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องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  (การคิดรอบปี : ใชปี้งบประมาณสาํหรับทุกตวั

บ่งช้ีขององคป์ระกอบท่ี 8) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช้

เงินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 3. มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ

และวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 

 4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนักาํหนด 

 7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํขอ้มลู

จากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 – 6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552    สาํนกังานอธิการบดี  มีผลงานผา่นระดบั   7  ตามเกณฑม์าตรฐาน 

สกอ. คือ 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 

การ

ดาํเนินการ 
รหัสเอกสาร/

หลกัฐาน 
มี ไม่มี 

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ

สถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

  สนอ.8.8.1.1 

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการ

จดัสรร และการวางแผนการใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

  สนอ.8.8.1.2 

สนอ.8.8.1.3 

สนอ.8.8.1.4 

3. มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหาร

สามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะ

การเงิน 

  สนอ.8.8.1.5 

สนอ.8.8.1.6 

4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ย

ปีละ 2 คร้ัง 

  สนอ.8.8.1.7 

5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย  

และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของ

องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

  สนอ.8.8.1.8 

สนอ.8.8.1.9 

สนอ.8.8.1.10 

สนอ.8.8.1.11 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ี์คณะวชิากาํหนด 

  สนอ.8.8.1.12 

สนอ.8.8.1.13 

7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายและนาํขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

  สนอ.8.8.1.14 
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้ :  ระดบั 7  เกณฑป์ระเมิน :    3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดบั  7  เกณฑป์ระเมิน :    3  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี : ระดบั 7   ผลการดาํเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

             ไม่บรรลุเป้าหมาย   

เป้าหมายปีต่อไป : ระดบั  7   เกณฑป์ระเมิน :    3  คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

 1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอด คลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสาํนกังานอธิการบดี และของ

มหาวทิยาลยั  (สนอ. 8. 8.1.1) 
 2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ โดยมีคณะกรรมการ หวัหนา้งาน และผอ.กอง  ภายใน

สาํนกังานอธิการบดี  ดาํเ นินการจดัทาํคาํของบประมาณประจาํปี  พิจารณาจดัสรรงบประมาณท่ี

ไดรั้บประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจของสาํนกังานอธิการบดี   โดยจดัหาเงินงบประมาณ 2 แหล่ง 

คือ เงินงบประมาณแผน่ดิน  และเงินนอกงบประมาณ (สนอ. 8.8.1.2)   มีการจดัทาํคาํขอ

งบประมาณเพื่อวางแผนการใชง้บประมาณ  (สนอ. 8.8.1.3)  มีการควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณให้

เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ  (สนอ. 8.8.1.4)    
 3.  มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ และ

วเิคราะห์สถานะทางการเงิน  โดยใชก้ารรายงานจากฐานขอ้มูลในระบบ GFMIS อิงรายงานสรุป

รายการขอเบิกของหน่วยงาน   รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน และรายงานสถานะ

งบประมาณ ณ สัปดาห์ (สนอ. 8.8.1.5)  และใชก้ารรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณาจดัสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบติัการ  (สนอ. 8. 8.1. 6) 
 4.   มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยจดัทาํรายงาน

ทางการเงินตามระเบียบของทางการทุกเดือน  เช่น งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานแสดง

สถานะการใชจ่้ายงบประมาณจากฐานขอ้มูลในระบบ GFMIS (สนอ. 8. 8.1.7)     
 5.   มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทาง

การเงิ น และความความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง  เช่น มีการติดตามผลการใชจ้่าย

งบประมาณของหน่วยงาน (สนอ. 8.8.1.8)  มีการติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ประจาํปี  (สนอ. 8.8.1.9)  มีการจดัทาํค่าใชจ่้ายผลผลิตตามแนวทางสาํนกังบประมาณ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (สนอ. 8.8.1.10) และจดัทาํรายงานผลการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (สนอ. 8. 8.1.11) 
 6.   มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทาํหนา้ท่ีตรวจติดตามผลการใชเ้งินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด  โดยมีคณะกรรมการติดตามผล (สนอ.8.8.1.12) 
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รายงานผลการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณรายเดือนใหค้ลงัจงัหวดั และรายงาน สงป . รายไตร

มาส  (สนอ. 8. 8.1.13) 
 7.  ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และนาํขอ้มูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ เช่น  ท่ีประชุมสาํนกังานอธิการบดี มีการ

รายงานผลและเร่งรัดการใชง้บประมาณ (สนอ. 8- 8.1- 14)  
 

จุดแข็ง  

 มีการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเงินและงบประมาณ การรายงาน การตรวจสอบ และการนาํขอ้มูล

ไปใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1.  ใหมี้การรายงานและติดตามผลการใชเ้งิน งบประมาณ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส 

 2.  นาํระบบเครือข่ายขอ้มูลเทคโนโลยมีาใชใ้นการติดตามผล 

 

 

จุดอ่อน 

  -   

    

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

  - 
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รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ. 8.8.1.1 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2551-2554) ของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 8.8.1.2 กรอบการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

สนอ. 8.8.1.3 คาํของบประมาณของแต่ละงาน / กอง  สังกดัสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 8.8.1.4 บญัชีควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2552 ของสาํนกังานอธิการบดี  
(แฟ้มตดัยอดงบประมาณ) 

สนอ. 8.8.1.5 รายงานการรับ-จ่ายเงินเงินนอกงบประมาณ ประจาํเดือน 

สนอ. 8.8.1.6 แผนปฏิบติัการเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ  ปี 2552 

สนอ. 8.8.1.7  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS 

สนอ. 8.8.1.8 เอกสารรายงานการติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 
ของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 8.8.1.9 เอกสารรายงานการติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

สนอ. 8.8.1.10 เอกสารรายงานการจดัทาํค่าใชจ่้ายผลผลิต ตามแนวทางสาํนกังบประมาณ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

สนอ. 8.8.1.11 เอกสารรายงานผลการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

สนอ. 8.8.1.12 รายช่ือคณะกรรมการติดตามผล 

สนอ. 8.8.1.13 รายงานผลการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ  รายไตรมาส 

สนอ. 8.8.1.14 รายงานการประชุมสาํนกังานอธิการบดี 

  
 
ตัวบ่งช้ีที ่8.2 :  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกนั 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของสถาบนั 

 2. มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของสถาบนั 

 3. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนในสถาบนั 

 4. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบนั 

 5. มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
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เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 (พอใช)้ คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี  มีผลงานผา่นระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐาน 

สกอ. คือ 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร/

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากร

ของหน่วยงาน 

 คณะวชิาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความตอ้งการ 

และวเิคราะห์การใชท้รัพยากรร่วมกนัภายในคณะ 

 มีการกาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของคณะ

วชิา รวมทั้งการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืน 

  สนอ.8.8.2.1 

2. มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของ

หน่วยงาน 

 ทาํการสาํรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากร

ของหน่วยงานภายในคณะวชิาไปวางแผนกลยทุธ์ในการ

บริหารงานการใชท้รัพยากรใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการใชง้าน 

 มีการจดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรของคณะวชิาท่ี

สามารถใชร่้วมกบัหน่วยงานอ่ืนได ้ร่วมทั้งเช่ือมโยง

ฐานขอ้มูลกบัภายนอกคณะวชิา 

 มีการจดัทาํประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนว

ปฏิบติัต่างๆ เผยแพร่เพือ่เอ้ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากร

ร่วมกนั 

 

  สนอ.8.8.2.2 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร/

หลกัฐาน มี ไม่มี 

3. 

 

 

มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนใน

สถาบนั 

 คณะวชิานาํผลการวเิคราะห์ความตอ้งการใช้

ทรัพยากรไปวางแผนการใชท้รัพยากรระหวา่งหน่วยงาน

ภายใน เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งประชุม 

ยานพาหนะ ครุภณัฑ ์เป็นตน้ 

  สนอ.8.8.2.3 

4. 

 

มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนนอก

สถาบนั 

 คณะวชิาจดัทาํแผนการใชท้รัพยากรระหวา่ง

หน่วยงานภายนอกและภายนอกสถาบนั เพื่อใหมี้การใช้

ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งประชุม ยานพาหนะ และครุภณัฑ ์เป็นตน้ 

  สนอ.8.8.2.3 

5. 

 

มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากร

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

 มีการติดตามและรายงานผลการใชท้รัพยากรภายใน/

นอกคณะวชิาร่วมกนัตามนโยบายและแผนการใช้

ทรัพยากรท่ีคณะวชิากาํหนด 

 มีการวเิคราะห์ผลการประหยดังบประมาณจากการใช้

ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนและรายงานผล 

  สนอ.8.8.2.4 

สนอ.8.8.2.5 

สนอ.8.8.2.6 

สนอ.8.8.2.7 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้ :  ระดบั  5  เกณฑป์ระเมิน :    3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดบั  5  เกณฑป์ระเมิน :    3  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี : ระดบั 5   ผลการดาํเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

             ไม่บรรลุเป้าหมาย   

เป้าหมายปีต่อไป : ระดบั  5   เกณฑป์ระเมิน :   3 คะแนน 

 

ผลการดาํเนินงานและผลการประเมนิตนเอง : 

 1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของสาํนกังานอธิการบดี  โดย

คณะกรรมการสาํนกังานอธิการบดี   วเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของสาํนกังาน

อธิการบดี  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั (สนอ. 8.8.2.1) 
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 2.   มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของสาํนกังานอธิการบดี   เช่น 

วเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรบุคคล    อาคารสถานท่ี วสุัด/ครุภณัฑ ์ (สนอ. 8.8.2.2) 
 3.   มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภายในสาํนกังานอธิการบดี กบั

หน่วยงานอ่ืน เช่น  การใชค้รุภณัฑร่์วมกนั  เคร่ืองถ่ายเอกสาร   (สนอ. 8.8.2.3) 
 4.   มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนภายนอกสถาบนั  เช่น การใชส้ถานท่ี 

วสัดุครุภณัฑร่์วมกนั  (สนอ. 8.8.2.3)    
 5.  ผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภายใน

สาํนกังานอธิการบดี และกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น ผลจากการดาํเนินการจดัหาวสัดุสาํนกังาน (สนอ. 

8.8.2.4) คาํสั่งปฏิบติังานโครงการจดัการศึกษา กศ.บป. (สนอ. 8.8.2.5) แนวปฏิบติัการใชย้านพาหนะ  

ของมหาวทิยาลยั (สนอ. 8.8.2.6)  รายละเอียดการขอใชห้อ้งประชุม (สนอ. 8.8.2.7) 

 

จุดแข็ง  

 1. มีการวเิคราะห์ความตอ้งการและมีการดาํเนินกิจกรรมการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งภายใน

และภายนอกสาํนกังานอธิการบดี  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1.  ใหมี้การดาํเนินกิจกรรมการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและพยายามใหค้รอบคลุม

ทุกหน่วยงานในสาํนกังานอธิการบดี 

 

จุดอ่อน 

  -  

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

  -  
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รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ. 8.8.2.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรร่วมกนั  
ของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 8.8.2.2 ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรร่วมกนัของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 8.8.2.3 แผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั(พ.ศ.2551-2554) ของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 8.8.2.4 รายงานการจดัหาวสัดุสาํนกังานของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 8.8.2.5 คาํสั่งปฏิบติังานโครงการจดัการศึกษา กศ.บป. 

สนอ. 8.8.2.6 ประกาศแนวปฏิบติัการใชย้านพาหนะของมหาวทิยาลยั 

สนอ. 8.8.2.7 รายละเอียดการขอใชห้อ้งประชุม 

 
 
 


