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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ     

2  หรอื 3 ขอ้ 
มีการดําเนนิการ     

4 หรอื 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ        

6  ขอ้  

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7   7 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําคําขอ

ทีส่อดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

หนวยงาน 
 

     กองฯ ได มีการจัดทําคําของบประมาณ

ประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

เงิ นราย ได ที่ สอดคล องกับแผนการจัดทํ า

งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลอง

กับยุทธศาสตร ในดานกิจการนักศึกษาที่กอง

กิจการนักศึกษารับผิดชอบในฐานะหน วยงาน

กลางที่ตองดําเนินการกํากับดูแลการใชจายงบ

ประมาณ  (กนศ. 1.8-01) 

กนศ. 1.8-01 
-เอกสารคําขอ

งบประมาณ 
แผน่ดินประจาํปี
งบประมาณ 
2554 
-  เอกสารคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 2 มีแนวทางบรหิาร

ทรัพยากรทาง    

ดานการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใช้เงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

โปรงใสตรวจสอบ 

ได 

แนวทางบรหิารทรัพยากรทางดานการเงินและ 
แผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณภายใน
กองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กองรับผิดชอบ
ตามสายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย ในแตละหมวด จะมีกิจกรรม
กํากับ แตละกิจกรรมจะมีกฏ ระเบียบ และเกณฑ์
การใชจายงบประมาณกํากับชัดเจนดังนั้น การใช
จายงบประมาณของแตละงานแตละกิจกรรมจะ 
ตองเป็นไปตามกฏเกณฑ และระเบียบ โดยไดรับ
การอนุมัติจากผู บริหารที่ได รับมอบหมายให
รับผิดชอบประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษากฬีา และวัฒนธรรม 

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผ่นดิน

ประจําปี

งบประมาณ 

2554 

- เอกสารคําขอ 

งบประมาณเงนิ 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2554 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปีที่สอด    

คลองกับแผน 

ปฏิบัติการใน   

แตละพันธกจิ 

และการพัฒนา 

หนวยงานและ

บุคลากร 

  งบประมาณการดําเนนิงานกองกจิการนักศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรเงิน

งบประมาณสนับสนุนในการดาํเนินงานจากแหล่ง

ต่าง ๆ ดังนี้                                          

ด้านงบประมาณและการเงิน 

 

สําหรับงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานและ

บุ ค ล า กร ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร   เ นื่ อ ง จ า ก

มหาวิทยาลัย ได กําหนดนโยบายการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน  ในสํานักงานอธิการบดีโดย

ไดมอบหมายใหกองการเจาหนาที่  เปนหนวยงานที่

รับผิดชอบบริหารจัดการงานดานพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน  รวมทั้งการกําหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาบุคลากร   

 รับ จา่ย 

งบประมาณแผน่ดิน   16,804,400.00 17,043,195.83 บาท 

งบประมาณเงินรายได้                    5,270,000.00 23,229,733.36 บาท 

รวม 42,074,400.00 40,272,929.19 บาท 

รับ – จา่ยเงินประเภท

ต่าง ๆ  

10,345,549.91 11,188,077.81 บาท 

เงินคา่บํารุงกิจกรรม 

นักศึกษา 

  2,412,845.50  3,180,070.00 บาท 

กนศ.1.8-02  
สรุปการเงินและ
งบประมาณ  กอง
กจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทํา

รายงานทางการ

เงินอยางเป็นระบบ 

และรายงานตอผู

บรหิาร ของหนวย

งานอยางนอยปละ 

2 คร้ัง 

  กองฯ มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบ 

ประมาณในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะทาง

การเงินของกองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจ

อนุมัติในการใช้เงินแตละครั้ง  โดยงานธุรการ

รับผดิชอบเป็นหน่วยงานกลาง รองรับการบริหาร 

และการดําเนินงานของทุกงานของกองฯ และ

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา  

ชมรมต่าง ๆ และกรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทางการเงิน 

อยางเปนระบบมีการบันทึกขอมูลทุกครั้งที่มีการ

ใช้เงิน สามารถตรวจสอบความเปนปจจุบันไดที่

งานธุรการ  และจัดทํารายงานทุกเดือน  รายไตร

มาส และทุกปี งบประมาณให้ผู้บริหารและ

หน่วยงานทราบ 

บัญชรีายงานขอ 

มูลดานการเงิน 
 

 5 มีการนําขอมูล 

ทางการเงินไปใช

ในการวเิคราะห  

คาใชจายและ     

วิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของ

หนวยงานอยาง  

ตอเนื่อง 

 กองฯ มีการนาํขอมลูทางการเงินไปใชในการ  
วิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหส์ถานะทางการเงนิ
ของกอง เพื่อใชประกอบการใช้เงินตามภารกิจ
และตามรายการที่ไดรับการจัดสรรอยา่งตอ่เนื่อง 
 

เอกสารการเบกิ   
จายงบประมาณ 
 

 6 มีหนวยงาน

ตรวจสอบ

ภายในและ

ภายนอกทําหนา 

ที่ตรวจติดตาม

การใชเงินให้   

เปนไปตาม

ระเบียบและกฎ

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินโดย

เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  หั ว ห น้ า ง า น แ ล ะ

ผู้อํานวยการกองฯ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการติดตามการ

ใช้เงิน กรณีที่ใช้งบกลางกับงานพัสดุ งานการเงิน

และบัญชีกองคลังและกองแผนงานในการใช้เงิน

ทุกรายการ ผลการติดตามและตรวจสอบ โดย

หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านงบประมาณถูกต้อง 

กนศ.1.8-01  

บัญชแีละรายงาน

การดําเนินงาน

การเงินต่าง ๆ ของ

กองฯปีงบประมาณ 

2554 - 2555 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑที่ 

สถาบันกําหนด 

เป็นไปตามระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการ

ติดตามการใ ช้ เ งิ นยื มและที่ ยั ง ไม่ ส ามารถ

ดําเนินการได้ตามระเบียบที่กําหนดในเรื่องของ

ระยะเวลาการชําระเงินคนืตามเวลาที่กําหนดไว้ 

 7 ผูบรหิารระดับสูง 

มีการติดตาม 

ผลการใชเงินให้

เป็นไปตาม

เปา้หมาย และ

นําขอมลูจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการ

วางแผนและการ

ตัดสนิใจ 

     ผู้อํานวยการกองฯ หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย

ทุกงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความสําคัญ

และติดตามการใช้จา่ยเงินตามงบประมาณที่ได้รับ

และตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ 

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ

สอดคล้องกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 

กนศ.1.8  

หนังสือเอกสาร

การจัดทําคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้และเงนิ

งบประมาณ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

  มีการดําเนนิงานดา้นการเงนิและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลยัในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะการดําเนินงานเงนิกจิกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิน้ที่กองฯ  ที่แยกต่างหากจากแผน

รวมของมหาวิทยาลยัและมีเจา้หน้าที่การเงินดูแล  รับผดิชอบทําใหม้ีความคลอ่งตัวและเอื้อต่อการดําเนนิงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานกับระบบงบประมาณในบางส่วนงานเท่านัน้ 

      2.  เสนอมหาวิทยาลยัจดังบประมาณใหส้อดคล้องกับโครงสรา้งการแบง่งานใหม ่9 งาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. กําหนดให้จดัทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามทศิทางที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์เพื่อเปน็การ 

เช่ือมโยงและถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์สู่เป้าหมายการดําเนินงานของแตล่ะส่วนงาน 

      2.สรา้งระบบที่เช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารของกองฯ กับระบบงบประมาณ        

 


