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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ  (การคิดรอบป : ใชปงบประมาณสําหรับทุกตัว
บงชี้ขององคประกอบที่ 8) 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีแผนกลยทุธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
 2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดานการเงนิ แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสนิใจ
และวเิคราะหสถานะทางการเงิน 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบนักําหนด 
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตดัสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี มีผลงานผานระดับ  7  ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่อดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

 
 

 สนอ.8.8.1.1 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

 
 

 สนอ.8.8.1.2 
สนอ.8.8.1.3 
และ  
สนอ.8.8.1.4 

3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะการเงนิ 

 
 

 สนอ.8.8.1.5 
และ  
สนอ.8.8.1.6 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 
 

 สนอ.8.8.1.7 

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงนิและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 

 
 

 สนอ.8.8.1.8 
สนอ.8.8.1.9 
สนอ.8.8.1.10
และ  
สนอ.8.8.1.11 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่คณะวิชากําหนด 

 
 

 สนอ.8.8.1.12
และ  
สนอ.8.8.1.13 

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

 
 

 สนอ.8.8.1.14 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ระดับ  1  เกณฑประเมิน : ระดับ   1 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ  7  เกณฑประเมิน : ระดับ   3 
เปาหมายของปนี้ : ระดับ  7   ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 

    ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ระดับ  7   เกณฑประเมิน : ระดับ   3 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี และของ
มหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.1.1) 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได  โดยมีคณะกรรมการ หัวหนางาน และผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผน  ภายในสํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป  
พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับประจําป ใหเปนไปตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี   โดย
จัดหาเงินงบประมาณ 2 แหลง คือ เงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข สนอ.8.8.1.2)   มีการจัดทําคําของบประมาณเพื่อวางแผนการใชงบประมาณ  (เอกสาร
หมายเลข สนอ.8.8.1.3)  มีการควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  
(เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.1.4)    
 3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน  โดยใชการรายงานจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS อิงรายงานสรุป
รายการขอเบิกของหนวยงาน   รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน และรายงานสถานะ
งบประมาณ  ณ สัปดาห (เอกสารหมายเลข  สนอ.8.8.1.5)  และใชการรายงานทางการเงิน
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข สนอ.8. 8.1. 6) 
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  อยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามระเบียบของทางการทุกเดือน  เชน งบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน รายงานแสดง
สถานะการใชจายงบประมาณจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS (เอกสารหมายเลข สนอ.8. 8.1.7)     
 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน และความความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  เชน มีการติดตามผลการใชจาย
งบประมาณของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.1.8)  มีการติดตามผลการใชจายงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ประจําป  (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.1.9)  มีการจัดทําคาใชจายผลผลิต
ตามแนวทางสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.1.10) 
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ.2551 (เอกสาร
หมายเลข สนอ.8. 8.1.11) 
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 6.   มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหนาที่ตรวจติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีคณะกรรมการติดตามผล (เอกสารหมายเลข 
สนอ.8.8.1.12) รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณรายเดือนใหคลังจังหวัด และรายงาน 
สงป. รายไตรมาส  (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.1.13) 
 7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ เชน  ที่ประชุมสํานักงานอธิการบดี มีการ
รายงานผลและเรงรัดการใชงบประมาณ (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.1.14)  
 
จุดแข็ง  
   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน และมีการดําเนินกิจกรรมดานการเงินและงบประมาณ 
การรายงาน การตรวจสอบ และการนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  ใหมีการรายงานและติดตามผลการใชเงิน งบประมาณ เปนรายเดือน และรายไตรมาส 
 2.  นําระบบเครือขายขอมูลเทคโนโลยีมาใชในการติดตามผล 

 
จุดออน 
  -   
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 
  - 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.8.8.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.2551-2554) ของสํานักงานอธิการบด ี
สนอ.8.8.1.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
สนอ.8.8.1.3 คําของบประมาณของแตละงาน / กอง  สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.8.8.1.4 บัญชีควบคุมการใชจายงบประมาณ ป 2551 ของสํานักงานอธิการบดี  

(แฟมตดัยอดงบประมาณ) 
สนอ.8.8.1.5 รายงานการรบั-จายเงินเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือน 
สนอ.8.8.1.6 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ  ป 2551 
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.8.8.1.7  รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน จากระบบ GFMIS 
สนอ.8.8.1.8 เอกสารรายงานการติดตามผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2551  

ของสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.8.8.1.9 เอกสารรายงานการติดตามผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2551  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
สนอ.8.8.1.10 เอกสารรายงานการจัดทําคาใชจายผลผลิต ตามแนวทางสํานักงบประมาณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
สนอ.8.8.1.11 เอกสารรายงานผลการวิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิต ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
สนอ. 8.8.1.12 รายช่ือคณะกรรมการติดตามผล 
สนอ. 8.8.1.13 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ  รายไตรมาส 
สนอ. 8.8.1.14 รายงานการประชุมสํานักงานอธิการบด ี
   
ตัวบงชี้ท่ี 8.2 :  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
 3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 (พอใช) คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี มีผลงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของหนวยงาน 

 สํานักงานอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาความตองการ และวิเคราะหการใชทรัพยากร
รวมกันภายในสํานักงานอธิการบดี 

 มีการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
ของคณะวิชา รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกรวมกับหนวยงานอื่น 

 
 

 สนอ.8.8.2.1 

2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
ของหนวยงาน 

 ทําการสํารวจและวิเคราะหความตองการใช
ทรัพยากรของหนวยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดีไปวางแผนกลยุทธในการบริหารงาน
การใชทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการใช
งาน 

 มีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรของสํานักงาน
อธิการบดีที่สามารถใชรวมกับหนวยงานอื่นได 
รวมทั้งเชื่อมโยงฐานขอมูลกับภายนอกสํานักงาน
อธิการบดี 

 มีการจัดทําประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และแนวปฏิบัติตางๆ เผยแพรเพื่อเอื้อใหเกิดการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

 
 

 สนอ.8.8.2.2 

3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นใน
สถาบัน 

 สํานักงานอธิการบดีนําผลการวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากรไปวางแผนการใชทรัพยากร
ระหวางหนวยงานภายใน เชน หองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองประชุม ยานพาหนะ ครุภัณฑ 
เปนตน 

 
 

 สนอ.8.8.2.3 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอก
สถาบัน 

 สํานักงานอธิการบดีจัดทําแผนการใชทรัพยากร
ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการใชทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หอง
ประชุม ยานพาหนะ และครุภัณฑ เปนตน 

 
 

 สนอ.8.8.2.3 

5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่ 

 มีการติดตามและรายงานผลการใชทรัพยากร
ภายใน/นอกสํานักงานอธิการบดีรวมกันตาม
นโยบายและแผนการใชทรัพยากรท่ีสํานักงาน
อธิการบดีกําหนด 

 มีการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณจาก
การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นและ
รายงานผล 

 
 

 สนอ.8.8.2.4 
สนอ.8.8.2.5 
สนอ.8.8.2.6 
สนอ.8.8.2.7 
สนอ.8.8.2.8 
และ  
สนอ.8.8.2.9 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ระดับ  5  เกณฑประเมิน : ระดับ   3 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ  5  เกณฑประเมิน : ระดับ   3 
เปาหมายของปนี้ : ระดับ   3   ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 

    ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ระดับ  5   เกณฑประเมิน : ระดับ   3 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานักงานอธิการบดี  โดย
คณะกรรมการสํานักงานอธิการบดี   วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสํานักงาน
อธิการบดี  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน (เอกสารหมายเลข      
สนอ.8.8.2.1) 
 2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสํานักงานอธิการบดี   เชน 
วิเคราะหความตองการใชทรัพยากรบุคคล    อาคารสถานที่ วัสดุ/ครุภัณฑ  (เอกสารหมายเลข   
สนอ.8.8.2.2) 
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 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี กับ
หนวยงานอื่น เชน  การใชครุภัณฑรวมกัน  เครื่องถายเอกสาร   (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.2.3) 
 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายนอกสถาบัน  เชน การใชสถานที่ 
วัสดุครุภัณฑรวมกัน  (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.2.3)    
 5.  ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี และกับหนวยงานอื่น เชนงบประมาณคาจางชั่วคราวที่จายจริง  (เอกสาร
หมายเลข สนอ.8.8.2.4) และ (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.2.5)  ผลจากการดําเนินการจัดหาวัสดุ
สํานักงาน (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.2.6)  คําสั่งปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษา กศ.บป. 
(เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.2.7) แนวปฏิบัติการใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
สนอ.8.8.2.8)  รายละเอียดการขอใชหองประชุม (เอกสารหมายเลข สนอ.8.8.2.9) 

 
จุดแข็ง  
    มีการวิเคราะหความตองการและมีการดาํเนินกจิกรรมการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายใน
และภายนอกสํานักงานอธิการบดี  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   ใหมีการดาํเนินกิจกรรมการใชทรัพยากรรวมกันอยางตอเนื่องและพยายามใหครอบคลุม
ทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 
 
จุดออน 
  - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 
  - 
 
รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.8.8.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวเิคราะหความตองการใชทรัพยากรรวมกัน  

ของสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.8.8.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรรวมกันของสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.8.8.2.3 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน (พ.ศ.2551-2554)  ของสํานักงานอธิการบดี 
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.8.8.2.4 เอกสารกรอบอัตรากําลัง  สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2549-2552 
สนอ.8.8.2.5 งบประมาณคาจางชั่วคราวทีจ่ายจริงของสํานักงานอธิการบดี   
สนอ.8.8.2.6 รายงานการจดัหาวัสดุสํานกังานของสํานักงานอธิการบด ี
สนอ.8.8.2.7 คําสั่งปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษา กศ.บป. 
สนอ.8.8.2.8 ประกาศแนวปฏิบัติการใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 
สนอ.8.8.2.9 รายละเอียดการขอใชหองประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


