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ตัวบ่งชี้  8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบคุลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเปน็ระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย

ปีละ 2 ครัง้ 
5. มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของสถาบนัอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าทีต่รวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบนักําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เปน็ไปตามเป้าหมาย และนําข้อมลูจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 :   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
คะแนนที่ได้รับ   5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการ 7 ข้อ ดังนี้ 
 

 ข้อ 1 นโยบายของคณะฯ  โดยผู้บริหารคณะฯ ให้ความสําคัญกับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (เอกสารอ้างอิง 8.1.1-1)  เพ่ือให้มองเห็นทิศทางของการดําเนินการด้านการเงินให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 (เอกสารอ้างอิง 8.1.1-2) 

องค์ประกอบที่ 8 :  การเงินและงบประมาณ
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 ข้อ 2 คณะฯ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรรและ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดสรรและวางแผนตาม
นโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินได้ประจําปี 2554 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ (เอกสารอ้างอิง 8.1.2-1) (เอกสารอ้างอิง8.1.2-2) หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินให้เหมาะสม และเพียงพอสําหรับการบริหารตามภารกิจของคณะฯ โดยนําเข้า
พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนําเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (เอกสารอ้างอิง 8.1.2-3)  คณะมีการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเริ่มจากการจัดสรรเงินที่เป็น
ธรรม ที่พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแต่ละรายวิชา ซ่ึงอาจารย์แต่ละท่านสามารถตรวจสอบ
ยอดเ งิน ท่ี เป็นปัจจุบัน ไ ด้ตลอดเวลาจาก  ฐานข้อมูลรับ-จ่ าย เ งิน บํารุ งการ ศึกษา 
http://www.animal.mju.ac.th/AnFinance/index.php (เอกสารอ้างอิง 8.1.2-4) และมีแผนการ
จัดสรรการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมของคณะฯ จากเอกสารงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปี 2554 (เอกสารอ้างอิง 8.1.2-5) และเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2554 
(เอกสารอ้างอิง 8.1.2-6)  

 ข้อ 3 คณะฯ  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทุกด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตที่มาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของ
ประเทศ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพ่ิมศักยภาพ
และขีดสมรรถนะของชุมชน  การดํารง ศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิ เวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2554 (เอกสารอ้างอิง 8.1.3-1) โดยจัดทําโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้านดังกล่าว 
 

 ข้อ 4 คณะฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทํา
รายงานฐานะทางการเงิน โดยรายงานยอดเงินคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจําทุกเดือน 
และมีการนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกครั้ง (เอกสารอ้างอิง 8.1.4-1)  
   

 ข้อ 5 คณะฯ มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน โดยแสดง
เป็นอัตราร้อยละ ควบคุมไปด้วย เพื่อง่ายต่อการนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินต่อไป (เอกสารอ้างอิง 8.1.5-1) คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการนําข้อมูลทาง
การเงินจากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการใช้จ่ายเงินตามแผนที่ได้วางไว้ (เอกสารอ้างอิง 8.1.5-2)   
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 ข้อ 6 คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ระบบสายการบังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส นอกจากน้ียังมีสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด และของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบันกําหนด  สําหรับปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนด (เอกสารอ้างอิง 8.1.6-1) 
(เอกสารอ้างอิง 8.1.6-2) (เอกสารอ้างอิง8.1.6-3) (เอกสารอ้างอิง 8.1.6-4) และคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวันของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 
8.1.6-5)  
 

 ข้อ  7 คณะฯ  โดยงานคลังและพัสดุ  มีการจัดทําฐานข้อมูลทางการเ งิน 
http://www.animal.mju.ac.th/AnFinance/index.php (เอกสารอ้างอิง 8.1.7-1)และมหาวิทยาลัย
มีระบบบัญชี 3 มิติ http://www.acc3d.mju.ac.th/acct3d/_login/default.aspx (เอกสารอ้างอิง 
8.1.7-2) ที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ และได้
นําเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือแจ้งให้ทราบ
ถึงสถานะทางการเงินและการดําเนินงานตามแผน อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
สําหรับผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจปรับ
แผนการดําเนินงานระหว่างปีงบประมาณ และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีถัดไป 
(เอกสารอ้างอิง 8.1.7-3) 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปี 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
8.1.1-1  แผนกลยทุธ์ทางด้านการเงินของคณะฯ 
8.1.1-2  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที ่1/2554  
           และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที ่1/2554 
8.1.2-1  การจัดสรรงบประมาณ ประจําป ี2554 
8.1.2-2  ปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําป ี2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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8.1.2-3  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที ่2/2554 
  และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที ่2/2554 
8.1.2-4  ฐานข้อมูล รบั-จ่ายเงินบํารุงการศึกษาของคณะฯ 
8.1.2-5  เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําป ีเงินงบประมาณป ี2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
8.1.2-6  เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําป ีเงินรายได้งบประมาณป ี2554  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
8.1.3-1  แผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ 2554 
8.1.4-1  รายงานเงินคงเหลืองบประมาณประจําป ี2554 
8.1.5-1  การวิเคราะห์สถานะทางการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 และไตรมาสที ่1, 2, 3, 4 
8.1.5-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 
8.1.6-1 เอกสารประกอบการบรรยายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการสําหรบั 

ผู้บริหาร 
8.1.6-2 คู่มือการใช้งานระบบบญัชี 3 มิติ 
8.1.6-3 เว็บไซต์สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(http://www.audit.mju.ac.th/index.php) 
8.1.6-4 เว็บไซต์กรมบญัชีกลาง (http://www.cgd.go.th/wps/portal) 
8.1.6-5 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเกบ็รกัษาเงินและตรวจรบั-จ่ายเงินประจําวันของ

คณะฯ 
8.1.7-1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินของคณะฯ 

(http://www.animal.mju.ac.th/AnFinance/index.php) 
8.1.7-2 ระบบฐานข้อมูล 3 มิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(http://www.acc3d.mju.ac.th/acct3d/_login/default.aspx) 
8.1.7-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรทัย  ปรีชา 


