แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปงบประมาณ 2553 - 2556

วิสัยทัศน
เปนองคกรคุณภาพที่ใหบริการดานการเงินการคลังและพัสดุ ดวยจิตบริการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 วัตถุประสงครวม : ใหบริการการดานการเงินการคลัง และพัสดุ ใหกับทุกหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 คานิยมรวม : บริการดวยจิตบริการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 เปาหมายรวม : องคกรที่มีคณ
ุ ภาพ

พันธกิจกองคลัง
1. บริการรับ – เบิกจาย – รายงาน เงินงบประมาณแผนดิน เงินนอกงบประมาณและเงิน
รายได ใหกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ดําเนินการดานการจัดหาและควบคุมพัสดุ ใหกบั ทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี
และภาพรวมของมหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณใชจายเงินงบประมาณทุกแหลงเงินใหกับ
ทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี และภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4. จัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อการสืบคนและตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประเด็นยุทธศาสตรกองคลัง
 พัฒนาระบบการรับ-จายเงิน
 พัฒนาระบบงานพัสดุ
 พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณ
ใชจายเงิน
 พัฒนาระบบงานบัญชี

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุมและรายงาน (งบประมาณ)
F:
ประสิทธิผล

C : คุณภาพ
I : ประสิทธิภาพ

L : การพัฒนา
องคกร

ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบ ควบคุมและรายงาน มีความถูกตอง
ครบถวน เขาใจงาย ชัดเจน เปนปจจุบัน และเปนมาตรฐานเดียวกัน
หนวยงานภายในไดรับความสะดวกใน
การเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง

ผูบริหารสามารถนําขอมูลจาก
การรายงานผลไปประกอบการ
ตัดสินใจได

บุคลากรมีแนวทาง
ในการทํางานเปน
มาตรฐานเดียวกัน

ระบบการควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณ
พัฒนาความรูและความเขาใจ
และทักษะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

พัฒนาความรูค วามเขาใจของบุคลากรในหลักการ/วิธีการการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตร

Measurement Template (งานงบประมาณ)
ลําดับที่
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. ความหมายของตัวชี้วดั
3. วัตถุประสงคของตัวชี้วดั
4. สูตรในการคํานวณ
5. หนวยที่วดั
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล
7. แหลงของขอมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเปนผูต ั้งเปา
10. ใครเปนเจาภาพ
11. ใครเปนผูสนับสนุน
12. ขอมูลปฐาน 2549-2551
13. เปาหมายป 2552

1. ระบบการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
ศักยภาพของระบบรายงานการใชจายเงินงบประมาณ
รายงานการใชจายเงินที่เปนปจจุบันคือหนวยงาน สามารถตรวจสอบยอดเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรยอดรายจายจริง ยอดเงิน
คงเหลือ ตามแผนงาน/โครงการกิจกรรม ทุกแหลงเงินและประเภทหมวดรายจายทีไดรับ
เพื่อวางแผนการใชจายเงินของหนวยงานและใชในการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ
ไมมี
ระดับ 5 ระดับ ตามคูมือหนา 92
12 ครั้งตอป
กองแผนงาน หนวยงาน ฐานขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ระบบโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ระบบ Excel ระบบ GFMIS
นางรัชนี นิคมเขตต ผูอํานวยการกองคลัง
นางสายฝน สําราญ นางสาววิชดุ า เชาวศรีกุล นางสาวอุมาพร วรนาม นายวัชระชัย เขียวโพธิ์
นายสุภชัย หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร
ดําเนินการ 1 ขอแรก
ดําเนินการ 4 ขอแรก ไดรายงานที่เปนปจจุบันไมนอยกวารอยละ 95

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุมและรายงาน (งบประมาณ)
1. ตั้งคณะทํางาน / หาทีมงาน
2. กําหนดนโยบาย / เปาหมาย / โครงการ
ปรับปรุง
ขออนุมัติโครงการ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุมและรายงาน
4. ประเมินการใชงานของระบบ
ปรับปรุง
5. วิเคราะหประเมินผล

6. สรุป/รายงานผล

โครงการ “พัฒนาระบบงานงบประมาณ”
กิจกรรม

1. ความรูความสามารถที่ตองมี
(Competency)
1. ผูที่รับผิดชอบตองมีความรู
ดานงบประมาณ
1. การสรางความเขาใจ
2. กลุมเจาหนาที่การเงิน

1. ระบบ 3 มิติ
2. ระบบเครือขาย

3. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบควบคุมและ
รายงาน

1. ระบบฐานขอมูล
2. ระบบเครือขาย

1. ระบบ 3 มิติ
2. ระบบเครือขาย

4. ประเมินการใชงาน
ของระบบ

1. ความรูในขั้นตอนการกรอก
ขอมูลเขาระบบ

1. ระบบ
อินเตอรเนต
2. ระบบ 3 มิติ

1. ตั้งคณะทํางาน
2. กําหนดนโยบาย

5. วิเคราะหประเมินผล

กิจกรรม

2. Technology

3. ปจจัยที่สงใหเกิดความสําเร็จ
(CSF)
1. ผูที่เกี่ยวของทุกสวนมี
สวนรวมเปนกรรมการ
1. เครื่องมือมีความถูกตองและ
นาเชื่อถือ
2. เจาหนาที่มีความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบ
1. คอมพิวเตอรและอุปกรณ
สําหรับระบบฐานขอมูลและ
เครือขาย

4. ระยะเวลา
(Duration)
1 สัปดาห

1. การใหความรูในการกรอก
ขอมูลโดยเจาหนาที่การเงิน
2. คูมือในการปฏิบัติงานใน
ระบบ 3 มิติ
1. รายงานสถานการณใชจายเงิน 1. ระบบ 3 มิติ
1. ความถูกตองแมนยําของการ
2. ฐานขอมูล
2. ระบบฐานขอมูล วิเคราะหขอมูล
ที่สรางขึ้น
1. ความรูความสามารถที่ตองมี

4. ระยะเวลา

-

2. Technology

3. ปจจัยที่สงใหเกิดความสําเร็จ

2 สัปดาห

1 เดือน

5. เจาภาพ
(Owner)
นางรัชนี
นิคมเขตต
นางรัชนี
นิคมเขตต

6. งบประมาณ
(Budget)
-

งานงบประมาณ

-

2 สัปดาห

คณะทํางาน

-

1 สัปดาห

คณะทํางาน

-

5. เจาภาพ

6. งบประมาณ

7. ความเสี่ยง(Risk)
1. ผูที่เกี่ยวของไมใหความ
รวมมือ
1. ผูที่เกี่ยวของไมใหความรวมมือ
และไมมีควาวมชํานาญเพียงพอ

1. ระบบเครือขายขัดของเกิดกวา
30% ของระยะเวลาการทํางาน
2. ปฏิบัติงานไมมีความ
รับผิดชอบ
1. ระบบขัดของ
2. ผูใชงานในระบบไมมีความรู
ในการกรอกขอมูล
3. เจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญ
1. ผูวิเคราะหขาดความเขาใจใน
ระบบ
2. ระบบรายงานผลผิดพลาด
7. ความเสี่ยง(Risk)

โครงการ “พัฒนาระบบงานงบประมาณ”
6. สรุป/รายงานผล

(Competency)
1.งานที่รับผิดชอบ
2. การสรางเครื่องมือสํารวจ
3. หลักวิธีตรวจสอบ
4. การประเมินผลโครงการ
5. ระบบฐานขอมูล 3 มิติ
6. ระบบเครือขาย
7. การรายงานทางการเงิน

1. MS Excel
2. ระบบ 3 มิติ
3. Networking
4. Internet

(CSF)
1. ผูเกี่ยวของทุกสวนรวมเปน
กรรมการ
2. เครื่องมือมีความถูกตองและ
เชื่อถือได
3. ระบบเครือขายพรอม
4. การใหความรูผูกรอกขอมูล
5. ความถูกตองแมนยําของการ
วิเคราะหขอมูล
6. ความชํานาญในการ
ตรวจสอบควบคุมรายงาน
7. ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน

(Duration)
1 สัปดาห

(Owner)
1. นายสุภชัย
หาทองคํา
2. นายมนูญ
ศรีวิรัตน
3. นายธีระศักดิ์
เชียงแสน
4. นางรัชนี
นิคมเขตต

(Budget)
-

1. ผูมีสวนเกี่ยวของไมใหความ
รวมมือ
2. ผูปฏิบัติงานไมชํานาญ
3. ผูปฏิบัติงานไมรับผิดชอบ
4. ระบบขัดของ
5. เจาหนาที่ไมมีความรูในการ
กรอกขอมูล
6. เจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญ
7. ผูประเมินไมมีความรูเรื่อง
ระบบ
8. ระบบรายงานผลผิดพลาด
9. ผูดูแลระบบไมเพียงพอ

2. พัฒนาระบบบัญชี
F : ประสิทธิผล

C : คุณภาพ

I : ประสิทธิภาพ

L : การพัฒนา
องคกร

รายงานทางการเงินทีเ่ ปนหลักฐานอางอิงในการตรวจสอบขอมูล การปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยงานตามระยะเวลาที่กําหนด
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
นํารายงานการเงินไปใชในการ
ดําเนินงานที่เกีย่ วของได
ระบบการรับ –
จัดเรียง – จัดเก็บ
เอกสารทางบัญชี
จัดหาบุคลากร เครื่องมือ
และอุปกรณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ผูบริหารสามารถนํารายงานการเงินไปใชในการ
ตัดสินใจและวางแผนนโยบายทางการเงิน

ระบบประมวลผล

ระบบการรายงานทางการเงิน

ระบบสืบคนขอมูล
พัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ

พัฒนาความรูความเขาใจ
และทักษะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

Measurement Template (งานบัญชี)
ลําดับที่
1. ตัวชี้วัด
2. ความหมายตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงคของตัวชี้วดั
4. สูตรการคํานวณ
5. หนวยที่วดั
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล
7. แหลงของขอมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเปนผูต ั้งเปา
10. ใครเปนเจาภาพ
11. ใครเปนผูสนับสนุน
12. ขอมูลปฐาน 2549-2551
13. เปาหมายป 2552

I4 ระบบการรายงานทางการเงิน
สามารถรายงานทางการเงินไดไมนอยกวารอยละ 65 (12 รายงาน = 100%)
การจัดทํารายงานทางบัญชีเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนและงบเดือน
เพื่อรายงานทางการเงินใหครบ 12 รายงานตองบ
(รายงานทางการเงิน/12)X100
จํานวนรายงาน
12 ครั้ง/ป รายเดือน
งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการเงิน และเงินรายได
โปรแกรมเกณฑคงคาง/โปรแกรมระบบงานงบประมาณการเงินและบัญชีในระบบ 3 มิติ/Microsoft office/ GFMIS
หัวหนางานบัญชี
ประกิจ เชื้อนิล และคณะ
รองอธิการบดีฝายบริหารและผูอํานวยการกองคลัง
- ป 2549-2550 ไมมี
- ป 2551 = 12 รายงาน/งบ
N/A

พัฒนาระบบบัญชี
1. กําหนดผูรับผิดชอบ
2. กําหนดแผนปฏิบัติงาน

3. ดําเนินการตามแผนที่กําหนด

4. การบันทึกขอมูลในระบบ / ใชระบบ

ไมถูกตอง

5. ตรวจสอบขอมูล
ถูกตอง
6. รายงานทางการเงิน

แกไข / ปรับปรุง / เพิ่มเติมขอมูลใน
ระบบ

โครงการ “การจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (งานบัญชี)
กิจกรรม
1. กําหนดผูรับผิดชอบ

2. กําหนดแผนปฏิบัติงาน

1. ความรูความสามารถที่ตองมี
(Competency)
1. ความรูดานการบัญชี กฎ
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. การใชคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการทํางาน

3. ดําเนินการตามแผนที่
กําหนด

1. ระบบฐานขอมูล
2. ระบบเครือขาย
3. หลักบัญชี

4. การบันทึกขอมูลใน
ระบบ/ใชระบบ

1. ความรูในการวิเคราะหรายงาน
ทางบัญชี
2. ความรูในขั้นตอนการกรอก/
บันทึก/แกไข/ปรับปรุงขอมูล

2. Technology
-

โปรแกรม
สําเร็จรูป
1. โปรแกรม
สําเร็จรูป
2. ระบบ
เครือขาย

1. ระบบ
เครือขาย
2.โปรแกรม
คอมพิวเตอร

3. ปจจัยที่สงใหเกิดความสําเร็จ 4. ระยะเวลา
(CSF)
(Duration)
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
1
มอบหมาย
ปงบประมาณ

5. เจาภาพ
(Owner)
หัวหนางาน
บัญชี

6. งบประมาณ
(Budget)
2 คน คนละ
4,000.- บาท

7. ความเสี่ยง(Risk)

เครื่องมือมีประสิทธิภาพ มี
ความถูกตอง นาเชื่อถือ
1. คอมพิวเตอรและอุปกรณ
สําหรับระบบฐานขอมูลและ
เครือขาย
2. บุคลากร
- ศักยภาพ
- ความรับผิดชอบ
- การสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน
3. ขอมูลครบถวนสมบูรณ
เพียงพอ ตอการดําเนินงาน
1. การใหความรูแกผูใชระบบ
2. คูมือในการปฏิบัติงาน/ใช
งานโปรแกรม

1
ปงบประมาณ
12 เดือน

คณะผูจัดทํา
รายงาน
งานบัญชี

รอการประเมิน
ราคา
รอการประเมิน 1. ระบบเครือขายขัดของเกินกวา
ราคา
30 % ของระยะเวลาการทํางาน
2. ผูปฏิบัติงานไมมีความ
รับผิดชอบ
3. ระยะเวลาหรือเหตุการณเฉพาะ
หนาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
ดําเนินงาน

1
ปงบประมาณ

งานบัญชี

รอการประเมิน 1. ระบบขัดของเกินกวา 1
ราคา
สัปดาห
2. บุคลากรไมมีความรูในการใช
ระบบอยางถูกตอง

ความสมบูรณของเอกสาร
หลักฐาน

5. ตรวจสอบขอมูล

6. รายงานทางการเงิน

7. สรุป

1. ความรูดานการบัญชี กฎระเบียบ 1. โปรแกรม
และขอบังคับที่เกี่ยวของ
สําเร็จรูป
2. Microsoft
Office
1. กระบวนการจัดทํารายงาน
1. โปรแกรม
2. ความรูดานการบัญชี
สําเร็จรูป
กฎระเบียบ และขอบังคับที่
2. Microsoft
เกี่ยวของ
Office
1. ระบบคอมพิวเตอร
1. Microsoft
2. หลักการบัญชี
Office
2. โปรแกรม
สําเร็จรูป
3. ระบบ
เครือขาย

1. ความถูกตองแมนยําของการ
วิเคราะหขอมูล
2. บุคลากร

15วัน/งวด

งานบัญชี

-

1. ความรับผิดชอบ/ความรู/
ประสบการณของผูจัดทํา
รายงาน

1 เดือน/งวด

งานบัญชี

-

1. ผูเกี่ยวของทุกสวนรวม
ทํางาน
2. เครื่องมือมีความเที่ยงตรง
และนาเชื่อถือ
3. ระบบเครือขายพรอม
4. การใหความรูผูกรอกขอมูล
5. ความถูกตองแมนยํา
6. ความชํานาญในการทํา
รายงาน
7.ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน

1
ปงบประมาณ

งานบัญชี

3. โปรแกรมไมสมบูรณ
1. ผูวิเคราะหขาดความเขาใจใน
ระบบงาน
2. ระบบรายงานผลผิดพลาด
1. ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญ
และความรับผิดชอบ
2. ขอมูลไมสมบูรณครบถวน

รอประมาณการ 1. ผูมีสวนเกี่ยวของไมใหความ
รวมมือ
2. ผูปฏิบัติงานไมชํานาญ
3. ผูปฏิบัติงานไมรับผิดชอบ
4. ระบบขัดของ
5. การรายงานผลผิดพลาด
6. ขอมูลไมสมบูรณครบถวน

3. พัฒนาระบบการรับ –จายเงิน (งานเงินรายได)

F : ประสิทธิผล

บริการรับจายเงินมีความสะดวก รวดเร็ว

นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ
ในการบริการ

C : คุณภาพ
I : ประสิทธิภาพ

L : การพัฒนา
องคกร

คูมือผูรับบริการ

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ประเมินการ
ใหบริการมีคุณ/
โทษ/ รางวัล

กระบวนการดําเนินการ
ใหบริการ

สรางแรงจูงใจในการทํางาน

Measurement Template (เงินรายได)
ลําดับที่
1. ตัวชี้วัด
2. ความหมายตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงคของตัวชี้วดั
4. สูตรการคํานวณ
5. หนวยที่วดั
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล
7. แหลงของขอมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเปนผูต ั้งเปา
10. ใครเปนเจาภาพ
11. ใครเปนผูสนับสนุน
12. ขอมูลปฐาน 2549-2551
13. เปาหมายป 2552

I 5 บุคลากรใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชคูมือการใหบริการแกนกั ศึกษา
วัดความพึงพอใจจากการใชคูมือการใหบริการนักศึกษาของงานเงินรายได
เพื่อสนับสนุนการใหบริการแกนกั ศึกษาไดอยางสะดวก รวดเร็ว
จํานวนคะแนนระดับความพึงพอใจทั้งหมด/จํานวนกลุมตัวอยาง
ระดับ
3 ครั้งตอปการศึกษา
นักศึกษา
แบบสอบถามนักศึกษา
นางรัชนี นิคมเขตต
นางสาววาริณยี  ทองเจือ นางสาวเพชรรัตน สุดา
นางวนิดา บุญพราหมณ
ไมมี
ไมนอยกวาระดับ 4 จากขอ 5

3. พัฒนาระบบการรับ –จายเงิน (งานเงินรายได)
1. คณะทํางาน “งานเงินรายได”
2. กําหนดนโยบาย / เปาหมาย / โครงการ (นักศึกษาไดรับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ
ปรับปรุง
ขออนุมัติโครงการ

ไมอนุมตั ิ
อนุมัติ

3. สรางแบบสอบถาม, แผนพับ, Pop-up

4. วิเคราะหประเมินผล

5. รายงานผล

โครงการ “ สํารวจความความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชคูมือการใหบริการแกนักศึกษา” (เงินรายได)
กิจกรรม

1. ความรูความสามารถที่
ตองมี (Competency)

2. Technology

1. ตั้งคณะทํางาน

3. ปจจัยที่สงใหเกิดความสําเร็จ
(CSF)

1. งานที่รับผิดชอบซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับการใหบริการ
2. สราง และจัดทํา
1. การสรางเครื่องมือสํารวจ 1. Ms word
แบบสอบถาม,แผนพับ,Pop-up 2. การประเมินผล
2. Ms Excel
3. Ms Power Point
3. นักศึกษากรอกแบบประเมิน 1. ควยามรูในขั้นตอนการ
กรอกแบบสอบถาม

1. ผูที่เกี่ยวของทุกสวนมีสวน
รวมเปนกรรมการ
1. เครื่องมือมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ และมีความเที่ยง

4. ประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูล

1. สถิติ

1. SPSS

5. ทํารายงาน

1. หลักการเขียนรายงาน

1. Ms Word
2. Ms Excel

6. สรุป

1. งานที่รับผิดชอบ
2. การสรางเครื่องมือสํารวจ
3.การกรอกแบบสอบถาม

1. Ms Word
2. Ms Excel
3. SPSS

1. การใหความรูนักศึกษาใน
การกรอกขอมูล

4.
5. เจาภาพ (Owner)
ระยะเวลา
(Duration)
2 สัปดาห น.ส.วาริณีย ทองเจือ
น.ส.เพชรรัตน สุดา
2 เดือน
งานเงินรายได

6.
7. ความเสี่ยง(Risk)
งบประมาณ
(Budget)
1. ผูที่เกี่ยวของไมใหความรวมมือ
15,000.บาท

1. ผูสรางแบบสอบถามไมมีความ
ชํานาญพอ
1. นศ. ไมมีความรูในการกรอก
ขอมูล
2. นศ.ไมเห็นความสําคัญ
1. ผูวิเคราะหขาดความเขาใจใน
ระบบ
2. ระบบรายงานผลผิดพลาด
1. ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญ
และความรับผิดชอบ
2. ขอมูลไมสมบูรณ

2 เดือน

งานเงินรายได

-

1. ความถูกตองแมนยําของการ
วิเคราะหขอมูล

2 สัปดาห

นางสาวอุษา ปตเสน

5,000.บาท

1. มีความชํานาญในการเขียน
รายงานเชิงสถิติ
2. ความรับผิดชอบยองผูจัดทํา
รายงาน
1. ผูเกี่ยวของทุกสวนรวมเปน
กรรมการ
2. เครื่อมือมีความเที่ยงตรงและ

1 เดือน

นส.วาริณีย นส.ดวง
จันทร นส.เพชรรัตน

5,000.บาท

6 เดือน

งานเงินรายได

25,000.บาท

1.ผูที่มีสวนเกี่ยวของไมใหความ
รวมมือ
2. ผูปฎิบัติงานไมชํานาญ

4. สถิติ
5. การเขียนรายงานทางสถิติ

4. Ms Power Point นาเชื่อถือ
3. การใหความรูผูกรอก
แบบสอบถาม
4. ความถูกตองแมนยําของการ
วิเคราะหขอมูล
5. ความชํานาญในการเขียน
รายงาน
6. ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน

3. ผูปฏิบัติงานไมรับผิดชอบ
4. นศ.ไมมีความรูในการกรอก
ขอมูล
5. นศ.ไมเห็นความสําคัญ
6. ผูประเมินไมมีความรูเรื่องระบบ
7. ระบบรายงานผลผิดพลาด

4. พัฒนาศักยภาพการเบิกจาย สูความสําเร็จ (งานการเงิน)
F : ประสิทธิผล

C : คุณภาพ

ผลการการรับ เบิกจาย รายงานทางการเงิน ที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย

คณะ/หนวยงาน
ไดรับความพึง
พอใจจากการ
เบิกจาย

เจาหนี(้ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก ม.)
ไดรับเงินที่
รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยมีการ
เบิกจายงบประมาณ
เปนไปตามเปาหมาย

I : ประสิทธิภาพ

ระบบการเบิกจาย

L : การพัฒนา
องคกร

พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ

ผูบริหารไดรับความ
พึงพอใจในระบบการ
เบิกจาย

Measurement Template (งานการเงิน)
ลําดับที่
1. ตัวชี้วัด
2. ความหมายตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงคของตัวชี้วดั
4. สูตรการคํานวณ
5. หนวยที่วดั
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล
7. แหลงของขอมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเปนผูต ั้งเปา
10. ใครเปนเจาภาพ
11. ใครเปนผูสนับสนุน
12. ขอมูลปฐาน 2549-2551
13. เปาหมายป 2552-2555

I 1 พัฒนาระบบการเบิกจาย
รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหพัฒนาระบบการเบิกจายใหมคี วามถูกตอง รวดเร็ว
มี จํานวนเงินเบิกจาย (รายไตรมาส)x100
งบประมาณที่ไดรับทั้งป
รอยละ
12 ครั้ง ตอป
งานการเงิน กองคลัง
โปรแกรม Microsoft Excel
ผูอํานวยการกองคลัง
นางพูนสุข คํากอน และคณะ
รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูอํานวยการกองคลัง
รอยละ.....(สามปยอนหลัง)
รอยละ 93

งานการเงิน
1. ตั้งคณะทํางาน
2. ประชุมชี้แจง กําหนดนโยบาย /
จัดทําโครงการ

ปรับปรุง
ไมอนุมตั ิ

อนุมัติ

3. ดําเนินการจัดเก็บขอมูล
4.ประเมินผลการเบิกจาย
ผาน

5.รายงานผล

เรงรัดเบิกจาย

โครงการ “ พัฒนาศักยภาพการเบิกจาย สูความสําเร็จ” (งานการเงิน)
กิจกรรม

1. ตั้งคณะทํางาน
2. ประชุมชี้แจง กําหนด
นโยบาย/เปาหมาย
3. ดําเนินการจัดเก็บขอมูล

4. ประเมินผลการเบิกจาย

5. รายงานผล

6. สรุป

1. ความรูความสามารถที่
ตองมี (Competency)
1. มีความรูเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ
1. ผูปฏิบัติงานดานการ
เบิกจาย
1. เกี่ยวกับการเบิกจาย

1. สถิติ
2. ระบบฐานขอมูลที่สราง
ขึ้น
1. หลักการเขียนรายงาน
ทางการวิจัยและสถิติ

1. มีความรูเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ
2. ผูปฎิบัติงานดานการ
เบิกจาย

2. Technology

-

3. ปจจัยที่สงใหเกิดความสําเร็จ
(CSF)

1. ผูที่เกี่ยวของทุกสวนมีสวน
รวมเปนกรรมการ
1. ผูเขารวมประชุมมีความรู
ความสามารถในการเบิกจาย
1. Excel
1. ความถูกตองแมนยําของการ
2. ระบบฐานขอมูล จัดเก็บขอมูล
ที่สรางขึ้น
1. SPSS
1. ความถูกตองแมนยําของการ
2. ระบบฐานขอมูล จัดเก็บขอมูล
ที่สรางขึ้น
1. Ms Word
1. มีความชํานาญในการเขียน
2. Ms Excel
รายงานเชิงสถิติ
2. ความรับผิดชอบของผูจัดทํา
รายงาน
1. โปรแกรม Excel 1. ผูที่เกี่ยวของทุกสวนมีสวน
2. โปรแกรม SPSS รวมเปนกรรมการ
3. โปรแกรม Word 2. ผูเขารวมประชุมมีความรู
ความสามารถในการเบิกจาย

4.
5. เจาภาพ (Owner)
ระยะเวลา
(Duration)
1 สัปดาห นางพูนสุข คํากอน
และคณะทํางาน
2 สัปดาห นางพูนสุข คํากอน
และคณะทํางาน
1 เดือน นางพูนสุข คํากอน
และคณะทํางาน

6.
7. ความเสี่ยง(Risk)
งบประมาณ
(Budget)
1. ผูที่เกี่ยวของไมใหความรวมมือ
20,000.บาท
5,000.บาท

1 เดือน

นางพูนสุข คํากอน
และคณะทํางาน

10,000.บาท

1 เดือน

นางพูนสุข คํากอน
และคณะทํางาน

5,000.บาท

3 เดือน 21 นางพูนสุข คํากอน
วัน
และคณะทํางาน

40,000.บาท

1. ผูที่เกี่ยวของไมใหความรวมมือ
1. ผูจัดเก็บขอมูลขาดความแมนยํา
ในการจัดเก็บขอมูล
2. ระบบการจัดเก็บผิดพลาด
1. ผูวิเคราะหขาดความเขาใจใน
ระบบ
2. ระบบรายงานผลผิดพลาด
1. ผูปฏิบัติขาดความชํานาญและ
ความรับผิดชอบ
2. ขอมูลไมสมบูรณ
1. ผูที่เกี่ยวของไมใหความรวมมือ
2. ผูมีสวนเกี่ยวของไมใหความ
รวมมือ

3. เกี่ยวกับการเบิกจาย
4. สถิติ
5. ระบบฐานขอมูลที่สราง
ขึ้น
6. หลักการเขียนรายงาน
ทางการวิจัยและสถิติ

4. ระบบฐานขอมูล 3. ผูเขียนโครงการมีความรู
ที่สรางขึ้น
ความเขาใจในการเขียน
โครงการ
4. ความถูกตองแมนยําของการ
จัดเก็บขอมูล
5. ความถูกตองแมนยําของการ
วิเคราะหขอมูล
6. มีความชํานาญในการเขียน
รายงานเชิงสถิติ
7. ความรับผิดชอบของผูจัดทํา
รายงาน

3. ผูเขียนโครงการไมมีความรูความ
เขาใจในการเขียนโครงการ
4. ผูจัดเก็บขอมูลขาดความแมนยํา
ในการจัดเก็บขอมูล
5. ระบบการจัดเก็บผิดพลาด
6. ผูวิเคราะหขาดความเขาใจใน
ระบบ
7. ระบบรายงานผลผิดพลาด
8. ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญ
และความรับผิดชอบ
9. ขอมูลไมสมบูรณ

F

C

5. การควบคุมพัสดุที่เปนไปตามมาตรฐาน (งานพัสดุ)

หนวยงานไดรับพัสดุ ถูกตอง ครบถวน
และทันตอการใชงาน

หนวยงานทีเ่ กี่ยวของไดรับรายงานตรวจสอบ
พัสดุประไปใชในการดําเนินที่เกี่ยวของได

สตง.ไดรับรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปได
ทันตามระยะเวลาทีก่ ําหนด

I

L

ผูบริหารมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ดานการวางแผนงบประมาณ
มหาวิทยาลัย ใชจายงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบทะเบียนครุภณ
ั ฑ

พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

วิเคราะหความเชื่องโยงในการ
ปฏิบัติงาน

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

Measurement Template (งานพัสดุ)
ลําดับที่
1. ตัวชี้วัด
2. ความหมายตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงคของตัวชี้วดั
4. สูตรการคํานวณ
5. หนวยที่วดั
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล
7. แหลงของขอมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเปนผูต ั้งเปา
10. ใครเปนเจาภาพ
11. ใครเปนผูสนับสนุน
12. ขอมูลปฐาน 2549-2551
13. เปาหมายป 2552-2555

ทะเบียนครุภัณฑ
ศักยภาพของระบบทะเบียนครุภณ
ั ฑ
ตามคูมือประกันคุณภาพฯ ป 51 ขอ 7.5
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลที่ถูกตองไปใชประโยชน
ไมมี
ระดับ 6 ระดับ ตามคูมือหนา 92
ทุกไตรมาส
ทะเบียนครุภัณฑประจําป 2551 หนวยงานตาง ๆ ใน สํานักงานอธิการบดี
แบบรายงานการตรวจสอบประจําป/แบบฟอรมทะเบียนครุภัณฑ/โปรแกรมระบบ 3 มิติ
ผูอํานวยการกองคลัง
นายสมศักดิ์ คอมศิรินทร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ระดับ 1-2
ระดับ 6

1. ตั้งคณะทํางาน / หาทีมงาน
2. กําหนดแผน / เปาหมาย

ปรับปรุง

งานพัสดุ

ขออนุมัติโครงการ

ไมอนุมัติ
อนุมัติ

3. พัฒนาระบบฐานขอมูล

4. การบันทึกขอมูลในระบบ / ใชระบบ ดูแล บํารุงรักษา / ขอมูลที่เปนปจจุบัน

ปรับปรุง
5.ติดตามประเมินผลทบทวนแผนการดําเนินงาน

6. รายงานผล

โครงการ “ พัฒนาทะเบียนครุภัณฑ สูความเปนมาตรฐาน” (งานพัสดุ)
กิจกรรม

1. ความรูความสามารถที่
ตองมี (Competency)

2. Technology

3. ปจจัยที่สงใหเกิดความสําเร็จ
(CSF)
1. เจาหนาที่พัสดุ
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจาก
หนวยงานสังกัด สํานักงาน
อธิการบดี
1. เครื่องมือมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ และมีความเที่ยง
1. ฐานขอมูลที่เชื่อถือได
2. อุปกรณคอมพิวเตอรและ
ฐานขอมูล
1. เอกสารหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
2. การใหความรูในการบันทึก
ขอมูล
3. สรางความเขาใจใหกับ
หนวยงาน
1. ความรวมมือจากทุก
หนวยงาน

1. ตั้งคณะทํางาน

1. ดานจัดหาครุภัณฑ
2. มีความรูดานการแยก
ครุภัณฑ

-

2. กําหนดแผน/เปาหมาย/
โครงการ
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล

1. ความรูดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน
1. พัฒนาระบบฐานขอมูล

โปรแกรม Excel

4. การบันทึกขอมูลในระบบ/ 1. การแยกประเภทครุภัณฑ
ใชระบบดูแลบํารุงรักษา/ขอมูล 2. มีความรูดานคอมพิวเตอร
ที่เปนปจจุบัน

5. ติดตามประเมินผลทบทวน
แผนการดําเนินงาน

- สถิติ
- ความรูดานงานพัสดุ

1. โปรแกรม
สําเร็จรูป
2. ระบบเครือขาย
1. Ms Excel

1. Ms Excel

4.
5. เจาภาพ
ระยะเวลา
(Owner)
(Duration)
1 สัปดาห นายสมศักดิ์
คอมศิรินทร

1 สัปดาห
2 เดือน

3 เดือน

1 เดือน

6.
งบประมาณ
(Budget)
-

7. ความเสี่ยง(Risk)

1. หนวยงานอาจจะไมใหความรวมมือ

นายสมศักดิ์
คอมศิรินทร
นางรุงนภา
บุญเรือง

10,000.- บาท 1. เกิดความลาชาของคณะทํางาน
2. ขาดประสบการณ
75,000.- บาท 1. ระบบเครือขายขัดของ
2. ผูปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบ
ตอเนื่อง
นางสาวภัครสุ 55,000.- บาท 1. ฐานขอมูลเดิมไมสมบูรณ
พัชร ผลหิรัญทวิ
2. ผูบันทึกขาดความมีประสบการณืใน
โชค
การจําแนกประเภทรายจาย

นายกิตติพงษ
กลางคํา

10,000.- บาท 1. ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

- การติดตอสื่อสาร
- การทํางานเปนทีม
6. รายงานผล

1. รูปแบบการรายงานผล
2. ความรูดานคอมพิวเตอร

7. สรุป

1. งานที่รับผิดชอบ
2. การสรางเครื่องมือสํารวจ
3. หลักวิธีการปฏิบัติ
4. การประเมินการพัฒนา
ทะเบียน
5. ระบบฐานขอมูล
6. สถิติ
7. การเขียนรายงานทางการ
วิจัย
8. จัดทําแผนภูมิรายงาน

2. การ
ติดตอสื่อสารผาน
เครือขาย
1. Ms Word
2. Ms Excel
3. ระบบเครือขาย
1. Ms Word
2. Ms Excel

(หลังไตร
มาส)
1. ความรวมมือจากผูเกี่ยวของ
2. ความรับผิดชอบของผูจัดทํา
รายงาน
1. ผูเกี่ยวของทุกคน
2. เครื่องมือมีความเที่ยงตรง
และนาเชื่อถือ
3. ระบบเครือขาย
4. ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน

1 เดือน

2. ระบบเครือขายขัดของ

นางสาวสุมาลี
ภูติยา

10 เดือน 15 เจาหนาที่ทุกคน
วัน

-

150,000.บาท

ขอมูลไมสมบูรณ

1. ผูที่มีสวนเกี่ยวของไมใหความ
รวมมือ
2. ผูปฏิบัติงานไมชํานาญ
3. ผูปฎิบัติงานไมรับผิดชอบ
4. ระบบขัดของ

