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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ     

2  หรือ 3 ขอ้ 
มีการดําเนนิการ     

4 หรือ 5 ขอ 
มกีารดําเนนิการ        

6  ขอ้  

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5   6  4   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําคํา

ขอทีส่อดคลอง

กับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน 
 

       กองฯ ได มีการจัดทําคําของบประมาณ

ประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

เงิ นราย ได ที่ สอดคล องกับแผนการจัดทํ า

งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลอง

กับยุทธศาสตร ในดานกิจการนักศึกษาที่กอง

กิจการนักศึกษารับผิดชอบในฐานะหนวยงาน

กลางที่ตองดําเนินการกํากับดูแลการใชจายงบ

ประมาณ  (กนศ. 1.8/1-1) 

กนศ. 1.8/1-1 
-  เอกสารคําขอ 
งบประมาณ 
แผ่นดินประจาํปี
งบประมาณ 
2553 
-  เอกสารคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้ประจําปี

งบประมาณ 2553 

 2 มีแนวทางบรหิาร

ทรัพยากรทาง    

ดานการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใช้เงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

โปรงใส 

ตรวจสอบ ได 

แนวทางบรหิารทรัพยากรทางดานการเงิน  
และแผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ
ภายในกองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กอง
รับผิดชอบตามสายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในแตละหมวด จะมี
กิจกรรมกํากับ แตละกิจกรรมจะมีกฏ ระเบียบ 
และเกณฑ์การใชจายงบประมาณกํากับชัดเจน
ดังนั้น การใชจายงบประมาณของแตละงานแตละ
กจิกรรมจะตองเปน็ไปตามกฏเกณฑ และระเบียบ 
โดย ได รับการอนุมั ติ จากผู บริหารที่ ได รั บ
มอบหมายให รับผิดชอบประกอบด วย รอง
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษากฬีา และวัฒนธรรม 

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผน่ดิน 

ประจําปีงบประมาณ 

2553 

- เอกสารคําขอ 

งบประมาณเงนิ 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2553 

- งบประมาณ 
แผนดินประจําป 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

        กองฯ มีการดําเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณที่แยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยใน
การบริหารจัดการโดยจัดระบบการดําเนินงาน  
ที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯ(ดําเนินโดยงาน
ธุรการ) และมีการกระจายอํานาจการอนุมัติ
การใช้โดยรองอธิการบดี และผู้อํานวย การกอง
กิจการนักศึกษา กระบวนการดําเนินงาน มี
เจ้าหน้าที่ธุรการ  รับผิดชอบในการดําเนินการ
ใช้เงิน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
การเบิกจ่าย ที่ เพิ่มประสิทธิภาพ  มีความ
โปรง่ใส  และตรวจสอบได้ รายละเอียดเอกสาร 
(กนศ. 1.8-01) 

งบประมาณ 2553 

 

กนศ. 1.8-01 

- งบประมาณเงิน 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2553 
- สรุปขอ้มลูดา้น
งบประมาณและ
การเงิน กอง
กจิการนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 
2553 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปีที่สอดคล

งกับแผน 

ปฏิบัติการในแตละ

พันธกจิ และการ

พัฒนาหนวยงาน

และบุคลากร 

  กองฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายไดที่
สอดคลองตามพันธกิจ การบริหารจัดการ   ด้าน
งบประมาณ ได้แก่  เงินรายได้ สนอ. เงินรายได้
ส่วนกลาง  เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน  จํานวน 44,451,542.09 
บาท  รายจ่าย  39,266,181.50 บาท   
ด้านการเงิน ได้แก่ เงินยืมทดรองจ่าย เงินทุน 

การศึกษา  เงินยืมฉุกเฉิน  เงินค่าบํารุงสุขภาพ

และ ประกันอุบัติเหตุ จํานวนเงินทั้งสิ้นรายรับ  

8 , 5 8 1 , 6 1 3 . 9 3  บ า ท  แ ล ะ ร า ย จ่ า ย   

6,752,852.80 บาท  สําหรับงบประมาณในการ

พัฒนาหน วยงานและบุคลากรไม่ได้รับการ

จัดสรร  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได กําหนด

นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ใน

สํานักงานอธิการบดีโดยไดมอบหมายใหกองการ

เจาหนาที่  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบบริหาร

จัดการงานดานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

รวมทั้งการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

บุคลากร   

- งบประมาณ 
แผนดินประจําป 

งบประมาณ 2553 

- งบประมาณเงิน 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2553 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทํารายงาน 

ทางการเงินอยางเป็น

ระบบ และรายงานตอ 

ผูบรหิาร ของหนวย

งานอยางนอย ปละ 2 

คร้ัง 

 กองฯ  มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบ 

ประมาณในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะ

ทางการเงินของกองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจ

ตัดสินใจอนุมัติในการใช้เงินแตละครั้ง  โดย

งานธุรการรับผิดชอบเป็นหน่วยงานกลาง 

รองรับการบรหิาร และการดําเนินงานของทุก

งานของกองฯ และองค์การบริหารองค์การ

นักศึกษา  สภานักศึกษา  ชมรมต่าง ๆ และ

กรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทาง

การเงิน อยาง  เปนระบบมีการบันทึกขอมู

ลทุกครั้งที่มีการใช้เงิน สามารถตรวจสอบ

ความเปนปจจุบันไดที่งานธุรการ  และจัดทํา

รายงานทุกเดือน  รายไตรมาส และทุก

ปีงบประมาณให้ผูบ้รหิารและหน่วยงานทราบ 

รายงานขอมลูดาน

การเงิน 
 

 5 มีการนําขอ มูลทาง 

การเงินไปใชในการ    

วิเคราะห  คาใชจาย

และวิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของหนวย

งานอยางตอเนื่อง 

 กองฯ  มีการนําขอมูลทางการเงิน 
ไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะห์
สถานะทางการเงนิของกอง เพื่อใช
ประกอบการใช้เงินตามภารกิจและตาม
รายการที่ไดรับการจัดสรรอยา่งต่อเนื่อง 
 

เอกสารการเบิก   
จายงบประมาณ 
 

 6 มีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในและภายนอก 

ทําหนาที่ตรวจติดตาม

การใชเงินให้เปนไป

ตามระเบยีบและกฎ

เกณฑที่สถาบัน

กําหนด 

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน

โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หัวหน้างานและ

ผู้อํานวยการกองฯ หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการ

ติดตามการใช้เงิน กรณีที่ใช้งบกลางกับงาน

พัสดุ งานการเงินและบัญชีกองคลังและกอง

แผนงานในการใช้เงินทุกรายการ ผลการ

กนศ.1.8  

บัญชแีละรายงาน

การดําเนินงาน

การเงินต่าง ๆ ของ

กองฯปีงบประมาณ 

2553 - 2554 
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ติดตามและตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบ 

 

ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ้ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ภายใน ด้านงบประมาณถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการติดตามการใช้

เงินยืมและที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ตาม

ระเบียบที่กําหนดในเรื่องของระยะเวลาการ

ชําระเงินคนืตามเวลาที่กําหนดไว้ 

 

 7 ผูบรหิารระดับสูง 

มีการติดตาม 

ผลการใชเงินให้เปน็ 

ไปตามเปา้หมาย 

และนําขอ มลูจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการวาง 

แผนและการตดัสนิ 

ใจ 

     ผู้อํานวยการกองฯ หัวหน้างาน/หัวหน้า

หน่วยทุกงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้

ความสําคัญและติดตามการใช้จ่ายเงินตาม

งบประมาณที่ได้รับและตามภารกิจ กิจกรรม/

โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และสอดคล้องกับ

เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําข้อมูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผน

และการตัดสินใจ 

กนศ.1.8  

หนังสือเอกสาร

การจัดทําคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้และเงนิ

งบประมาณ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

  มีการดําเนนิงานดา้นการเงนิและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลยัในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะการดําเนินงานเงนิกจิกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิน้ที่กองฯ  ที่แยกต่างหากจากแผน

รวมของมหาวิทยาลยัและมีเจา้หน้าที่การเงินดูแล  รับผดิชอบทําใหม้ีความคลอ่งตัวและเอื้อต่อการดําเนนิงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. มีการเช่ือมโยงแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานกับระบบงบประมาณในบางส่วนงานเทา่นัน้ 

2. ระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยั ที่จดัสรรใหก้องฯ ยังขาดความเชื่อมโยงกับการ 

วางแผนกลยุทธ ์ทําให้การวางแผนขับเคลื่อนภารกิจกองฯ ทําไดย้าก 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. กําหนดให้งานต่างๆ จดัทําแผนปฏิบัติการประจําปตีามทิศทางที่กําหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นการ 

เช่ือมโยงและถา่ยทอดเปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์สู่เป้าหมายการดําเนินงานของแตล่ะส่วนงาน 

2.    สรา้งระบบที่เช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกองฯ กับระบบงบประมาณ    
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