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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
พันธกิจท่ี 1 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดานการเงินการคลัง เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
กลยุทธท่ี 1 :  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 

1. กิจกรรมจดัการขอมลูดานการเงิน          

การคลัง          

1.1 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศ 1 - มีกิจกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศ ต.ค. 61 -  - 720,000 - 30 ม.ิย. 62 697,912 โครงการ 3 มติ ิ

  ดานการเงิน การคลัง จํานวน 1 ระบบ ก.ย. 62      กองคลัง 

1.2 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 - ผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศมีความ       สถาบัน- 

ของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  พึงพอใจท่ีระดับมาก (4.25)       คอมพิวเตอร 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

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

 รอบ     9  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 



2 
 

พันธกิจท่ี 2 :  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะ ความรูความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
กลยุทธท่ี 2 :  สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสรางจิตสํานึกท่ีดี 
 

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          

ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงข้ึน          

2.1 จํานวนโครงการ 1 1. โครงการฝกอบรม เรื่อง การบรกิารดวยใจ ต.ค. 61 -  - 193,500 - 14 - 16 125,420 คณะกรรมการ 

2.2 คาเฉลี่ยระดับความสําเร็จของ 3.51     (Service Mind)  มิ.ย. 62    มิ.ย. 62  บริหารและ 

โครงการท่ีมผีลสัมฤทธ์ิตาม         พัฒนา 

วัตถุประสงคโครงการ         บุคลากร กค. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

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

 

 รอบ     9  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 
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พันธกิจท่ี 3 :  เสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางดานการเงินการคลัง  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางการเงินการคลัง        
กลยุทธท่ี 3 :  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 

3. กิจกรรมการประกันคณุภาพ          

การศึกษาภายใน กองคลัง          

3.1 ผลการประเมินการประกัน- 3.70 1. มีการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพ- ก.ค. 62 - - - 25 - 26 - คณะกรรมการ 

คุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง  การศึกษา ประจาํปการศึกษา 2561     ก.ค. 62  ประกันคุณภาพ- 

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

3.2 คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ 3.71 2. ประชุมเสวนาถายทอดตัวบงช้ีเกณฑการ ม.ค. - มี.ค. 62 - - - 15 ก.พ. 62 - คณะกรรมการ 

ของบุคลากรในระบบประกันคณุภาพ  ประกันคณุภาพการศึกษา แกบุคลากรกองคลัง       ประกันคุณภาพ- 

การศึกษาภายใน         การศึกษา กค., 

          

          

          

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

        ผูประสานงานของหนวยงาน  นางสาวสุชาวดี เสืองามเอ่ียม   หมายเลขโทรศัพท  0-2310-8160 
         นางสาวสุภาวรัตม วัฒนสุภาพงศ   หมายเลขโทรศัพท  0-2310-8291 

 รอบ     9  เดือน 
 รอบ   12  เดือน 


