แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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คำนำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้จากการระดม
ความคิดจากบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้แสดงให้
เห็นถึงแนวทางในการดาเนินงานด้านการเงินของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นแผนระยะสั้นที่ระบุที่มาและ
ใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของกองฯ ที่สามารถผลักดัน แผนกลยุทธ์ของกองฯ ให้สามารถดาเนินการได้
โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับกับแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้กองฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยฯ
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทางการเงิน และนามากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับกรอบนโยบายของกองฯ
สาระส าคั ญ ของแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ จ าแนกเป็ น 2 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จะเป็นแผนกากับทิศทางการพัฒนางานด้านการเงิน กองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ให้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกองฯ ต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ
ศิษย์ เก่ามหาวิทยาลั ย จึ งได้นามาเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒ นามหาวิทยาลั ย
นเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการสานประโยชน์
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความสาเร็จและชื่อเสียงของศิษย์เก่าให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดตั้ง กองพัฒนาศิษย์เก่าสัม พันธ์ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการ
ประสานงานระหว่างนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย โดยมีการดาเนินงานภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นเรศวร กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้
ดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า หมาย และกลยุทธ์ ของกองฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อกาหนดเป็นแผนกลยุทธ์ กองพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การดาเนิน งานตามแผนกลยุทธ์ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จะ
ประสบความสาเร็จได้นั้น กองฯ ต้องมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ อันได้แก่ การสร้ างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย ของการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากทุก
แหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีการนาเงินที่ได้
ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทา
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางข้างต้น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองพัฒนาศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั่นคือ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทุก
ด้าน ทั้งการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การวิ เคราะห์งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การติดตาม
ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน การจั ดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทารายงานทางการเงินที่บ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงิน
ทุกด้าน แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป
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กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
หลักกำร
1. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 10 องค์ประกอบ คือ 1) หลักประสิทธิผล 2)หลัก
ประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักความมีส่วนร่วม
7) หลักการกระจายอานาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างระบบและกลไก ที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล ด้านการเงินและงบประมาณ สามารถนาไปพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพัน ธ์ ดาเนินการระดมสมองบุคลากรภายในเพื่อ จัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกอง
พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดทาแผนการใช้จ่ายประจาปี และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนการใช้จ่ายเงินของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองฯ (SWOT Analysis) เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ด้านการเงิน และแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงิน โดยการ
ร่วมกันพิจารณา และแสดงความคิดเห็นจากบุคลากร
3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เพื่อพิจารณา
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้ำนกำรเงิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
หน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ เป็นดังนี้
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
กองฯ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดาเนินงานของกองฯ
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารการเงินของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้าน
การเงิน
4. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส และตรวจสอบได้
จุดอ่อน (Weakness)
1. การจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์
2. บุ คลากรขาดความแม่น ย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เ กี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิ ด
วิเคราะห์
โอกำส (Opportunities)
1. มีกฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. นโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการบริหารจัดการที่ดี
อุปสรรค (Threats)
1. ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
2. ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุผล
ตามแผน
พันธกิจทำงกำรเงิน
1. บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน
1. การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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กำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
วิสัยทัศน์กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินกองพัฒนศิษย์เก่ำสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุผลตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

ด้านการเงิน

งบประมาณ

เป้ำประสงค์ที่ 1

เป้ำประสงค์ที่ 2

การบริหารจัดการด้านการเงินมี

ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่ง

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส

ต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

กาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน และการ

ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
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แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ ของกองฯ
จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ)
ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นาไปใช้ในการสนับสนุนการประสานงาน
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์งานแผนและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
งบประมำณที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้รับจำกมหำวิทยำลัย มีดังนี้
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย ตามที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรจาแนก
ตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
1.1 งบบุคลำกร (ค่าจ้างชั่วคราว)
1.2 งบดำเนินงำน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
1.3 งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการ)
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
 งบบุคลำกร เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิและข้อกาหนดตาม
กฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
 งบดำเนินงำน หมวดค่าวัสดุกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าใช้สอย เงินประกันสังคม
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ
 งบอุดหนุน มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับพัน ธกิจ ของ
กองฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
- ทบทวนและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ด้านการเงิน และนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
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-

มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดทารายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อ แจ้งให้

ทราบ
กำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดทา
แผนปฏิบั ติการ ซึ่งระบุ โครงการที่ได้รับ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนินการและ
ผู้รั บ ผิ ดชอบ ทาให้ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสั มพันธ์ มีการดาเนินการในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภ าพตาม
งบประมาณที่ได้รับ ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด
การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละโครงการ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กองพัฒนาศิษย์ เก่าสั มพันธ์ ให้แต่ล ะฝ่ ายเร่งรัดให้ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ มีการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2. รายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ให้เร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทันกาหนดเวลา
3. การกาหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับรายการที่เสนอและดาเนินการจัดหา
ตามคุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติเป็นสาคัญ
4. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนทุก
ครั้ง
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ประเด็นยุทธศำสตร์ทำง
กำรเงิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงิน

ตัวชี้วัดตำมกลยุทธ์ทำงกำรเงิน กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน ตัวชี้วัดตำมกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
กลยุทธ์กำรเงิน
1. การบริหารจัดการด้าน
1.1 มีระบบกลไกในการจัดสรรการ
การเงิน มีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 2. ค่าใช้จ่ายงบประมาณจาก
จ่ายงบประมาณ
แหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์
สูงสุด

1.2 จานวนเงินงบประมาณ เงิน
รายได้
1.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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แนวทำงปฏิบัติ

1.1 กาหนดแนวทางในการบริหาร 1. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน และ
จัดการด้านการเงิน และ
นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2. วางแผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณ บริหารงบประมาณ และติดตาม
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. กาหนดมาตรการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุให้รวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและวัสดุ โดยการจัดทาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยง
1.2 จัดหาแหล่งเงินและใช้จา่ ย
1. กาหนดแนวทางและวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ

ส่วนที่ 4
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะ
มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายในกองฯ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรกองฯ รับทราบ เพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝ่าย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนด
2. งานนโยบายและแผนกองฯ จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของกองฯ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้
3. มอบหมายผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเงิ น ท าหน้ า ที่ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด และ
โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปี และรายงานเสนอผู้อานวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี พิจารณา ตามลาดับ
กำรติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จะดาเนินการเป็น
ประจาทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ อันจะนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

12

