ตัวบงชี้ที่ 2
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ
ทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสํานักใหสามารถดําเนินการ
ได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้ง จากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ
ที่ ห น ว ยงานได รั บ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณและการจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น อย า งเป น ระบบ
ครบทุ ก ยุ ท ธศาสตร มีร ะบบการตรวจสอบการใช เ งิ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รายงานทางการเงิ น
ตองแสดงรายละเอียดการใชจา ยในทุกภารกิ จ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหส ามารถวิเคราะหส ถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได
นิยามศัพท
แผนกลยุ ท ธ ทางการเงิน เป นแผนระยะยาวที่ ระบุที่ม าและใชไ ปของทรั พยากรทางการเงิน
ของหน วยงานที่ส ามารถผลัก ดัน แผนกลยุท ธข องหนว ยงานใหส ามารถดํ า เนิน การได แผนกลยุท ธ
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของหนวยงาน หนวยงานควรประเมินความตองการทรัพยากร
ที่ต อ งจัด หาสํ า หรั บ การดํา เนิ น งานตาม กลยุท ธ แ ต ล ะกลยุ ท ธ และประเมิ น มู ล ค า ของทรั พ ยากร
ออกมาเปนเงินทุน ที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุน ในระยะยาวเทา กั บเวลาที่ห นวยงาน
ใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุน
ที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดจากการจัดสรรงบประมาณทั้งเงินบํารุง
การศึ ก ษาและงบประมาณแผ น ดิ น รวมทั้ ง มีก ารวิ เ คราะห ต น ทุน ของการดํ า เนิ น งานด ว ย โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของหนวยงาน
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2562– 30 ก.ย. 2563)
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
2. มี แ นวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด า นการเงิ น หลั ก เกณฑ ก ารจั ด สรร และการวางแผน
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มี ง บประมาณประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต ล ะภารกิ จ และการพั ฒ นา
หนวยงาน และบุคลากร
4. มีก ารจั ด ทํา รายงานทางการเงิน อยา งเป น ระบบ และรายงานตอ คณะกรรมการสํ า นั ก
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบ ริห ารระดับ สู ง มีการติด ตามผลการใช เงิน ใหเ ปน ไปตามเปา หมาย และนํ า ขอมู ลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รายงานผลการดําเนินงาน
1. สํา นักงานอธิ การบดีมีแผนกลยุท ธท างการเงิ น (2.1-1(1)) ที่ระบุ แหลง ที่มาและใช ไปของ
ทรัพ ยากรทางการเงิ น และสอดรับ ไปกับ แผนกลยุท ธ ข องสํา นักงานอธิการบดี (2.1-1(2)) สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดีใหสามารถดําเนินการได
2. สํานักงานอธิการบดีมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดา นการเงิน และหลักเกณฑการ
จัดสรรที่เหมาะสมกับลักษณะของการใชจายและเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ ซึ่งมีแหลงเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน 2 แหลง คือ 1) เงินงบประมาณแผนดิน และ 2) เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง
การศึกษา) และจัดสรรใหหนวยงานในสังกัดโดยใหแตละหนวยงานจัดทําคําของบประมาณ (2.1-2(1))
โดยมีการวางแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได (2.1-2(2))
3. สํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ในแตละพันธกิจและการพัฒนาบุคลากรในแตละปอยางเหมาะสม (2.1-3(1)) (2.1-3(2))
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ที่แสดงรายละเอียดการใชจายเงินในทุก
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ประกอบดวยยอดเบิกจายสะสม รอยละการเบิกจาย แผนการเบิกจาย และ
ผลการเบิกจาย รายงานคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีเปนรายไตรมาส
โดยปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 วาระที่ 3.6 (2.1-4(1))
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 4.5 (2.1-4(2))
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 นําเสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.1 (2.1-4(3))

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.4 (2.1-4(4))
เพื่อใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของการใชจายงบประมาณ และสามารถนําขอมูลไปวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได
5. คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี นํา ขอมูลตามรายงานทางการเงินไปใชในการ
วิ เ คราะห ค า ใช จ า ย และวิ เ คราะห ส ถานะทางการเงิ น และความมั่ น คงอย า งต อ เนื่ อ ง (2.1-5(1))
(2.1-5(2)) (2.1-5(3)) (2.1-5(4)) เพื่อพยากรณรายจายของสํานักในอนาคต
6. มีห นวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา หนา ที่ตรวจสอบติด ตามการใชจา ยเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (2.1-6(1)) (2.1-6(2)) (2.1-6(3))
7. ผูบ ริห ารระดับ สู ง มีการติด ตามผลการใช เงิน ใหเ ปน ไปตามเปา หมาย และนํ าข อมู ลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (2.1-7(1)) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา
คําของบประมาณปถัดไป
หลักฐานการประเมิน
2.1-1(1) แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
2.1-1(2) แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
2.1-2(1) คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1-2(2) แผนปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1-3(1) แผนปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 3.3
การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 สํานักงานอธิการบดี
2.1-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 3.6
รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
2.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.5
รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4
2.1-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.1
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
2.1-4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.4
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
2.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 3.6
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3

2.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.5
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 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) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 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) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.4
การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลคะแนนการประเมินตนเอง
ทําได (ขอ)
7

ไดคะแนน
5

