เอกสารประกอบการประชุม
โครงการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เอกสารหมายเลข 2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
เอกสารหมายเลข 3 ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชา
ที่มผี ลการประเมินได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่เป็นเอกสารหลักฐานในการ
ประเมินแต่ละปีการศึกษา หากยังเป็นแผนเดิมฯ ใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิงในทุกรอบการประเมินฯ จนกว่า
จะถึงรอบการจัดทําแผนฯ เหล่านั้นใหม่

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มี งบประมาณประจําปี ที่ สอดคล้องกั บแผนปฏิ บัติก ารในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบั น และ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
6 ข้อ
7 ข้อ

แหล่งข้อมูล : กองคลัง กองแผนงาน และสํานักงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล : กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

เอกสารหมายเลข 2
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
ตัวบ่งชีส้ กอ. ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้อง
ใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณ
ในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ก่อนที่จะนําข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ
เพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให้รายได้รายจ่าย
เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปีทสี่ อดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปีที่
แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่จะนํางบประมาณ
ประจําปีเสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดังนี้
- งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด
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- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุล
อย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนํา รายงานทาง
การเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารเป็นรายงานที่
แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใดมีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไร
บ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็น
ประจําทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม
การใช้เงินจัดทํารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด
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เอกสารหมายเลข 3
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ที่มีผลการประเมิน 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผลการดําเนินงาน

คณะศึกษาศาสตร์
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.25522555 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิ
บาล วางแผนและจัดสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเกื้อหนุนที่คํานึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ดําเนินการโดยจัดทําและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ที่มาของแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายได้ สามารถใช้
เงินตรงตามแผนเพื่อส่งเสริมการบริหารด้านการเงินครบวงจรโดยการ แสวงหาระดมเงินทุนจากการให้บริการ
เช่าพื้นที่ เพื่อนําข้อมูลมาทํ างบประมาณประจํ าปีอย่างมี ประสิท ธิภาพ โปร่งใส มีวินัยทางการเงิน โดยมี

1

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการบริหารด้านการเงิน ครบวงจร อย่างประสิทธิภาพ (8.1-1-1, 8.1-1-2 และ 8.11-3)
2. มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
คณะศึกษาศาสตร์จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินโดยการแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนจากการ
ให้ บ ริ ก ารเช่ า พื้ น ที่ มาสนั บ สนุ น เพื่ อ รองรั บ การบริ ห ารภารกิ จ ของหน่ ว ยงานในทุ ก ด้ า น มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด (8.1-2-1) และการปรับปรุงหลั กเกณฑ์ให้เหมาะสมในสถานการณ์
ปัจจุบัน (8.1-2-2) จัดทําแผนการใช้เงินโดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545
(8.1-2-3) ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน ประเภทรายรับ-รายจ่าย เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน มีเงินสํารองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 10 % ของเงินรายได้หน่วยงาน และเงินทดรองราชการได้ใน
วงเงิน 1 ล้านบาท เพื่อคณะศึกษาศาสตร์มีสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินเพื่อใช้จ่ายและรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ให้ผู้บริหารทราบเป็นปัจจุบันทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอดความถูกต้อง ของเงินฝากธนาคารทั้ง
เงินรายได้และเงินฝากธนาคารทดรองราชการของคณะศึกษาศาสตร์ประจําทุกเดือน (8.1-2-4) และยังกระทบ
ยอดเงินฝากกองคลังเป็นประจําทุกเดือน (8.1-2-5) โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนและมีการกระทบ
ยอดกั บ บั ญ ชี เ งิ น รั บ ฝากของภาควิ ช าและโครงการพิ เ ศษ โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ โครงการศู น ย์ ก ารศึ ก ษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” เพื่อความถูกต้องโปร่งใส (8.1-2-6)
3.มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและพัฒนาหน่วยงานและ
บุคคล
โดยการจัดทํางบประมาณประจําปี 2553 ที่สอดคล้องกับพันธกิจสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านกิจกรรมนิสิตและพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการสัมมาทิฐิ โครงการศึกษาดูงานของ
สํานักงานเลขา โครงการจัดการความรู้ มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือระดมสมองในการพัฒนางาน (8.1-3-3
และ 8.1-3-6) ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานตามโครงการช่ ว ยพั ฒ นาคณะศึ ก ษาศาสตร์ ใ ห้ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพโดยการลดขั้นตอนการทํางาน คู่มือการดําเนินงาน ( 8.1-3-5) เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะ และได้ดําเนินการใช้เงินเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กําหนดไว้(8.1-3-1, 8.1-3-2 และ 8.1-3-4)
4.มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
โดยการจัดทํารายงานฐานะทางการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินและเร่งรัดการเบิกจ่าย (8.1-4-1) และ
เงินรายได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วยงบดุล (8.1-4-2) งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
(8.1-4-3) รายงานลูกหนี้เงินรายได้ (8.1-4-4) ลูกหนี้เงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (8.1-4-5)
รายการรายวัน (8.1-4-6) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1-4-7) เพื่อนําเสนอผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน
และรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายไตรมาสแก่คณะกรรมการประจําคณะปีละ 2 ครั้ง (8.1-4-8)
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5.มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องรายไตรมาส โดยนํารายรับ-รายจ่ายมาวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณเป็นไป
ตามแผนการใช้เงิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายประจําปี นําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง รวมทั้งข้อมูลในส่วนการวิเคราะห์การเบิกจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินและ
ใช้เป็นข้อมูลการติดตามเร่งรัดหน่วยงานในการดําเนินการเบิกจ่าย (8.1-5-1, 8.1-5-2 และ 8.1-5-3) และ
เร่งรัดการเบิกใช้เงินยืมจากลูกหนี้เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน
6.มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงาน และดํ า เนิ น การตรวจสอบทุ ก
ปีงบประมาณ โดยเชิญผู้ตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาร่วมใน
การตรวจสอบด้วย เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง (8.1-6-1 และ 8.1-6-2)
7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดําเนินงาน ได้แก่
ระบบงบประมาณ (BUDGET) ซึ่งเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตาม
แผนงาน หน่วยงาน ทําให้สะดวกรวดเร็ว สามารถฟื้นคืนข้อมูลได้ง่ายและใช้โปรแกรมการบันทึกบัญชีสําเร็จรูป
Accellent Accounting ใช้บันทึกบัญชีเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินใช้
ดําเนินการระหว่างการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ สามารถจัดทํารายงานฐานะทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินให้
ผู้บริหาร จัดทําตารางเปรียบเทียบรายรับ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ (8.1.75 แ ล ะ 8 . 1 . 7 -6 ) จั ด ทํ า ร า ย ง า น ค่ า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ( 8 . 1 -7 -7 ) แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ
(8.1-7-8, 8.1-7-9 และ 8.1-7-10) เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร
(8.1-7-1, 8.1-7-2, 8.1-7-3 และ 8.1-7-4)

คณะวิทยาศาสตร์
1. ในการจัดทําคําของบประมาณประจําปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดให้หน่วยงาน
ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณให้สอดคล้องและเชื่อมโยง กับกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาศาสตร์จึงมีหน้าที่ในการนํานโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทํางบประมาณ ถ่ายทอด ลงไปสู่
หน่วยงานระดับภาควิชา และสํานักงานเลขานุการคณะ โดยให้เสนอแผนความต้องการงบประมาณภายใต้
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
หน่วยงาน (8.1-1-1) ทั้งในการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน (8.1-1-2) และงบประมาณเงินรายได้ (8.1-13)
2. คณะวิทยาศาสตร์มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน จากงบประมาณเงินรายได้ ตาม
แนวทางการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเงินรายได้จากการจัด
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การศึกษา (ค่าหน่วยกิต, ค่าธรรมเนียมการศึกษา) เงินรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ เงินรายได้จาก
การบริหารงาน เป็นต้น (8.1-2-1) โดยมีการวางแผนการบริหารงบประมาณเงินรายได้ จากประมาณการ
รายได้ และรายงานฐานะการเงิน จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 18/2553 (8.1-2-2) และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี (8.1-2-3) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ใน
การจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน (8.1-2-4) และงบประมาณเงินรายได้ (8.12-5)
3. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิ ารในแต่ละภารกิจ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน (8.1-3-1) และงบประมาณเงินรายได้ (8.1-3-2)
4. มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1-4-1) ประจําไตรมาส (8.1-4-2) เพื่อจะได้รู้ถึง
สถานะทางการเงิน และมีการรายงานการเงินต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (8.1-4-3)
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (8.1-5-1)
6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานอย่างเป็นทางการ (8.1-6-1) และได้
ดําเนินการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี (8.1-6-2)
7. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-7-1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีรายดังนี้
1) คณบดีได้กําหนดนโยบายให้รองคณบดีกํากับดูแลงานแต่ละฝ่ายจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่ง
ภายในแผนระบุ วงเงินงบประมาณที่ใช้ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้ของคณะฯ
2) ที่ประชุมรองคณบดี มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปี และติดตามการรายงานผลตาม
แผนเป็นประจําทุกรายไตรมาส พร้อมมีการปรับแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
ของคณะฯ ที่ปรับเปลี่ยนไป
2. แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีดังนี้
1) คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้พิจารณากําหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดย
เพิ่มรายได้จากการดําเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพื่อให้มีฐานการเงินที่พึ่งพาตนเอง
ได้อย่างมั่นคง
2) คณะฯ ยึดหลักตามโยบายพึ่งพาตนเอง โดยเห็นความสําคัญของการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อนํามาซึ่งความร่วมมือ
ในการนําองค์ความรู้ของคณาจารย์ไปให้บริการผ่านโครงการพัฒนาวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านงานที่ปรึกษา งานควบคุมการออกแบบ งานฝึกอบรม ฯลฯ
3) คณะ ฯ มีคณะกรรมการกองทุนของคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทุกฝ่ายเป็น
กรรมการ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้างานคลังและพัสดุ
เป็นกรรมการและเหรัญญิก มีหน้าที่กํากับดูแลการบริหารเงินกองทุน การวางแผนและจัดสรรการ
ใช้เงินกองทุนของคณะ ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยในปี
การศึกษา 2553 มีการประชุม รวม 3 ครัง้
4) คณะฯ มีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรจากเงินรายได้ของคณะฯ โดยจัดสรรเงินรายได้ประจําปี
2553 ในงบพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยคิดตามรายหัวของบุคลากรแต่ละประเภท
มีการคํานวณบุคลากรของแต่ละหน่วยงานในคณะ ฯ และจัดสรรเงินรายได้ / เงินงบประมาณ ให้กับ
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่อไป
3. คณะ ฯ มีการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจําปี เพื่อบริหารการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในงบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน
และงบอุดหนุน ในแต่ละปี เพื่อควบคุมการใช้เงินของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
1) คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ มีการจัดทํารายงานทางการเงินผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดี
ฝ่ายบริหารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน
2) คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน เป็นประจําทุกเดือน
3) นอกเหนือจากรายงานทางการเงินแล้ว มีการจัดทํางบรายรับ–รายจ่าย เสนอคณบดี และรองคณบดีฝ่าย
บริหาร เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ พร้อมจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบเป็นประจําทุกเดือน
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
คณะฯ อย่างต่อเนื่อง
1) คณะฯ มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดําเนินการ ได้แก่ ระบบงบประมาณ (BUDGET)
ซึ่งเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน แยกตามแผนงาน/
หน่วยงาน การรับและนําส่งเงินฝากของคณะผ่านระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
2) คณะฯ ได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยนโยบายและแผน หน่วยการเงิน และหน่วย
บัญชี ให้มีการจัดทําข้อมูลทางการเงิน และสถานะทางการเงิน เพื่อรายงานผู้บริหารทราบ
พร้อมทั้งรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน โดยนําเป็นวาระ
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แจ้งเพื่อทราบเรื่อง “สรุปสถานะทางการเงินของคณะฯ” และวาระเรื่อง “สรุปโครงการพัฒนา
วิชาการของคณะฯ” เพื่อแจ้งที่ประชุมได้รับทราบสถานะทางการเงินและเงินรายได้จากการ
ดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการในแต่ละเดือน สําหรับให้ผบู้ ริหารได้ตรวจสอบและนําไปเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจและนําไปวิเคราะห์สถานะทางการเงิน หาแนวทางการวางแผนทางการเงินของ
หน่วยงานย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1) คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน เพื่อทราบสถานะทาง
การเงินของคณะฯ เป็นประจําทุกวันทําการ โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษา
เงิน จํานวน 3 ท่าน พร้อมทัง้ เสนอหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ และคณบดีเพื่อทราบต่อไป
2) คณะฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน / ภายนอก ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ สําหรับโครงการพิเศษมีการรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อทราบทุกโครงการเป็นประจําทุกปี
7. คณะฯ มีการกําหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน พร้อมสรุปวิเคราะห์และนํา
รายงานผลจากข้อมูลทางการเงินแจ้งเวียนภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดติดตามการ
ใช้เงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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