิตและพัฒนา บุคลากรที่มีคุณภาพ
ความสามารถ ปรับตัวสําหรับงานที่จะ
เกิดขึ้นตลอดชีวิต

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
“อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและ
พัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคม
การเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง ประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตรที่ ๑ : เปลี่ยนระบบการนํา
ในโลกาภิวัฒน
องคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค
รวม
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของถิ่นไทย ยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาอาจารยใหเปน
โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน มืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ
การกํากับมาตรฐานและเครือขาย
อาชีพใหเปนอาจารย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง ยุทธศาสตรที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพ
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภพ บัณฑิตอยางกาวกระโดด
เชิงระบบ”
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

แผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนา
องคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม
เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การยกคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การยกระดับมาตรฐาน
การใหบริการทางวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริให
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
สังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาศักยภาพครู

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ใหบริการวิชาการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๓ : สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความ
เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ ๔ : กําหนดแนวทางการ

๔

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาสูสากล
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การยกระบบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
บริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

๕

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท
การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล

การปฏิรปู ครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั
ไปสูมาตรฐานสากล

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพให
สอดคลองกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ
การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริ
ใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม

การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบ
กับความตองการของทองถิ่นและสังคม

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และ
บริการทางวิชาการ เพือ่ สราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปด
เสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
การยกระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษส่งิ แวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

๖

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑. สรางโอกาสทางการศึกษา ที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
เปาประสงคที่ ๑ :
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
๒. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท
การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
การปฏิรปู ครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั ไปสู
มาตรฐานสากล

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริให
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิม่ ขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

เปาประสงคที่ ๒ :
บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคที่ ๓ :
สรางความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแก
อาจารย บุคลากรและนักศึกษา
เปาประสงคที่ ๔ :
วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๕ :
มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูการพัฒนา
องคความรู ทักษะอาชีพเพื่อใหการบริการวิชาการที่ดี แกชุมชน
และทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๖ :
สรางความรวมมือในการบริการวิชาการและนอมนําแนว
พระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ ๗ :
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ :
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ ๙ :
อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูการวิจัยและการ
ใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได
มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
เปาประสงคที่ ๑๐ :
มีการปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เปาประสงคที่ ๑๑ :
มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
๔. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อมุงสู
มาตรฐานสากล
๕. การรับนักศึกษาเขาเรียน
๖. การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๗. การพัฒนากลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม
๑. สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน
และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒. การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
๓. พัฒนางานวิจัยทีส่ ามารถแกปญหา ชี้นํา และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่นและประเทศ และสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ
๔. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น และสรางความเขมแข็ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน
๒. พัฒนาศูนยการเรียนรูและถายทอดความรูในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
๓. สงเสริมและสืบสานการเรียน รูตามแนวพระราชดําริ
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองค
ความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
๒. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา
ทองถิ่น ตลอดจนวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิน่ ในรูปแบบดิจิตอล
๓. ฟนฟูและอนุรกั ษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมปิ ญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูด านศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรปู
การศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรสูส ากล
๔. พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
๕. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
๑. บริหารจัดการเชิงรุก อยางมีธรรมาภิบาล เพื่อความเปนผูนําดานอุดมศึกษาและสามารถ
แขงขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูการเปน SMART
City
๓. สรางความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๔. จัดการทรัพยสินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายไดใหสามารถพึ่งพาตนเองได
๕. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
๖. Green University มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเปน “อุทยานแหงการเรียนรู”
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู
๗. Thailand 4.0
๘. ทิศทางและการบริหารจัดการศูนยการศึกษายานมัทรี

๗

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และฟนฟู อนุรักษส่งิ แวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
ไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

กลยุทธ

เปาประสงคที่ ๑:
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการ
บริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
๑.๒ จัดบริการวิชาการโดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
๑.๓ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

เปาประสงคที่ ๒:
มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
เปาประสงคที่ ๓:
มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
ไดรบั การอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสม
กับลักษณะทางกายภาพ
เปาประสงคที่ ๔:
มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพได
มาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล

๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย - รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส - รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสราง
ธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูแ ละนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอ การทํางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

๘

แผนทีย่ ุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

มิติที่ ๑
ดานประสิทธิผล

บุคลากรมีคณ
ุ ภาพองคกรเปนแหลงภูมิ
ปญญาแหงการเรียนรู

การจัดการและสงเสริม เผยแพร พัฒนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สรางประโยชนตอชุมชน สังคม ทองถิ่น ประเทศ

เปนแหลงบริการ
วิชาการระดับชาติ

มิติที่ ๒
ดานคุณภาพการใหบริการ

ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ยอมรับ และ
วางใจ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเนนการมีสว นรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง

/

ไดรบั การยอมรับและมีมาตรฐานใน
การบริหารจัดการองคกร

สรางมูลคาเพิ่มดวยทุน
ทางวัฒนธรรม

มีมาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

การบริการที่มีประสิทธิภาพ

งานวิจัย องคความรู
นวัตกรรม

สรางเครือขายกับ
ชุมชน/ทองถิ่น

มิติที่ ๓
ดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

พัฒนาการเรียนรูที่เปนการ
พัฒนาตนเอง

มีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่เอื้อตอการรักษาผูมีคุณภาพ
ไวในองคกร

มิติที่ ๔
ดานการพัฒนาองคกร

บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู ค ว า ม
สามารถและไดรับ การพัฒนา
อยางตอเนื่อง

สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รให
บุคลากรมีจิตสํานึกในบทบาท
หนาที่

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

บริการทางวิชาการ
ตามพันธกิจ

ถายทอดองคความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น

สํารวจความตองการ
ชุมชน/ทองถิ่น
สรา งองคความรู ผลงานวิ จัย
และนวัตกรรม

มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

๙

สวนที่ ๒
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการเงิน
สถานภาพปจจุบันทางการเงิน
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเอกสารการเบิกจายครบถวนถูกตอง
๒. เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ขอบังคับตาง ๆ ตามที่กําหนด
๓. เบิกจายงบประมาณตามแผนงานโครงการตาง ๆ ในระบบบัญชี ๓ มิติ
๔. เจาหนาที่สามารถรายงานผลการใชจายเงินไดทุกเวลา
๕. ผูบริหารสามารถตรวจสอบผลการใชจายเงินไดทุกเวลา เพื่อใชในการตัดสินใจในการบริหารงาน
จุดออน (Weaknesses)
๑. ปริมาณงานมาก บางครั้งขาดการตรวจสอบ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ธุรการบอย
๓. ไมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว
๔. ขาดการควบคุมดูแล
๕. ขาดความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงาน
โอกาส (Opportunities)
๑. มีผูเชี่ยวชาญสวนกลางเปนที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี
๒. มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
๓. มีระบบการบันทึกขอมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณทันสมัยใชในการ
ปฏิบัติงาน
อุปสรรค (Threats)
๑. มีขั้นตอนและภาระงานในการทํางานคอนขางมาก
๒. มีปญหาการเบิกจายจากสวนกลาง
๓. ขอกําหนดในระเบียบปฏิบัติงานไมมีความยืดหยุน
๔. เกิดความผิดพลาดในการทํางานของระบบ
๕. หนวยงานภายนอกทําการจัดซื้อจัดจางลาชา

๑๐

สวนที่ ๓
แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
กลยุทธทางการเงิน
อั ต ราการเบิ ก จ า ยเงิน งบประมาณแผ น ดิ น และงบประมาณรายได ซึ่ง ประกอบด ว ยงบบุ ค ลากร
งบดําเนิน การ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่นๆ ซึ่งหนวยงานจัดทํารายละเอียดที่ชัดเจน และ
ดําเนินการขออนุมัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ผานสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป และใหหนวยงานดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผน
จากงบประมาณดํา เนิน การนั้น สํานั กศิ ลปะและวัฒ นธรรมไดว างแผนกลยุท ธท างการเงิน เพื่ อ ให
สอดคลองกับการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดาน ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนแนวทาง
การในวางแผนกลยุทธทางดานการเงิน ตัวบงชี้และตัวชี้วัดประกอบดวย
เปาหมายกลยุทธทางการเงิน
๑. บริหารจัดการการเงินโดยใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณ
แผนดินและงบเงินรายไดสํานักฯ โดยใชระบบการเบิกจายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจและ
กลยุทธของสํานักฯ
๒. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดโดยมีการวางแผนการใชจายเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการติดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
กลยุทธที่ ๑ : การใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการ : มีการบริหารงบประมาณโดยใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนจากงบประมาณ
แผนดินและงบเงินรายได เพื่อสนับสนุนภารกิจและกลยุทธของสานักฯ ไดอยางคุมคา โดยสามารถ
เบิกจายงบประมาณในแตละไตรมาสเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ
สามารถเบิกจายงบประมาณทั้งหมดไดตามแผนงบประมาณประจําปที่ไดรับการจัดสรร
มาตรการ : ๑. กําหนดใหมีการจัดทําแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปเพื่อติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
๒. กําหนดใหผูรับผิดชอบทางการเงินจัดทํารายงานสรุปการใชจายงบประมาณในแตละไตรมาส
รายงานตอผูบริหารสํานักฯ
๓. กําหนดใหมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณประจําปใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ ทราบ

๑๑

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละการเบิกจาย
งบประมาณตามไตรมาส
รอยละการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน
การติดตามการใชจาย
งบประมาณตามแผน

เปาหมาย
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕ รอยละ ๙๐
รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๕
ปละ ๒ ครั้ง ปละ ๓ ครั้ง ปละ ๓ ครั้ง ปละ ๔ ครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : เพื่อใหบุคลากรทางการเงินมีความรู ความเขาใจในการเบิกจายงบประมาณ การใชระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน กฎ ระเบียบ และขอบังคับทางการเงิน โดยสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
กลยุทธที่ ๒ : สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเงิน
หลักการ : การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเงิน เปนการทําใหบุคลากรใน
หนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพอันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายการดําเนินงานของ
สํานักฯ
มาตรการ : ๑. กําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเงิน โดยการเขารับการอบรม ประชุม ศึกษา
ดูงานทั้งภายในและภายนอกอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒. กํากับ ติดตามบุคลากรทางการเงินใหหมั่นศึกษากฎ ระเบียบ และขอบังคับทางการเงิน
๓. เชิญวิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานการเงินมาใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการเงิน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ความลาชาในการเบิกจาย
งบประมาณ
ความผิดพลาดในการเบิกจาย
งบประมาณ

เปาหมาย
๕๘
๒ เรื่อง

๕๙
๑ เรื่อง

๖๐
๑ เรื่อง

๖๑
๐ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๐ เรื่อง

๐ เรื่อง

๑๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทางการเงิน
เปาประสงค : เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามการใชงบประมาณไดอยางสะดวก รวดเร็ว เพื่อวิเคราะหการ
ใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๓ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินใหสามารถรองรับความตองการตอการใชงาน
หลั ก การ : มีก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก ฯ ในการสนับ สนุนการบริห ารจัดการทาง
การเงิน ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และผูบริหารสามารถนํ า
ขอมูลมาเปนขอพิจารณา ตัดสินใจในการบริหารจัดการทางการเงิน
มาตรการ : ๑. มีฐานขอมูลทางการเงินที่ครบถวน เอื้อตอการสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
๒. ขอมูลทางการเงิน ครุภัณฑ มีการรายงานและจัดเก็บรายงานอยางเปนระบบ
๓. ขอมูลทางการเงินและงบประมาณเปนปจจุบัน สะดวกตอการนําไปใชพิจารณา ตัดสินใจ
ของผูบริหาร
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน

เปาหมาย
๕๘
๑ ระบบ

๕๙
๑ ระบบ

๖๐
๑ ระบบ

๖๑
๑ ระบบ

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแหลงงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อ
ด านการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม จากงบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น รายได ที่ ได รับ การสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัย และเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก เชน หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่น ไดรับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางการบริหารงบประมาณ
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ
แตละหมวด ดังนี้
๑. งบบุคลากร (เงินเดือนขาราชการ เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คาจางประจําตําแหนง
คาจางชั่วคราว) ประมาณ ๒๐ % ของงบประมาณทั้งหมด
๒. งบดําเนินการ (คาตอบแทน คาใชสอย คาใชจายไปราชการ อบรมดูงาน คาวัสดุ) ประมาณ ๔๐ %
ของงบประมาณทั้งหมด
๓. งบลงทุน (คาครุภัณฑ คาที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประมาณ ๑๐ % ของงบประมาณทั้งหมด
๔. งบอุดหนุน (คาใชจายทีก่ ําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือ) ประมาณ ๒๐ %
ของงบประมาณทั้งหมด
๕. งบรายจายอื่น (คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) ประมาณ ๑๐ % ของงบประมาณ
ทั้งหมด

๑๓

แผนการขอตั้งงบประมาณแผนดิน ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) (หนวย : บาท)
แผนงานงบประมาณ
๑
๒
๓
๔
๕

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(แผน)
(ผล)
(แผน)
๒๕๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๔๘.๓๕ ๒,๔๒๐,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๘,๐๗๑
๓๐,๐๐๐
๓,๒๘๐,๐๐๐ ๓,๒๖๘,๑๑๙.๓๕ ๒,๘๒๐,๕๐๐

วงเงินงบประมาณประจําป
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๑
(ผล)
(แผน)
(ผล)
(แผน)
(ผล)
๒๓๗,๕๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๓๗,๕๐๐ ๒๖๒,๕๐๐ ๒๔๙,๓๗๕
๑๑๔,๐๐๐
๒,๒๙๙,๔๗๕ ๒,๐๗๐,๕๐๐ ๑,๙๖๖,๙๗๕ ๒,๑๗๔,๐๒๕ ๒,๐๖๕,๓๒๔
๒๘,๕๐๐
๓๘๐,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ ๓๗๙,๐๕๐
๒,๖๗๙,๔๗๕ ๒,๗๐๐,๕๐๐ ๒,๕๖๕,๔๗๕ ๒,๘๓๕,๕๒๕ ๒,๖๙๓,๗๔๙

แผนการขอตั้งงบประมาณเงินรายได ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) (หนวย : บาท)
แผนงานงบประมาณ
๑
๒
๓
๔
๕

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(แผน)
(ผล)
(แผน)
๒๔๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๒๘๕,๘๖๑.๔๐ ๓๓๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๒๘๕,๘๖๑.๔๐ ๗๐๐,๐๐๐

วงเงินงบประมาณประจําป
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๑
(ผล)
(แผน)
(ผล)
(แผน)
(ผล)
๒๒๘,๐๐๐ ๓๘๖,๖๑๖ ๓๖๗,๒๘๖ ๔๐๕,๙๔๖ ๓๘๕,๖๔๙
๓๑๓,๕๐๐ ๘๐๕,๓๘๔ ๗๖๕,๑๑๕ ๘๔๕,๖๕๓ ๘๐๓,๓๗๑
๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๓,๕๐๐ ๑๓๖,๕๐๐ ๑๒๙,๖๗๕
๑๒๓,๕๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๗,๑๐๐
๑๘,๙๐๐
๑๗,๙๕๕
๖๖๕,๐๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๒๗๓,๐๐๐ ๑,๔๐๖,๙๙๙ ๑,๓๓๖,๖๕๐

* หมายเหตุ แผน = คาดวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึน้ ปละประมาณ ๕ %
ผล = คาดวาจะมีการใชจายงบประมาณไมนอยกวาปละประมาณ ๙๕ %

๑๔

รวมแผนการขอตั้งงบประมาณทั้ง ๒ แหลง ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) (หนวย : บาท)
แผนงาน
งบประมาณ
๑ งบประมาณ
แผนดิน
๒ งบประมาณ
รายได
รวมทั้งสิ้น

๒๕๕๘
(แผน)

๒๕๕๘
(ผล)

๒๕๕๙
(แผน)

๓,๒๘๐,๐๐๐ ๓,๒๖๘,๑๑๙.๓๕ ๒,๘๒๐,๕๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๒๘๕,๘๖๑.๔๐

๗๐๐,๐๐๐

วงเงินงบประมาณประจําป
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(ผล)
(แผน)

๒๕๖๐
(ผล)

๒๕๖๑
(แผน)

๒๕๖๑
(ผล)

๒,๖๗๙,๔๗๕

๒,๗๐๐,๕๐๐ ๒,๕๖๕,๔๗๕ ๒,๘๓๕,๕๒๕ ๒,๖๙๓,๗๔๙

๖๖๕,๐๐๐

๑,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๒๗๓,๐๐๐ ๑,๔๐๖,๙๙๙ ๑,๓๓๖,๖๕๐

๓,๕๘๐,๐๐๐ ๓,๕๕๓,๙๘๐.๗๕ ๓,๕๒๐,๕๐๐ ๓,๓๔๔,๔๗๕ ๔,๐๔๐,๕๐๐ ๓,๘๓๘,๔๗๕ ๔,๒๔๒,๕๒๔ ๔,๐๓๐,๓๙๙

* หมายเหตุ แผน = คาดวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปละประมาณ ๕ %
ผล = คาดวาจะมีการใชจายงบประมาณไมนอยกวาปละประมาณ ๙๕ %

๑๕

แนวทางการหารายไดเพิ่มเติมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางการหารายไดเพิ่มเติมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
มุ งเน นการหารายไดจากการจัดกิจ กรรม/โครงการบริการวิชาการ เชน โครงการการบริห ารจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทองถิ่นสูความเปนเลิศ : วาดวยเรื่องความหลากหลายของดนตรี กวี ศิลป โครงการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาวิจัยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของลุมแมน้ําเจาพระยา โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือขายนักวิจัยทางวัฒนธรรม เปนตน
กิจกรรม
จัดกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการ

ปงบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๐๐,๐๐๐

แนวทางการวางแผนการใชจายเงิน
ในการจัดสรรงบประมาณ ๒ แหลงทุน เปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดานเพื่อสนองตอบตอ
ภารกิจโดยการจัดสรรงบประมาณคิดเปน % และจัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธที่สามารถดําเนินการในแตละ
ปงบประมาณนั้น ๆ ทั้งนี้ การจัดสรรงบดังกลาวจะตองสนับสนุนงบประมาณในดานการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ๔๐ %
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เปอรเซ็นต
การจัดสรรงบประมาณ
๑๐ %

๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่น
และสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
๔๐ %
ปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอม
๓๐ %
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวย
๒๐ %
หลักธรรมาภิบาล
* หมายเหตุ มีแหลงทุนสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปละ ๗๕,๐๐๐ บาทตอป
จากงบประมาณดําเนินการทั้ง ๒ แหลงนั้น สํานักไดวางแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อใหสอดคลองกับ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ทั้ง ๔ ดาน ซึ่งไดนําเกณฑตัวบงชี้ ที่ สมศ. กพร. และ สกอ. เปนแนวทางการใน
วางแผนกลยุทธทางดานการเงิน

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตร

ปงบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอด
เทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ๑๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
แกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริม
และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
๔๙๐,๐๐๐
๕๒๐,๐๐๐
และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๒๐,๕๐๐
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
๔๘๐,๐๐๐
๘๘๐,๐๐๐
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๓,๕๘๐,๐๐๐ ๓,๕๒๐,๕๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๓๑๒,๒๐๐

๓๒๗,๘๑๐

๕๔๙,๘๙๐

๕๗๗,๓๘๔

๑,๙๒๐,๕๐๐

๒,๐๑๖,๕๒๕

๑,๒๕๗,๙๑๐

๑,๓๒๐,๘๐๕

๔,๐๔๐,๕๐๐

๔,๒๔๒,๕๒๔

* หมายเหตุ คาดวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปละประมาณ ๕ %
แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณดังนี้
งบประมาณแผนดิน งบรายได จัดสรรใหตามประเด็นยุทธศาสตร ๔ ดานของสํานักโดยขึ้นอยูกับภาระ
งานของแต ละภารกิจ ของสํา นั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม ให หั ว หน ากลุมงานเป น ผู บ ริห าร ดู แล และติดตาม
งบประมาณในการดําเนินการ โดยรองผูอํานวยการฝายบริหารเปนผูกํากับดูแล และมีสํานักงานสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งจะใหบริการดานงานเอกสารและธุรการแกหัวหนากลุมงาน
การจัดทําฐานระบบขอมูลทางการเงิน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีระบบฐานขอมูลทางการเงินโดยใช
ระบบงบประมาณ ระบบบัญ ชี ๓ มิติ สามารถรายงานผลการใชจายเงินไดทั้งระดับ โครงการและภาพรวม
ทั้งหมดของแผนปฏิบั ติก าร และจัดทํา รายงานผลการใชจายเงินเป นรายไตรมาสเพื่อนําเสนอตอผูบ ริหาร
คณะกรรมการประจําสํานัก ใชในการตัดสินใจเพื่อการบริหารตอไป
การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนโยบายในการจัดทํารายงานแสดง
ฐานะทางการเงินทุก ๆ ไตรมาส และแสดงฐานะทางการเงินเปนรายไตรมาส พรอมทั้งเสนอแนะปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจตอผูบริหาร

๑๗

สวนที่ ๔
แนวทางกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชงบประมาณ
แนวทางกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชงบประมาณ
๑. สรางความรู ความเขาใจ และสื่อสารแผนกลยุทธทางการเงินใหบุคลากรกองฯ รับทราบ เพื่อเปน
การสรางความเขาใจในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแตละฝาย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด
๒. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายเพื่อนําไปสูการบรรลุตามเปาหมายการดําเนินงาน
๓. ถายทอดแนวทางการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อนําไป
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. จัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ประเภทเงินแผนดิน และเงินรายได
๕. วางแผนและบริ ห ารการใช ง บประมาณ ให บ รรลุ เ ป า ห มายตามตั ว ชี้ วั ด /ค า เป า หมาย
ตามกระบวนการ ดังนี้
- ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการที่ผานมา
- ตอยอดโครงการเดิม/ริเริ่มโครงการใหม
- วิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ
- วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ
- ติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
๖. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชงบประมาณ
การรายงานผลการใชงบประมาณ
๑. การรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการใชงบประมาณ
๒. รายงานความกาวหนาการดําเนินการเบิก-จายตามแผนการใชงบประมาณ
๓. รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใชงบประมาณ
๔. การรายงานผลการใชงบประมาณตอหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

