
ตัวบงชี้ที่ 2  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ชนดิของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธบิายตัวบงชี้ 

หนวยงานจะตองมรีะบบในการจัดหาและจัดสรรเงนิอยางมปีระสทิธภิาพ จะตองมีแผนกลยุทธ

ทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงนิทุนที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสํานักใหสามารถดําเนินการ

ได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทัง้จากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ  

ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 

ครบทุกยุทธศาสตร มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงิน 

ตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะ 

ทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได 

 

นยิามศัพท 

แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน 

ของหนวยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธ 

ทางการเงินจะสอดรบัไปกับแผนกลยุทธของหนวยงาน หนวยงานควรประเมินความตองการทรัพยากร

ที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม กลยุทธแตละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากร 

ออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่หนวยงาน 

ใชในการดําเนินการใหกลยุทธนัน้บังเกิดผล จากนั้นจงึจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถงึที่มาของเงินทุน 

ที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงนิทุนใด เชน รายไดจากการจดัสรรงบประมาณทัง้เงินบํารุง

การศึกษาและงบประมาณแผนดิน รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย โดยท่ี

ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงนิจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของหนวยงาน 

 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2562– 30 ก.ย. 2563) 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มแีผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน 

การใชเงนิอยางมปีระสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการสํานัก 

อยางนอยปละ 2 ครัง้ 



5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวเิคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6. มคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม

การใชเงนิใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงนิไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3  คะแนน  4 คะแนน  5 

มกีารดําเนนิการ 

  1  ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

  2 หรอื 3 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

6 ขอ 

มกีารดําเนินการ 

7 ขอ 

 

รายงานผลการดําเนนิงาน 

1. สํานักงานอธิการบดีมีแผนกลยุทธทางการเงิน (2.1-1(1)) ที่ระบุแหลงที่มาและใชไปของ

ทรัพยากรทางการเงินและสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี (2.1-1(2)) สามารถ

ผลักดันแผนกลยุทธของสํานักงานอธกิารบดีใหสามารถดําเนินการได 

2. สํานักงานอธิการบดีมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน และหลักเกณฑการ

จัดสรรที่เหมาะสมกับลักษณะของการใชจายและเพียงพอสําหรับการบรหิารจัดการ ซ่ึงมีแหลงเงินที่ใช

ในการดําเนินงาน 2 แหลง คือ 1) เงินงบประมาณแผนดิน และ 2) เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง

การศึกษา) และจัดสรรใหหนวยงานในสังกัดโดยใหแตละหนวยงานจัดทําคําของบประมาณ (2.1-2(1)) 

โดยมกีารวางแผนการใชจายเงินอยางมปีระสทิธภิาพ โปรงใส และตรวจสอบได (2.1-2(2))  

3. สํานักงานอธกิารบด ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสอดคลองกับแผนปฏบิัติการ

ในแตละพันธกจิและการพัฒนาบุคลากรในแตละปอยางเหมาะสม (2.1-3(1)) (2.1-3(2)) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ที่แสดงรายละเอียดการใชจายเงินในทุก

ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ประกอบดวยยอดเบิกจายสะสม รอยละการเบิกจาย แผนการเบิกจาย และ

ผลการเบกิจาย รายงานคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธิการบดเีปนรายไตรมาส  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่  3 นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักงานอธกิารบด ีครัง้ที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 วาระที่ 3.6 (2.1-4(1))   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

อธกิารบด ีครัง้ที่ 6/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจกิายน 2562 วาระที่ 4.5 (2.1-4(2))  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

อธกิารบด ีครัง้ที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มนีาคม 2563 วาระที่ 4.1 (2.1-4(3))  



ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 2 นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

อธกิารบด ีครัง้ที่ 2/2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.4 (2.1-4(4))  

เพื่อใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของการใชจายงบประมาณ และสามารถนําขอมูลไปวเิคราะห

สถานะทางการเงนิและความมั่นคงของหนวยงานได 

5. คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี นําขอมูลตามรายงานทางการเงินไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงอยางตอเนื่อง (2.1-5(1))  

(2.1-5(2)) (2.1-5(3)) (2.1-5(4)) เพื่อพยากรณรายจายของสํานักในอนาคต  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใชจายเงินให

เปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด (2.1-6(1)) (2.1-6(2)) (2.1-6(3)) 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (2.1-7(1)) เพื่อประกอบการพจิารณาจัดทํา

คําของบประมาณปถัดไป 

 

หลักฐานการประเมนิ 

 2.1-1(1) แผนกลยุทธทางการเงนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

 2.1-1(2) แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  

 2.1-2(1) คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.1-2(2) แผนปฏบิัตกิารประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.1-3(1) แผนปฏบิัตกิารประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.1-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 3.3 

การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธกิารบดี 

2.1-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 3.6 

รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 

2.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธิการบด ีครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.5 

รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 

 2.1-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธิการบด ีครัง้ที่ 1/2563 วาระที่ 4.1 

รายงานผลการเบกิจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 

 2.1-4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 2/2563 วาระที่ 4.4

รายงานผลการเบกิจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 

 2.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธกิารบดี ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 3.6

รายงานผลการเบกิจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 



 2.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 6/2562 วาระที่ 4.5

รายงานผลการเบกิจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 

2.1-5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.1

รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 

2.1-5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธกิารบดี ครัง้ท่ี 2/2563 วาระที่ 4.4

รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 

 2.1-6(1) คําสั่งมอบหมายงานผูตรวจสอบภายใน 

2.1-6(2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1-6(3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.1-7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธกิารบดี ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.4

การเรงรัดการเบกิจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลคะแนนการประเมนิตนเอง 
 

ทําได (ขอ) ไดคะแนน 

7 5 

 


