
1 
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
 

พันธกิจท่ี 2 :  ใหบริการดานการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง พรอมท้ังใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง 
กลยุทธท่ี 1 :  เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบรายได งบอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

1. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา          

ภายใน กองคลัง          

1.1 ผลการประเมินการประกัน- 4.75 1. มีการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพ- ส.ค.58 - 10,000 -  อยูระหวาง คณะกรรมการ 

คุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง  การศึกษา ประจาํปการศึกษา 2557      ดําเนนิการ ประกันคุณภาพ- 

  ผลการตรวจประเมิน = ........ (ตามเกณฑ มร.)       การศึกษา กค. 

1.2 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60 2. ประชุมเสวนาถายทอดตัวบงช้ีเกณฑการ ม.ค.58 - - - 20 มี.ค.58 อยูระหวาง คณะกรรมการ 

ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ประกันคณุภาพการศึกษา แกบุคลากรกองคลัง      ดําเนนิการ ประกันคุณภาพ- 

         การศึกษา กค., 

          

          

          

          

          

          

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 
พันธกิจท่ี 2 :  ใหบริการดานการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง พรอมท้ังใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง 
กลยุทธท่ี 2 :  เรงรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 
 

 รอบ     6  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 

 รอบ     6  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 



2 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบรายได งบอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง          

2.1 จํานวนโครงการ 1 1. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก.พ. 58 - 600,000 - 6 – 8 ก.พ. 58 อยูระหวาง คณะกรรมการ 

2.2 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60 “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม      ดําเนนิการ พัฒนาระบบ 

และการนําไปใชประโยชน  ระเบียบการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการ       เทคโนโลยีและ 

  บัญชีภาครัฐของกองคลัง สํานักงานอธิการบด”ี       บุคลากร กค. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ  
พันธกิจท่ี 2 :  ใหบริการดานการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง พรอมท้ังใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง 
กลยุทธท่ี 3 :  สนับสนุนการจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบรายได งบอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

3. โครงการจัดการความรูและถายทอด          

 รอบ     6  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 



3 
 

ความรู          

3.1 จํานวนความรูท่ีนํามาจดัการ 2 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏบัิติงาน ต.ค. 57- - - - อยูระหวาง อยูระหวาง คณะกรรมการ 

ความรู  ดานการเงิน เม.ย. 58    ดําเนินการ ดําเนินการ จัดการความรู 

3.2 จํานวนคูมือ/แนวปฏิบัติท่ี 2 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏบัิติงาน พ.ย. 57-       

สามารถนําไปปฏิบัติงานได  ดานการบัญชี เม.ย. 58       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 
พันธกิจท่ี 1 :  พัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินการคลัง เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
กลยุทธท่ี 4 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบรายได งบอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

4. กิจกรรมจดัการขอมลูดานการเงิน          

การคลัง          

4.1 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศ 1 - มีกิจกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศ ต.ค. 57 - - 1,000,000 - อยูระหวาง อยูระหวาง สถาบัน- 

  ดานการเงิน การคลัง จํานวน 1 ระบบ มิ.ย. 58    ดําเนินการ ดําเนนิการ คอมพิวเตอร 

4.2 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60 - ผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศมีความ       กับกองคลัง 

ของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  พึงพอใจท่ีระดับ .......        

 รอบ     6  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 
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* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ  
พันธกิจท่ี 3 :  บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ภายใตหลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ใหหนวยงานมีอิสระและคลองตัวในการ 

        บริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุพันธกิจของแตละหนวยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 5 :  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบรายได งบอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

5. โครงการบริหารและการจัดการ          

ความเสีย่งของกองคลัง          

5.1 จํานวนดานของการระบุ 4 - มีการดําเนินงานดานความเสี่ยง ต.ค. 57 - - 30,000 - อยูระหวาง อยูระหวาง คณะกรรมการ 

ความเสีย่ง  จํานวน 4 ดาน มิ.ย. 58    ดําเนินการ ดําเนนิการ บริหารความ 

5.2 ระดับความสําเร็จของการ 4 - มีการดําเนินงานการบริหารและการจัดการ       เส่ียง กค. 

ดําเนินการบริหารความเสี่ยง  ความเสีย่ง ท่ีระดับความสําเร็จระดับ ........        

          

          

          

          

 รอบ     6  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 
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* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ  
พันธกิจท่ี 3 :  บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ภายใตหลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ใหหนวยงานมีอิสระและคลองตัวในการ 

        บริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุพันธกิจของแตละหนวยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 6 :  สนับสนุนการวจิัย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบรายได งบอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

6. โครงการวิจัยสถาบัน          

6.1 รอยละของผลงานวิจยัสถาบัน 95 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง คุณภาพการใหบริการ ธ.ค. 57 – - 5,000 - อยูระหวาง อยูระหวาง คณะกรรมการ 

ท่ีแลวเสร็จและนําไปใชประโยชนในการ  ของบุคลากรงานพัสดุ กองคลัง สาํนักงาน- ก.ค. 58    ดําเนินการ ดําเนนิการ วิจัย กค. 

ปรับปรุงและพัฒนาองคกร/ระบบ  อธิการบดี มร.        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 รอบ     6  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 
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* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ  
พันธกิจท่ี 3 :  บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ภายใตหลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ใหหนวยงานมีอิสระและคลองตัวในการ 

        บริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุพันธกิจของแตละหนวยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 7 :  เรงรัดการเสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคกร 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนนิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบรายได งบอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

7. โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง          

ของวัฒนธรรมองคกร          

7.1 จํานวนโครงการ 1 โครงการ “สงเสรมิวัฒนธรรมองคกร รวมใจ ส.ค. – ก.ย. - 10,000 - อยูระหวาง อยูระหวาง คณะกรรมการ 

7.2 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60 กองคลังมุฑิตาจติ แดผูเกษียณอายุราชการ 58    ดําเนินการ ดําเนนิการ ดําเนินงานและ 

ของผูเขารวมโครงการ  ประจําป 2558”       คณะกรรมการ 

         ประกันคุณภาพ- 

         การศึกษา กค. 

          

          

          

          

          

* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ  
 

        ผูประสานงานของหนวยงาน  นางสาวสุชาวดี เสืองามเอ่ียม   หมายเลขโทรศัพท  0-2310-8160 
         นางสาวสุภาวรัตม วัฒนสุภาพงศ, นางสาวเอกมณี ธรรมจํารัส  หมายเลขโทรศัพท  0-2310-8291 

 รอบ     6  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 


