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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 

วิสัยทัศน์ทางการเงิน 

 คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีระบบ

บริหารจัดการด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 

พันธกิจทางการเงิน  

1. มุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงินด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 

2. มุ่งพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานแก่ผู้ใช้บริการ 

 

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้แผนงบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้เงิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินของคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรงใส ความสามารถตรวจสอบได 

2. เพื่อสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีแนนอนชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติไดตาม

แผนงานท่ีก าหนดไวมีการติดตาม และประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้

งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินและงบประมาณ 

 

เป้าประสงค์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ท่ี 1  

การบริหารจัดการด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์ท่ี 2  

การเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพร้อมการควบคุมและ

ตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์ท่ี 3  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการเงินและงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท์างการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 1  

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 2 

การพัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 3  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรการเงินและงบประมาณ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ลักษณะระบบ 3 มิติ  

(บัญชี 3 มิติ) 

2. มีระบบการบริหารจัดการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม

ระเบียบทางราชการ 

3. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

4. มีการจัดการรับผิดชอบการวิจัยและบริการวิชาการอย่างชัดเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในแต่ละหมวดหมู่และมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่บ่อยครั้ง 

2. การบริหารแผนการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในบางโครงการ/กิจกรรม 

3. การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินมีความล่าช้า 

4. บุคลากรระดับปฏิบัติการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ด้านการเงินท่ีถูกต้อง 

โอกาส (Opportunities) 

1. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น ระบบสารสนเทศสนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ลักษณะระบบ 3 มิติ (บัญชี 3 มิติ) ระบบจัดซื้อจัดจ้างของ

ภาครัฐ (gprocurement) ของกรมบัญชีกลาง 

2. บุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินมีการอบรม พัฒนาตนเองทางด้านการเงินและพัสดุ 

อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขาดเสถียรภาพ ท าให้ระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินขัดข้อง 

2. บุคลากรด้านการปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินและพัสดุ 
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ความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์คณะ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ของคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนค์ณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยาลัยที่มคีุณภาพด้วยการบริหารจดัการเชิงรุก และ

สร้างสรรค์ภูมปิัญญาไทยสู่สากล ภายในปี พ.ศ.2565-2568 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้โดด
เด่นสามารถ
แข่งขันได้ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2   
สร้างเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์

ของวิทยาลัยมวย
ไทยฯ ให้เกิดการ

ยอมรับ 
 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ขยายโอกาสการ

เข้าถึงลูกค้าและ

ผู้รับบริการใน

สถานการณ์ที่ดี

ขึ้น 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างงานวิจัย

และนวัตกรรม

ด้านสุขภาพสู่

ชุมชน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

บริการวิชาการ

ด้านสุขภาวะ 

ท านุบ ารุงศิลป

วัฒนาธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

      คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีระบบบริหารจัดการด้าน

การเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ด้านการเงิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

ระบบ กลไก และกระบวนการ

จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการ

ใช้งบประมาณ 

 

เป้าประสงค์ที่ 1  

การบริหารจัดการด้านการเงินที่มี

ประสิทธิภาพ ถกูต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

กลยุทธท์ี่ 1  

ก าหนดแนวทางในการบริหาร

จัดการด้านการเงินและการ

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  

 

เป้าประสงค์ที่ 2  

การเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยพร้อมการควบคุมและ

ตรวจสอบได้ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธท์ี่ 3  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารทรัพยากรการเงินและ

งบประมาณ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ในการ

บริหารจัดการด้านการเงินและ

งบประมาณ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัตณาระบบ
บริหารจัดการ 

เชิงรุก 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้ง

ภายในและ
ภายนอก 

 

กลยุทธท์ี่ 2 
การพัฒนาระบบ กลไกและ

กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ 
ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทางการเงินที่ 1 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดานการเงิน  

 

เปาประสงคทางการเงิน  

  การบริหารจัดการดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 

  

กลยุทธทางการเงิน  

  ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

แนวทางปฏิบัติ  

1. บุคลากรในคณะ ศึกษาและทบทวนระเบียบ ขอบังคับและประกาศท่ีเกี่ยวกับดานการเงินท่ี มีผลบังคับใช

ของมหาวิทยาลัย และติดตามใหเปนปจจุบัน เพื่อน าไปใชประโยชนตอการ ด าเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2. คณะมีระบบการจัดสรรเงิน แผนการใชจาย การบริหารและติดตามผลการใชจาย งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

3. คณะมีมาตรการและแนวทางเรงรัดการติดตามการใชงบประมาณประจ าป  

4. คณะมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายให มีความรวดเร็ว 

โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรม โดยปฏิบัติตามข้ันตอนและระบบของ มหาวิทยาลัย 

 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของการเบิกจ่าย 96.50 97.00 97.50 98.00 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการเงินและ

งบประมาณ (ร้อยละ) 

88 90 92 94 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทางการเงินที่ 2 

การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชงบประมาณ 

 

เปาประสงคทางการเงิน 

การเบิกจายเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย พรอมมีการควบคุมและ 

ตรวจสอบได 

 

กลยุทธทางการเงิน 

การพัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชงบประมาณ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ 

2. จัดท ารายงานสรุปการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเสนอผูบริหารเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

2. มีการก ากับตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป เสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

3. มีการรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนประจ าทุกปี 

 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1.มีการรายงานสรุปการใช้จ่ายเสนอต่อผู้บริหาร (ครั้ง/ปี) 4 4 4 4 

2.การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

(ครั้ง/ปี) 

4 5 6 7 

3.ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน/ภายนอก (ครั้ง/ปี) 1 1 1 1 

 

 



8 
 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทางการเงินที่ 3 

การสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาใชในการบริหารจัดการ 

ดานการเงินและงบประมาณ 

 

เปาประสงคทางการเงิน  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  

 

กลยุทธทางการเงิน  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทรัพยากร การเงินและงบประมาณ  

 

แนวทางปฏิบัติ  

1. สนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณ  

2. เพิ่มศักยภาพในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณใหกับบุคลากรผูเกี่ยวข

องอยางตอเนื่อง 

 

 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1.ส ารวจ พัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลและทรัพยากร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้ง/ปี) 

2 2 2 2 

2.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน

การเงิน/พัสดุ (ครั้ง/ปี) 

2 2 2 2 
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วิสัยทัศน์ คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 

ยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการด้านการเงิน 

การพัฒ นาระบบ กลไก

และกระบวนการจัดสรร 

ตรวจสอบได้ ติดตาผล การ

ใช้งบประมาณ 

การส่งเสริมและพัฒ นา

ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ใน

การบริห าร จัดการด้าน

การเงินและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น

การเงิน ท่ี มี ป ระ สิทธิภ าพ 

ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การเบิก จ่ายเป็น ไปตาม 

ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เบี ย บ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

พร้อมมีการควบคุมและ

ตรวจสอบได้ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร

ด้ า น ก า ร เ งิ น  แ ล ะ

ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ ก าห น ด แ น วท าง ใน ก า ร

บริหารจัดการด้านการเงิน

แ ล ะ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒ นาระบบ กลไก 

และกระบวนการจัดสรร 

ตรวจสอบ ติดตามผลการ

ใช้งบประมาร 

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศเพื่อการบริการ

ทรัพ ยากรการ เงิน และ

งบประมาณ 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

  คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีแหลง 

งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย จัดสรรใหคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทย์แผนไทยจาก 

1. งบประมาณแผนดิน ตามท่ีไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายแลวจัดสรรใหหนวย

งานในสังกัด จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ 

1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนขาราชการ, เงินประจ าต าแหนง, เงินเดือน,พนักงานราชการ) 

1.2 งบด าเนินงาน (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาใชจายไปราชการอบรม ดูงาน, คาวัสดุ) 

1.3 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) 

1.4 งบอุดหนุน (คาใชจายพนักงานฯ , โครงการบริการวิชาการ, โครงการวิจัย) 

1.5 งบรายจายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

 

2.งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยคิดรอบตามป

งบประมาณ ดังนี้ 

2.1 งบบุคลากร (คาจางช่ัวคราว) 

  2.2 งบด าเนินงาน (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาใชจายไปราชการ อบรม ดูงาน, คาวัสดุ) 

  2.3 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) 

  2.4 งบอุดหนุน (คาใชจายพนักงานฯ, โครงการวิจัย) 

2.5 งบรายจายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

 

แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ 

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีแนวทางการ

บริหารเงินงบประมาณตางๆ คือ บริหารงบประมาณใหสอดคลองกับขอก าหนดของกระทรวงและมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณของคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน 

จอมบึง จะท าการจัดสรรงบประมาณ  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย  

การบริการวิชาการ ดานท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ ดังนั้น แนวทางการใชจาย 

งบประมาณเฉพาะจาก งบประมาณแผนดิน และงบเงินรายได ดานการจัดการศึกษา มีการแบงเปนสัดสวน

ในแตละพันธกิจ ดังนี้ 

รอ้ยละการใชจายงบประมาณ 

1. ดานจัดการศึกษา        70 % 

2. ดานวิจัยและการบริการวิชาการ      10 % 

3. ดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       5 % 

4. ดานบริหารจัดการ        10 % 

5. ดานอื่นๆ         5 % 

รวมทั้งสิ้น       100 % 

 

ระบบฐานขอมูลทางการเงิน 

1. ฐานขอมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัย 

2. ใชระบบบริหารจัดการสารสนเทศดานระบบบริหารงบประมาณและการเงินการบัญชี (3มิติ) 

ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 

การจัดท ารายงานแสดงฐานะการเงิน 

  คณ ะ วิท ย าลัยม วย ไทย ศึกษ าและก ารแพ ทย์ แผน ไทย  ม ห าวิท ย า ลัย ราชภั ฏ ห มู บ าน 

จอมบึง มีนโยบายในการจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินทุกๆ ส้ินเดือน และแสดงฐานะทางการเงิน  

เปนรายไตรมาส พรอมท้ังเสนอแนะปญหา และอุปสรรคการด าเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผู

บริหารตอไป 

แนวทางการประหยัดงบประมาณ 

1. เนนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความคุมคา 

2. เนนการประหยัดพลังงานภายในหนวยงาน 

3. สรางจิตส านึกในการลดใชวัสดุส้ินเปลือง 

4. ใช้กระดาษหน้า – หลัง หรือน ากระดาษท่ีเหลือใช้หรือหมดความจ าเป็นในการใช้งานมาใช้เป็น

ส าเนาเอกสาร 
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5. ให้มีการตรวจเช็ค บ ารุงรักษาพัสดุอยู่เสมอ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม และมีพัสดุ

พร้อมใช้งานในสภาพดีอยู่เสมอ 
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นโยบายที่เปนจุดเนน 

1. เพิ่มคุณภาพบัณฑิตใหเปนคนดี และประกอบอาชีพไดตามสาขาท่ีเรียนมา 

2. เรงรัดพัฒนาอาจารยใหไดตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

3. ใหบริการวิชาการโดยเช่ือมโยงกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและทองถิ่น 

4. สงเสริมการวิจัยและบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

5. สงเสริมการพัฒนาสาขาวิชาสูสากล 

6. พัฒนา ICT เพื่อบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

7. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นสะอาด 

8. สนับสนุนงาน/โครงการท่ีมุงแกปญหาจากผลการประเมินของ กพร. สมศ. และ สกอ.และการ

ประเมินภายใน 

9. สงเสริมการประหยัดพลังงานและแกไขปญหาโลกรอน 

10. มีนโยบายเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

กรอบการจัดสรรงบประมาณ 

  1. จัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ และตัวบงช้ีส าคัญของคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาแลการแพทย์

แผนไทย 

2. จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความเปนไปไดและผลประโยชนของโครงการ 

3. จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาความส าเร็จของโครงการในอดีต 

4. จัดสรรงบประมาณตามความจ าเปนเรงดวน และความเหมาะสมกับสถานการณ 

5. จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และการบริหารจัดการของคณะ 

 

แนวทางการเบิกจายงบประมาณ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ ด าเนินกิจกรรมและเบิกจายตามรายละเอียดในแผนการใชจายงบประมาณ

รายจายท่ีไดรับอนุมัติ 

2. หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดรายจาย ตองเสนอคณะฯเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนด าเนินการ 

3. เบิกจายตามระเบียบการเบิกจายเงินของกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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กรอบการวิเคราะห์ประมาณการรายรับ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 

คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

แหล่งงบประมาณ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

งบประมาณแผ่นดิน 1,053,840 1,103,840 1,153,840 1,203,840 1,253,840 

เงินรายได้ 1,328,570 1,993,385 2,658,200 3,323,015 3,393,015 

รวมทั้งสิ้น 2,382,410 3,097,225 3,812,040 4,526,855 4,656,855 

 
 


