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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           นางสาวอรทัย    ปรีชา
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

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 
คะแนนท่ีได้รับ   5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดําเนินการ 7 ข้อ ดังน้ี 
 

 ข้อ 1 ผู้บริหารคณะฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (อ้างอิง สศ.8.1.1-
1 แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2556)  เพ่ือให้มองเห็นทิศทางของการ
ดําเนินการด้านการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดคล้องกับแผนกล

องค์ประกอบที่ 8 :  การเงนิและงบประมาณ
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ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 (อ้างอิง สศ.8.1.1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556)  
 ข้อ 2 คณะฯ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรรและวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดสรรและวางแผนตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ
เงินรายได้ประจําปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง สศ.8.1.2-1 นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินได้
ประจําปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้) (อ้างอิง สศ.8.1.2-2 การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปี 2556) 
(อ้างอิง สศ.8.1.2-3 การจัดสรรเงินรายได้ ประจําปี 2556) หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินให้เหมาะสม และเพียงพอสําหรับการบริหารตามภารกิจของคณะฯ โดยนําเข้าพิจารณาหลักเกณฑ์การ
จัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง
ที่ 2/2556 (อ้างอิง สศ.8.1.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
2/2556)  คณะมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเริ่มจากการจัดสรร
เงินที่เป็นธรรม ที่พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแต่ละรายวิชา ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านสามารถตรวจสอบ
ยอดเงินที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาจาก ฐานข้อมูลรับ-จ่ายเงินบํารุงการศึกษา (อ้างอิง สศ.8.1.2-5 
ฐานข้อมูล รับ-จ่ายเงินบํารุงการศึกษาของคณะฯ) และมีแผนการจัดสรรการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพใน
ภาพรวมของคณะฯ จากเอกสารงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.8.1.2-6 เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินงบประมาณปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และเอกสารงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี 2556 (อ้างอิง สศ.8.1.2-7 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินรายได้งบประมาณปี 
2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  
 ข้อ 3 คณะฯ  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ทั้ง
ด้านการผลิตบัณฑิตที่มาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน การดํารงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดทําเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 (อ้างอิง สศ.8.1.3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556) 
โดยจัดทําโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจหลักที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 
ด้านดังกล่าว 

ข้อ 4 คณะฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทํารายงานสถานะ
ทางการเงิน โดยรายงานยอดเงินคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจําทุกเดือน และมีการนําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกครั้ง (อ้างอิง สศ.8.1.4-1 รายงานเงินคงเหลืองบประมาณประจําปี 
2556)  
   

ข้อ 5 คณะฯ มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน โดยแสดงเป็นอัตราร้อยละ 
ควบคุม เพ่ือความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินต่อไป (อ้างอิง สศ.
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8.1.5-1 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4)  คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการ
นําข้อมูลทางการเงินจากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงอย่างต่อเน่ือง ตลอดถึงการใช้จ่ายเงินตามแผนที่ได้วางไว้ (อ้างอิง สศ.8.1.5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556)   
 ข้อ 6 คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบสายการ
บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส นอกจากน้ียังมีสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด และของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด  สําหรับปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนด (อ้างอิง สศ.
8.1.6-1 เอกสารประกอบการบรรยายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการสําหรับผู้บริหาร)  (อ้างอิง 
สศ.8.1.6-2 คู่มือการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ)  (อ้างอิง สศ.8.1.6-3 เว็บไซต์สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้) (อ้างอิง สศ.8.1.6-4 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง) (อ้างอิง สศ.8.1.6-5 เอกสารส่งรายงาน
การตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้) (อ้างอิง สศ.8.1.6-6 เอกสารขอความ
อนุเคราะห์จัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจําปี และการจําหน่ายของปีงบประมาณ 
2556) และคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวันของคณะฯ (อ้างอิง 
สศ.8.1.6-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจรับ-จ่ายเงินประจําวันของคณะฯ ประจําปี 
2556)  
 ข้อ 7 คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ มีการจัดทําฐานข้อมูลทางการเงิน (อ้างอิง สศ.8.1.7-1 ระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง ค ณ ะ )  แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ บั ญ ชี  3  มิ ติ 
http://www.acc3d.mju.ac.th/acct3d/_login/default.aspx (อ้างอิง สศ.8.1.7-2 ระบบฐานข้อมูล 3 
มิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ และ
ได้นําเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงสถานะ
ทางการเงินและการดําเนินงานตามแผน อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารระดับสูง 
ตลอดจนเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจปรับแผนการดําเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 
และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีถัดไป (อ้างอิง สศ.8.1.7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2556) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา  2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

7  ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 


