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โครงการ Best Practice ดานการปฏิบัตงิานดานการเงิน การคลัง และบริหารพัสดุ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดใหมีการมอบรางวัลดานการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และบริหารพัสดุ 

โดยมีเจตจํานงเพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และบริหารพัสดุในภาพรวมของหนวยงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเปนขวัญกําลังใจใหหนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และ

บริหารพัสดุ ใหไดรับการยกยองเชิดชขูองหนวยงานที่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมีความโปรง

ใสในการปฏิบัติงาน  

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และบริหารพัสดุ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได จึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดโครงการ Best Practice ดานการปฏิบัติงานดาน

การเงิน การคลัง และบริหารพัสดุ เพ่ือเปนการเสริมสรางความเข็มแข็งในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานใหกับ

บุคลากรของหนวยงานเพ่ือนําไปสูงบการเงินภาพรวมมหาวิทยาลัยถูกตองและครบถวนตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากรของสวนงาน เห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุงขอมูลให

ถูกตองและครบถวน 

2.2 เพ่ือยกยองบุคลากรของสวนงาน ที่ดําเนินงานปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตอง และเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

2.3 เพ่ือใหรายงานทางการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยแสดงขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐอยางตอเนื่อง 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.  กลุมเปาหมาย 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/โครงการพิเศษ 
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5.  เกณฑการประเมิน 

5.1 กลุมคณะ/สํานัก/สถาบัน 

เรื่อง น้ําหนัก 

1. รายการดุลบัญชปีกติ 16 

2. บัญชีแยกประเภทตรงกับบัญชีรายตัว 

2.1 บัญชีธนาคาร 

2.2 บัญชีลูกหนี้ 

2.3 บัญชีสินทรัพย 

2.4 บัญชีเจาหนี ้

20 

3. บัญชีเงินรับฝากคลังตรงกับบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินรับฝากคณะตรงกับ

บัญชีเงินฝากคณะ 

8 

4. บัญชีเงินทดรองจาย/บัญชีสํารองจาย 4 

5. งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 4 

6. บันทึกบัญชีธนาคารผิดหนวยงานระดับภาควิชา 4 

7. เงินสดตามบัญชีกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 2 

8. สรุปรายงานผลการดําเนินการแกไขงบการเงิน และการดําเนินงานดานบัญชี 

การเงิน งบประมาณและพัสดุ 

28 

9. เกณฑการสงงบการเงินและการรับรองงบการเงนิโครงการพิเศษ 4 

รวม 90 

ถาชองใดไมมีขอมูล ถือวาไมนับคะแนนเต็มชองนั้น 

คําอธิบาย 

 การประเมินดานการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และบริหารพัสดุ ประกอบดวย 8 เรื่อง ดังนี ้

 เรื่องที่ 1 รายการดุลบัญชีปกติ มีการแสดงยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย บัญชีหนี้สิน บัญชีรายได และ

บัญชีคาใชจายถูกตองตามดุลบัญช ี

 เรื่องที่ 2 บัญชีแยกประเภทตรงกับบัญชีรายตัว มียอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทตรงกับยอดคงเหลือ

ตามบัญชีรายตัว ไดแก บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ บัญชีงานระหวางทําและบัญชีสินทรัพย 

 เรื่องที่ 3 บัญชีเงินรับฝากคลังตรงกับบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงนิรับฝากคณะตรงกับบัญชีเงินฝากคณะ 

มียอดคงเหลือตามดุลบัญชีถูกตองและตรงกัน 

 เรื่องที่ 4 บัญชีเงินทดรองจาย/บัญชีสํารองจาย มียอดคงเหลือตามบัญชีตรงกับวงเงินสํารองจาย/ทดรองจายตรง 

 เรื่องที่ 5 งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร มีการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน และทุกบัญชีเปนประจํา  

           / เรื่องที่ 6... 
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  เรื่องที่ 6 บันทึกบัญชีธนาคารผิดหนวยงานระดับภาควิชา มีการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารใหถูกตองตามหนวยงาน 

 เรื่องที่ 7 เงินสดตามบัญชีกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน มีการแสดงยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

เงินสดตรงกับรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 

 เรื่องที่ 8 สรุปรายงานผลการดําเนินการแกไขงบการเงิน และการดําเนินงานดานบัญชี การเงิน 

งบประมาณและพัสด ุสวนงานมีการจัดสงเอกสารตามที่กองคลังกําหนดเปนประจํา 

 เรื่องที่ 9 สําหรับหนวยงานโครงการพิเศษ มีการสงงบการเงินและรับรองงบการเงินถูกตอง ทันเวลาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.  หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินรางวัล โครงการ Best Practice ดานการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง 

และบริหารพัสด ุประจําป พ.ศ. 2564 

6.1 แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

 ใชขอมูลในระบบ ERP โดยขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563, ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

และสรุปรายงานผลการดําเนินการแกไขงบการเงิน และการดําเนินงานดานบัญชี การเงิน งบประมาณและพัสดุ ขอมูล

ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 – เดือนกรกฎาคม 2564 

6.2 การจัดกลุมและการมอบรางวัล 

6.2.1 เกณฑการพิจารณาหลักในการใหรางวัล ไดแก รายการดุลบัญชีปกติ บัญชีแยกประเภทตรงกับ

รายตัว และจัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานแกไขงบการเงนิฯ ตามที่กําหนด โดยจัดกลุมการมอบรางวัล ดังนี้ 

(1)  คณะขนาดใหญ จํานวน 3 รางวัล  

(2)  คณะขนาดกลางหรือเล็ก จํานวน 3 รางวัล 

(3)  สํานักและสถาบัน จํานวน 3 รางวัล 

(4)  โครงการพิเศษ จํานวน 3 รางวัล 

(5)  สวนกลางมหาวิทยาลัยและสวนกลางวิทยาเขต จํานวน 3 รางวัล  

    6.2.2 ผูที่ผานเกณฑการใหคะแนนจะไดรับใบประกาศนียบัตรเกียรติคณุ พรอมเงินรางวัล ดังนี ้

รางวัลที่ 1 จํานวนเงิน 5,000 บาท 

รางวัลที่ 2 จํานวนเงิน 3,000 บาท 

รางวัลที่ 3  จํานวนเงิน 1,500 บาท 

รางวัลชมเชย จํานวนเงิน 1,000 บาท  
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7.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก/มอบรางวัล 

7.1 อธิการบดี     ที่ปรึกษา 

7.2 รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน  ประธานคณะกรรมการ  

7.3 ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน กรรมการพิจารณาฯ 

ผูชวยศาสตรศาสตร ดร.สุภาวนิี จีวะสุวรรณ  

7.4 ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน กรรมการพิจารณาฯ 

ดร.สุวพร ผาสุก      

7.5 รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการพิจารณาฯ 

นางสมพิศ ชยันโต     

7.6 หัวหนางานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กรรมการพิจารณาฯ 

นางอายนางศ แซลี้     

7.7 นางสาวรัชนก เย็นศิร ิ   กรรมการและเลขานุการ 

8.  งบประมาณ 

มีงบประมาณจํานวน 100,000.- บาท 

9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ตั้งแตเดือนกันยายน 2564 – มกราคม 2565 

10.  ผลคาดวาที่จะไดรับ 

1. สามารถสรางขวัญกําลังใจ และยกยองสวนงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลให

ถูกตองและครบถวน จนเปนแบบอยางแกสวนงานอื่นในมหาวิทยาลัย 

2. สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดตระหนักและมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาขอมูล

ใหถูกตองอยางตอเนื่อง 

3. สงผลตอรายงานทางการเงนิภาพรวมของมหาวิทยาลัยถูกตองสมบูรณตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

อยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 




