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คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา 7 และภาระหน้า ที่ใ นมาตรา 8 แห่ ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
มีพันธกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินงานตามพันธกิจหลักดังกล่าวต้องอาศัยการเงิน
และงบประมาณเพื่อ เป็ น พลั ง กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒ นาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. 2557-2561 โดยมีแผนงานและแผนเงินเป็นกรอบแนวทางเพื่อ เป็นกลไกไปสู่เป้าหมายตาม
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ แผนเงิน มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ที่สาคัญโดยจัดทาในรูป แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็น
กรอบแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี การวิเคราะห์
สถานภาพทางการเงิน มีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี รวมทั้งมีการบริหารและติดตามงบประมาณ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณ เป้าหมายการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ และมี ม าตรการติด ตามงบประมาณอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 1
บทนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ น้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตามปรัชญาและวิสัยทัศน์เพื่อไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ปรัชญำ

สร้างคนดี มีปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะดารงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ได้อย่างมีความสุข
2. ทาการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรม
ขนาดย่อมและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและ
สังคม
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อการยกคุณภาพและ
มาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น
5. อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศ

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาหนดแผนยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น
คล่องตัวและโปร่งใส
เป้ำประสงค์ ระบบบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างงานของมหาวิทยาลัย

2) พัฒนาและสร้างภาวะการนาองค์กร ให้ผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง และ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปร่งใส
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนงานวิชาการ และ
การจัดการศึกษา
4) ปรับแผนการตลาด งานวิเทศสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์/e-HRM
6) พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนา และยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตมีความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความพร้อมเข้าสู่สากล
กลยุทธ์
1) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการชุมชน ตลาดเฉพาะ
สังคม และกลุ่มประเทศอาเซียน
2) ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่าง
มืออาชีพ
3) ส่งเสริมสาขาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมคนดี/คนเก่ง
4) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5) ปฏิรูปการผลิตครู
เป้ำประสงค์ 2 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นคนดีมีความเป็นไทย ใฝ่รู้และ
ทางานได้
2) ส่งเสริมกิจกรรมเด่น กีฬาเด่น นันทนาการ และรณรงค์รักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ไทย และความเป็นไทย
3) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมและมีจิตสาธารณะ
4) ระบบแนะแนว และให้คาปรึกษาในการส่งเสริมการสร้างงาน และการทางาน
ระหว่างเรียน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม สู่ระดับ
นานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นยั่งยืน
เป้ำประสงค์ มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์
1) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
สู่การพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
2) ระดมทุนและกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและ /หรือนักวิจัยประจา
4) วิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานสู่สากล
เป้ำประสงค์ การพัฒนา และยกคุณภาพและมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนา อาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและแข่งขันได้
2) พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรการเรียนรู้ ให้ทันสมัย
เป้ำประสงค์ มีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อานวยความสะดวกให้ทันสมัยและเพียงพอ
กลยุทธ์
1) ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ระบบ ICT สิ่งแวดล้อม สิ่ง
อานวยความสะดวกและนันทนาการ
2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงระบบสื่อ ทรัพยากร และสิ่งอานวยความสะดวกการ
เรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางวิชาการ ให้มีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ มีการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์
1) สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชน
3) ยกภูมิปัญญาไทย OTOP, SMEs สู่มาตรฐานสากล สร้างมูลค่าเพิ่มและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม
5) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 7 เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนาพาภูมิ
ปัญญาไทยสู่สากล
เป้ำประสงค์ มีการสืบสานและพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับชุมชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมชุมชนทั้งในและ
ต่างประเทศในการทานุบารุงและอนุรักษ์

2) ส่งเสริม พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
3) เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยกคุณภาพและมาตรฐานและคุณภาพการจัดการในการระดมทุน และหารายได้จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและพันธมิตร สู่ความเป็นมืออาชีพ
เป้ำประสงค์ มีรายได้จากการระดมทุนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1) เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ด้านวิชาการ
2) เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน
กำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบันทำงด้ำนกำรเงิน
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
2. ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
3. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้าน
การเงิน
5. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส และตรวจสอบได้
6. เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ ในระบบ GFMIS
จุดอ่อน (Weakness)
1. การจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์และ ขาดการสรุปผล
2. บุ คลากรขาดความแม่น ย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิ ด
วิเคราะห์
3. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
4. บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
โอกำส (Opportunities)
1. มีกฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล จากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-budgeting
ระบบ GFMIS ทาให้กองนโยบายและแผนมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี
3. นโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการบริหารจัดการที่ดี
อุปสรรค (Threats)
1. ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
2. ความล่าช้าของการตอบข้อหารือของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการ
3. สถาบันอุดมศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้การแข่งขันสูง

ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร และตัวชี้วัดทำงกำรเงิน
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการบริหารจัดการทางการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คือ ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทั้งระบบ
ด้วยหลักธรรมำภิบำล ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปร่งใส ซึ่งมีเป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดทางการ
เงิน ดังแผนภาพที่ 1

แผนภำพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

มำตรกำร

ตัวชี้วัด

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครมีกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินโดยยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพ
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำง
กำรเงินของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยให้มี
ควำมรวดเร็ว คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. พัฒนำระบบบริหำรกำรเงิน กำรคลังและพัสดุให้เอื้อต่อ
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและมีควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
ให้บริกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

3. จัดสรรและใช้จำ่ ยงบประมำณ เพื่อพัฒนำ
มหำวิทยำลัย

1. พัฒนำกำร
จัดกำรทำงกำรเงิน
ให้มีควำมคล่องตัว

2. พัฒนำ ปรับปรุง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ

3. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลังและ
พัสดุ

4. กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้กับหน่วยงำน

1. กำรใช้จำ่ ย
งบประมำณต้อง
ดำเนินกำรเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ
มหำวิทยำลัย

1. กำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบบัญชี
กำรเงินและ
งบประมำณอีกทั้ง
พัฒนำบุคลำกรให้
สำมำรถรองรับ
ระบบงำนที่พัฒนำได้

1. ดำเนินกำร
ปรับปรุงระบบ บัญชี
กำรเงิน และพัสดุ
อย่ำงต่อเนื่อง

1. จัดสรรงบประมำณ
จำกประมำณกำร
รำยรับของเงินรำยได้
ที่

1. ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต

2. กำรพัฒนำบุคลำกร
ให้มีควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัตงิ ำนได้
สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

2. มีคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเบิกจ่ำยเงิน

ร้อยละ 80 ของ
งบประมำณทั้งหมด

2. กำหนดให้หน่วยงำนจัดทำ
รำยละเอียด / โครงกำร
จำแนกตำมแผนงำน และ
ประเภทรำยจ่ำย พร้อมจัดทำ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยไตรมำสพร้อม

3. มีระบบและกลไกในกำรจัดสรร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จำ่ ย
กำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนภำพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2560 (ต่อ)
วิสัยทัศน์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

มำตรกำร

ตัวชี้วัด

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครมีกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินโดยยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรวำงแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพ
4.ติดตำมเร่งรัด กำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมที่กำหนดและมีประสิทธิภำพ

5.กำหนดเป้ำหมำย
กำรเบิกจ่ำยเงินและ
ติดตำมรำยงำนผล
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

1. ติดตำมเร่งรัด
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของ
หน่วยงำนให้
เป็นไปตำม
แผนปฏิบตั ิงำน
ที่กำหนดไว้

2.กำหนด
มำตรกำรเพื่อให้ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เห็นถึงควำมสำคัญ
เพื่อเร่งรัดกำร
ดำเนินงำนให้
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

4.ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุน

6.ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ประกำศเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรเงินและ
กำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ

1.จัดประชุม
อบรม สัมมนำ
ชี้แจงเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบและ
ประกำศต่ำงๆ

5.ส่งเสริมพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

7.พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำม
ทันสมัยสำมำรถ
รองรับภำระงำนที่
เกี่ยวข้อง

1.พัฒนำและ
ปรับปรุงโปรแกรม
ในระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรวำงแผน
ให้สำมำรถรำยงำน
ผลและบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

2.นำระบบ
สำรสนเทศมำ
ช่วยในกำร
จัดทำและ
พัฒนำ
กระบวนกำร
ในกำร
ให้บริกำรกับ

8.พัฒนำบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพในกำรใช้
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

1.ดำเนินกำรจัดหำ
เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำนและ
ดำเนินกำรกำร
พัฒนำประสิทธิภำพ
ของบุคลำกรให้ใช้
เครื่องมือสำรสนเทศ

5.ระดับควำมสำเร็จของกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ

6.ระดมทุนและเพิ่มควำมมั่นคง
ทำงด้ำนกำรเงิน

9.จัดหำรำยได้จำกกำรดำเนิน
ธุรกิจโครงกำรต่ำงๆเพิ่มเติม

1.พัฒนำ
หน่วยงำนในกำร
ดำเนินธุรกิจให้มี
กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมือ
อำชีพ

2.พัฒนำ
คุณภำพกำร
ให้บริกำรให้
สำมำรถ
แข่งขันและให้
มีรำยได้เพิ่ม
มำกขึ้น

6.รำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจใน
โครงกำรต่ำงๆให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำ

แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ในมาตรา
7 และภาระหน้าที่ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้องอาศัยงบประมาณเพื่อ
เป็นพลังกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2557-2561
โดยจัดทาแผนงาน ประจาปี เป็นกรอบแนวทางการจัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจาปี (Action
Plan) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาตามปรัชญาและวิสัยทัศน์เพื่อไปสู่เป้าหมายและคุณค่าของมหาวิทยาลัย โดย
มี แ หล่ ง งบประมาณรายจ่ า ยในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว จ าแนกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่
งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
1. งบประมำณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่ น ดิ น เป็ น เงิ น งบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การจั ด สรรจากรั ฐ ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
1.1 งบบุ คลากร เป็ น รายจ่ายที่กาหนดให้ จ่ายเพื่อการบริห ารงานบุค คลภาครัฐ ได้แ ก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่า ตอบแทนพนักงานราชการรวมถึง
รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2 งบดาเนินงาน เป็นรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.3 งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลั กษณะรายจ่ าย
ดังกล่าว
1.4 งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดาเนินงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น งานบริการวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ
1.5 งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
2. เงินนอกงบประมำณ
เงินนอกงบประมาณ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาซึ่งจาแนกตามประเภทนักศึกษา คือ เงินรายได้จากการ
จัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
1) เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นเงินบารุงการศึกษาที่จัดเก็บรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ
2) เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ เป็นเงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบี ย นของนั กศึกษาภาคพิ เศษทุกโครงการ ได้แก่นักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒ นา

บุคลากร (กศ.พบ.) ในมหาวิทยาลัยและ โครงการบัณฑิตศึกษาและโครงการผนึกกาลังการเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาเอก
2.2 เงิ น คงคลั ง เป็ น เงิ น คงคลั ง ที่ ส ะสมถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น เงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
นอกเหนือจากที่จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเหลือจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณสาหรับการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน นามาจัดสรร ร้อยละ 100 ตามประเภทงบรายจ่าย
2. เงินนอกงบประมาณ นามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของประมาณการรายรับ ดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแรกเข้า
2.2 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
2.3 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานดาเนินการดังนี้
3.1 จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2557-2561
3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งผลักดันผลสาเร็จตามค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
3.3 จัดให้มีการดาเนินงานตามภารกิจและจุดเน้นของหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ
3.4 จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรและคุณภาพบัณฑิต
3.5 จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3.6 จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
3.7 จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.8 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้แนวทางการคิด
ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (Unit Cost)
อีกทั้งมหาวิทยาลัยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล ในการจัดสรรและวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีขั้นตอนการพิจารณางบประมาณของหน่วยงาน
หมายเหตุ *เมื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานไประยะหนึ่งจะมีการทบทวนงบประมาณที่จัดสรรอีก
ครั้ง เพื่อพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ / กิจกรรม ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

กำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1. ประมำณกำรรำยรับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับและมีรายรับจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับรายรับจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท
ประเภทงบประมำณ

ประมำณกำรรำยรับ

รำยรับจริง
31 สิงหำคม 2559

รำยรับจริงเทียบกับประมำณกำรรำยรับ

572,777,200
412,056,250

572,777,200.00
409,208,846.44

-2,847,403.56

ร้อยละ
-0.69

2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ

229,761,250

241,665,198.79

11,903,948.79

5.18

2.2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

182,295,000

167,543,647.65

-14,751,352.35

-8.09

55,000,000

55,000,000.00

-

-

1,039,833,450

1,036,986,046.44

-9,099,726.15

-0.88

1. งบประมำณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมำณ

3. เงินคงคลัง
รวมทั้งสิ้น

จำนวน

ที่มา : ข้อมูลรายรับจริงจากกองคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

จากตารางที่ 3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับไว้ จานวน 1,039,833,450 บาท มีรายรับจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2559 จานวน 1,036,986,046.44 บาท เมื่อเปรียบเทียบรายรับจริงกับประมาณการรายรับ พบว่า รายรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ จานวน 9,099,726.15 บาท หรือ
ร้อยละ 0.88

2. เปรียบเทียบประมำณกำรรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กับรำยรับจริงและรำยจ่ำยจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้อนุมัติกรอบวงเงิน งบประมาณ จานวน 954,927,900 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดินที่
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากรัฐ จานวน 572,777,200 บาท เงินรายได้จากการจัดการศึกษา จานวน 327,150,700 บาท เงินคงคลัง จานวน 55,000,000 บาท
จึงรายงานการบริหารงบประมาณ โดยเปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับรายรับจริง และรายจ่ายจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2559 ดังตารางที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.2 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับรายรับจริง และรายจ่ายจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท

1. งบประมำณแผ่นดิน

572,777,200

572,777,200.00

รำยจ่ำยจริง
31 สิงหำคม 2559
จำนวน
ร้อยละ
484,575,582.67
84.60

2. เงินนอกงบประมำณ

327,150,700

409,208,846.44

239,393,700.97

73.18

2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ

183,809,000

241,665,198.79

130,122,829.22

70.79

2.2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

143,341,700

167,543,647.65

109,270,871.75

76.23

55,000,000

55,000,000.00

29,159,217.74

53.02

954,927,900

1,036,986,046.44

753,128,501.44

78.87

ประเภทงบประมำณ

ประมำณกำรรำยจ่ำย

3. เงินคงคลัง
รวมทั้งสิ้น

รำยรับจริง
31 สิงหำคม 2559

ที่มา : ข้อมูลรายรับจริง และรายจ่ายจริง จากกองคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

จากตารางที่ 3.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยประมาณการรายจ่าย จานวน 954,927,900 บาท และมีรายรับจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 จานวน 1,036,986,046.44 บาท ซึ่งมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่าย จานวน 82,058,146.44 บาท และมีรายจ่ายจริง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2559 จานวน 753,128,501.44 บาท หรือร้อยละ 78.87 ของงบประมาณรายจ่าย แบ่งได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จานวน 572,777,200 บาท เบิกจ่ายจริง จานวน 484,575,582.67 บาท หรือร้อยละ 84.60
2. เงินนอกงบประมาณ จานวน 327,150,700 บาท เบิกจ่ายจริง จานวน 239,393,700.97 บาท หรือร้อยละ 73.18
3. เงินคงคลัง จานวน 55,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง จานวน 29,159,217.74 บาท หรือร้อยละ 53.02
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการ และรอการเบิกจ่าย คาดว่าภาพรวมมหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ 96.00
3. เปรียบเทียบประมำณกำรรำยรับ และประมำณกำรรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 629,999,000 บาท
และประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จานวน 429,564,000 บาท เงินคงคลัง จานวน 138,138,350 บาท วิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร จานวน 36,470,000 บาท และรายได้จากการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ 8 จานวน 30,715,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน
1,264,886,350 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560
หน่วย : บาท
ประมำณกำรรำยรับ
ประเภทงบประมำณ

ปี 2559 เทียบกับ ปี 2560

ร้อยละ

งบประมำณ พ.ศ. 2560

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1. งบประมำณแผ่นดิน

งบประมำณ พ.ศ.
2559
572,777,200

55.08

629,999,000

52.67

57,221,800

9.99

2. เงินนอกงบประมำณ

412,056,250

39.63

429,564,000

35.91

17,507,750

4.25

2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ

229,761,250

22.10

260,138,300

21.75

30,377,050

13.22

2.2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
3. เงินคงคลัง

182,295,000

17.53

169,425,700

14.16

-12,869,300

-7.06

55,000,000

5.29

136,658,350

11.42

81,658,350

148.47

1,039,833,450

100.00

1,196,221,350

100.00

156,387,900

15.04

รวมทั้งสิ้น

จากตารางที่ 3.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับ จานวน 1,196,221,350 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน
156,387,900 บาท หรือร้อยละ 15.04 โดยงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น จานวน 57,221,800 บาท หรือร้อยละ 9.99 เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จานวน 17,507,750
บาท หรือร้อยละ 4.25 เงินคงคลัง เพิ่มขึ้นจานวน 81,658,350 บาท หรือร้อยละ 148.47
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ จานวน 343,651,240 บาท เงินคงคลัง จานวน 136,658,350 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,110,308,590 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 3.4
ตำรำงที่ 3.4 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560
หน่วย : บาท
ปี 2559 เทียบกับ ปี 2560

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ประเภทงบประมำณ
1. งบประมำณแผ่นดิน

งบประมำณ
พ.ศ. 2559
572,777,200

59.98

งบประมำณ
พ.ศ. 2560
629,999,000

2. เงินนอกงบประมำณ

327,150,700

34.26

343,651,240

30.95

16,500,540

5.04

2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ

183,809,000

19.25

208,110,680

18.74

24,301,680

13.22

2.2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

143,341,700

15.01

135,540,560

12.21

-7,801,140

-5.44

55,000,000

5.76

136,658,350

12.31

81,658,350

148.47

954,927,900

100.00

1,110,308,590

100.00

155,380,690

16.27

3. เงินคงคลัง
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

56.74

57,221,800

9.99

จากตารางที่ 3.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายจ่าย จานวน 1,110,308,590 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 155,380,690 บาท หรือร้อยละ 16.27 โดยงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น จานวน 57,221,800 บาท หรือร้อยละ 9.99 เงินนอกงบประมาณ เพิ่มขึ้น จานวน
16,500,540 บาท หรือร้อยละ 5.04 เงินคงคลัง เพิ่มขึ้นจานวน 81,658,350 บาทหรือร้อยละ 148.47
หมายเหตุ เงินคงคลัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

4. ประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังตารางที่ 3.5
ตำรำงที่ 3.5 ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย : บาท
ประเภทงบประมำณ
1. งบประมำณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมำณ
2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ
2.2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
3. เงินคงคลัง
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

ประมำณกำรรำยรับ
จำนวน
629,999,000
429,564,000
260,138,300
169,425,700
136,658,350
1,196,221,350

ประมำณกำรรำยจ่ำย
จำนวน
629,999,000
343,651,240
208,110,680
135,540,560
136,658,350

100.00
80.00
80.00
80.00
100.00

1,110,308,590

92.82

ร้อยละ

จากตารางที่ 3.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับ ในภาพรวม จานวนทั้งสิ้น 1,196,221,350 บาท และนามาจัดสรรเป็น
ประมาณการรายจ่าย จานวนทั้งสิ้น 1,110,308,590 บาท หรือร้อยละ 92.82 โดยมหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสรรเป็น
ประมาณการรายจ่าย จานวน 629,999,000 บาท หรือร้อยละ 100 ประมาณการรายรับจากเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ จานวน 429,564,000 บาท เพื่อมาจัดสรรเป็นประมาณการรายจ่าย จานวน 343,651,240 บาท หรือร้อยละ 80.00 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีความจาเป็น
ในการเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ จึงต้องนางบประมาณจาก เงินคงคลังมาพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ ด้านอาคารสถานที่ และใช้จ่ายสาหรับการลงทุนสมทบ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2557 ข้อ 23/1 มีรายละเอียด ดังนี้

เงินที่จะต้องใช้จ่ำยสำหรับกำรลงทุนสมทบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 136,658,350 บำท จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ข้อ 23/1 (1) สมทบงบประมำณแผ่นดินหรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อประโยชน์ในกำรก่อสร้ำง ต่อเติม หรือปรับปรุงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่น
หรือจัดซื้อที่ดิน
1. สมทบค่าก่อสร้างอาคารความเป็นเลิศการฝึกหัดครู จานวน 10,321,500 บาท
2. สมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอานวยการ จานวน 25,779,150 บาท
3. สมทบค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา จานวน 26,189,600 บาท
ข้อ 23/1 (2) ก่ อสร้ำง ต่อเติม หรือปรับปรุงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่นหรือจัดซื้อที่ดินรวมตลอดทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย
4. สมทบค่าปรับปรุงอาคาร 10 จานวน 3,000,000 บาท
5. ค่าปรับปรุงอาคาร 17 จานวน 5,700,000 บาท
6. จัดทาห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จานวน 4,100,000 บาท
7. จัดทาห้องเรียนคุณภาพระบบเบ็ดเสร็จ จานวน 8,300,000 บาท
8. สมทบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์เพื่อปรับปรุงพื้นที่หรืออื่น ๆ จานวน 2,000,000 บาท
9. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จานวน 10,000,000 บาท
ข้อ 23/1 (3) จัดหำครุภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรดำเนินกิจกำรของมหำวิทยำลัย
10. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 10,000,000 บาท
11. ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป จานวน 15,000,000 บาท
12. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจ จานวน 3,000,000 บาท
13. โปรแกรมสร้างบทเรียนและข้อสอบภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ จานวน 1,600,000 บาท
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10,200,000 บาท

ข้อ 23/1 (4) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อกำรลงทุนในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยในลักษณะที่หน่วยงำนนั้นมีข้อผูกพันที่
จะต้องจ่ำยคืน
15. สมทบเงินยืมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จานวน 1,468,100 บาท
จากการประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้จาแนกตามประเภทงบประมาณและหมวดรายจ่ายได้ดังตารางที่ 3.6
ตำรำงที่ 3.6 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเภทงบประมาณและประเภทรายจ่าย
หน่วย : บาท
ประเภทงบประมำณ
ประเภทรำยจ่ำย
1. งบประมำณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมำณ
2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ
2.2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
3. เงินคงคลัง
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

งบบุคลำกร
99,972,600
58,251,900
52,584,737
2,000,000
154,557,337
13.92

ค่ำ
สำธำรณูปโภค
58,215,000
11,609,900

งบดำเนินงำน

211,076,743
120,956,183
90,120,560
10,300,000
279,591,743
25.18

21,000,000
10,000,000
11,000,000
32,609,900
2.94

งบลงทุน

งบอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่น

รวม

175,580,800 253,459,200

31,161,500

629,999,000

8,972,700 41,017,060
8,552,700 14,017,060
420,000 27,000,000
114,890,250
1,468,100
299,443,750 295,944,360
26.97
26.65

7,000,000 343,651,240
2,000,000
208,110,680
5,000,000
135,540,560
10,000,000 136,658,350
48,161,500 1,110,308,590
4.34
100.00

จากตารางที่ 3.6 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับงบลงทุนสูงสุด จานวน 299,443,750 บาท หรือร้อยละ 26.97 รองลงมาคือ งบอุดหนุน จานวน
295,944,360 หรือร้อยละ 26.65 งบดาเนินงาน จานวน 279,591,743 บาท หรือร้อยละ 25.18 งบบุคลากร จานวน 154,557,337 บาท หรือร้อยละ 13.92 รายจ่ายอื่น
จานวน 48,161,500 บาท หรือร้อยละ 4.34 และค่าสาธารณูปโภค จานวน 32,609,900 บาท หรือร้อยละ 2.94 ตามลาดับ

ตำรำงที่ 3.7 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามหน่วยงานและประเภทรายจ่าย
หน่วย : บำท
ที่

หน่วยงำน

1.

วิทยาลัยการฝึกหัดครู
- ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ความร่วมมือทางวิชาการวัดธรรมมงคล
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธวิชชาลัย
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

งบดำเนินงำน
งบบุคลำกร
ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและวัสดุ สำธำรณูปโภค
1,779,800
4,568,488
2,852,000
2,137,300
1,661,900
2,874,100
3,165,800
292,800
1,745,500
8,725,100
115,020,837
4,459,400
4,981,900
1,339,600
888,500
589,900

13,251,998
984,000
16,543,100
10,967,212
10,324,900
1,500,000
720,000
1,334,060
116,730,253
26,501,500
37,736,492
700,000
4,800,000
100,000

32,609,900
-

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

ที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง

งบเงิน
อุดหนุน

826,000
220,000

17,060

2,516,800
1,113,000
8,728,800
5,269,100
413,200
4,825,900
6,300,000
95,000
-

6,226,300
153,692,800 228,889,300
3,000,000
- 41,343,600
-

งบรำย
จ่ำยอื่น
2,174,100

รวม
9,348,388
3,072,000

2,034,500 19,940,598
984,000
683,500 20,001,500
807,900 23,378,012
1,000,000
1,000,000
1,069,600 19,829,400
1,792,800
2,465,500
- 16,285,460
17,291,900 664,648,190
- 33,960,900
8,100,000 55,644,292
2,300,000 10,639,600
47,127,100
1,200,000
1,889,900

ตำรำงที่ 3.7 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามหน่วยงานและประเภทรายจ่าย (ต่อ)
หน่วย : บำท
ที่
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

หน่วยงำน
ศูนย์ข้อมูลและบริการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้
กองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
เงินคงคลัง
สถาบันภาษา
สานักบริการวิชาการและฝึกอบรม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

งบบุคลำกร
621,500
570,500
840,900
2,000,000
862,000
154,557,337
13.92

งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและวัสดุ สำธำรณูปโภค
100,000
6,000,000
50,000
13,444,800
10,300,000
279,591,743
32,609,900
25.18
2.94

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

ที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง

งบเงิน
อุดหนุน

592,900
60,000
- 15,000,000
43,900,000 70,990,250
1,468,100
74,760,700 224,683,050 295,944,360
6.73
20.24
26.65

งบรำย
จ่ำยอื่น

รวม

1,500,000
2,814,400
6,570,500
950,900
15,444,800
862,000
15,000,000
10,000,000 136,658,350
48,161,500 1,110,308,590
4.34
100.00

จากตารางที่ 3.7 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามหน่วยงานและประเภทรายจ่าย จานวน 1,110,308,590 บาท
ประกอบด้วย งบบุคลากร จานวน 154,557,337 บาท หรือร้อยละ 13.92 งบดาเนินงาน จานวน 312,201,643 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน
279,591,743 บาท หรือร้อยละ 25.18 ค่าสาธารณูปโภค จานวน 32,609,900 บาท หรือร้อยละ 2.94 งบลงทุน จานวน 299,443,750 บาท ประกอบด้วย ครุภัณฑ์
จานวน 74,760,700 บาท หรือร้อยละ 6.73 และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จานวน 224,863,050 บาท หรือร้อยละ 20.24 งบเงินอุดหนุน จานวน 295,944,360 บาท หรือ
ร้อยละ 26.65 และงบรายจ่ายอื่น จานวน 48,161,500 บาท หรือร้อยละ 4.34

กำรบริหำรและติดตำมงบประมำณ
เพื่อให้การบริหารและติดตามงบประมาณของหน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1. การบริหารงบประมาณและติดตาม ต้องรายงานผลการดาเนินงานงบประมาณทุก
ประเภททั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ คือ ไตรมาส
1 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2560 และไตรมาส 4 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 แล้วสรุปผลการดาเนินงานโดยสังเคราะห์สรุปเป็น
ภาพรวมเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย สาหรับงบประมาณแผ่นดินต้อง
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3
2. การบริหารงบลงทุน ต้องจัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนทุกประเภท คือ ค่า
ครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง โดยให้ดาเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้
รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
การจัดซื้อหรือการจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสานักงบประมาณแล้ว
3. การบริหารดาเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานต้องประเมินผลและส่งแบบรายงานทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานที่กองนโยบาย
และแผน โดยแนบเอกสารรายงานพร้อมการขออนุมัติเบิก/จ่าย
4. หน่วยงานนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงานและ
เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป
5. การขอปรับแผนปฏิบัติงาน หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือการโอนหมวดรายจ่าย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ในหมวด
4 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการโอนหมวด
รายจ่ายให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”
6. เอกสารการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 สานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน จะดาเนินการจัดส่งให้ทุกหน่วยงานต่อไป

แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น การบริ ห าร
งบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตามโครงการและการ
เบิ กจ่ ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็ น ไปอย่างประหยัด มีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้การติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการที่กาหนด ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัย
จึงกาหนดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณตามประเภทรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลำกร (เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ของพนักงานราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย) เริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2560
2. งบดำเนินงำน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
2.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้ น
ภายในไตรมาส 1 – 2 และดาเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จ สิ้นภายในไตรมาส 3 (เว้นแต่ค่าสาธารณูปโภค และ
รายจ่ายประจา)
กรณีหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยอาจจะถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณจากสานักงบประมาณในปีถัดไป
2.2 เงินนอกงบประมาณ ให้หน่วยงานเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และดาเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้ นภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2560 เว้นแต่ รายการที่จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งค่าสอนและค่านิเทศที่
ดาเนินการต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
2.3 มหาวิทยาลัยจะรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากทุกหน่วยงาน เพื่ อนาไปบริหารจัดการใน
รายการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย (เว้นแต่ รายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว)
ตามกาหนดวันสิ้นสุดการส่งเรื่องเบิกจ่ายที่กองคลัง ตามข้อ 2.1 และ 2.2 โดยจะรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากทุก
หน่วยงานตามกาหนด ดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน ในวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2560
2) เงินนอกงบประมาณ ในวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2560
2.4 สาหรับค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) ค่าเช่า และค่าจ้าง
เหมาบริ ก าร ให้ เ บิ ก จ่ า ยจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ก่ อ น เป็ น ล าดั บ แรก แล้ ว จึ ง เบิ ก จ่ า ยจากเงิ น นอก
งบประมาณตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2560
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
3.1 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จะต้องจัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน
ทุกประเภท คือ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง โดยให้ดาเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้
ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กาหนดไว้ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสานักงบประมาณแล้ว
3.2 ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ดาเนินการดังนี้
1) ค่า ครุ ภัณฑ์ ดาเนินการตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะที่ถูกต้องชัดเจนเป็น ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส่งมายังกองนโยบายและแผน และดาเนินการ
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมำส 1 – 2
2) ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง หน่วยงานประสานกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ใน
การจัดทารายละเอียดรูปแบบรายการ และมอบงานพัสดุกลางดาเนินการจัดจ้างต่อไป โดยให้เริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ไตรมำส 1
3.3 การดาเนินการจัดหาพัสดุทุกรายการ หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังและ/หรือของมหาวิทยาลัย
3.4 รายการที่ไม่ส ามารถดาเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ส ามารถ
ดาเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทัน ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกาหนด รายการ
นั้นอาจจะถูกรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมใน
การดาเนินการต่อไป
4. งบเงินอุดหนุนและงบรำยจ่ำยอื่น
4.1 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใน
หมวดเงินอุดหนุน จะต้องดาเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบี ยบที่สานักงบประมาณ
และ/หรือมหาวิทยาลัยกาหนด และให้ดาเนินการตั้งแต่ (ตุลำคม พ.ศ. 2559 - กันยำยน พ.ศ. 2560)
4.2 กรณีโครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัย และ
โครงการอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อนึ่ง สำหรับโครงกำรบริกำรวิชำกำร จะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะรวบรวมนาส่งรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
เพื่อให้เป็นไปตามที่สานักงบประมาณ กาหนดให้ทุกสถาบันการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ และให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กาหนด โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนและในภาพรวม ดังตารางที่ 4.1

ตำรำงที่ 3.8 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รำยไตรมำส
1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจา
3. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

สิน้ ไตรมำส 1 สิน้ ไตรมำส 2 สิน้ ไตรมำส 3 สิน้ ไตรมำส 4
30 %

52 %

73 %

96 %

33 %

55 %

76 %

98 %

19 %

41 %

63 %

87 %

ที่มา : หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0717.1/26079 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นไตรมาส ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครจึงกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ค่าเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเกณฑ์ของสานักงบประมาณ
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้เตรียมการรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและนอก โดยคานึงถึงตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ในประเด็นร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 4.2
ตำรำงที่ 3.9 เกณฑ์การประเมินร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัด

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

75 %

78 %

81 %

84 %

87 %

4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

88 %

90 %

92 %

94 %

96 %

ที่มา : เกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มำตรกำรกำรติดตำมงบประมำณ
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงมี
มาตรการการติดตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยงาน
และ หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย ตามลาดับ
2. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมดาเนินโครงการ/กิจกรรม ต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนด
ไว้ โดยนับเป็นภาระงานและเป็นผลงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานเมื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น
ตามแผนปฏิบัติงาน ต้องส่งเรื่องเบิกจ่ายภายใน 7 วันทาการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
หน่วยงาน
4. สานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมข้อมูลสรุปผลรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงาน จากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมและหัวหน้าหน่วยงานภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไปทุกเดือน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5. ทุกสิ้นไตรมาส สานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมรายงาน
สรุปผลติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานโดย
ภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง แล้ว
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
6. กรณีที่โครงการ/กิจกรรมใดไม่ได้เริ่มดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายใน 1 เดือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องทาบันทึกรายงานปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามลาดับ เพื่อพิจารณา ดังนี้
6.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการจัดทาโครงการแล้ว
ดาเนินตามแผนปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
6.2 โครงการ/กิจกรรมใดที่ไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานจะปรับงบประมาณมา
ใช้ในโครงการที่จะไปปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

หลักธรรมำภิบำล 10 ข้อ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏพระนครให้ ความส าคัญกับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อย่างมี
คุณภาพ เพื่อให้ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการสาหรับทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอประกาศให้ใช้การนาหลักธรรมาภิบาล 10
ข้อ ดังต่อไปนี้ มาใช้ในการบริหารจัดการ
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชนโดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า ประสงค์ ที่ ชั ด เจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือการบริหารมหาวิทยาลัยแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่
มี ก ารออกแบบกระบวนการปฏิบั ติ งานโดยใช้ เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารจัด การที่ เ หมาะสมให้ ทุก
หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม
3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือการให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้
6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทาความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มคิ ด แนวทางร่ ว มการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจและร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) คือการถ่ายโอนอานาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานปกครองอื่นๆ(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)และ
ภาคประชาชนดาเนิ นการแทนโดยมีอิส ระตามสมควรรวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้ นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิ ทธิภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่ ว น
ราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นกาเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใ น
ประเด็นที่สาคัญโดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

