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ความเปนมา 

 

กองคลัง  จัดตั้งขึ้นพรอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป พ.ศ. 2514  เปนหนวยงานระดับแผนกการเงิน  สังกัด

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   กองคลังมีพัฒนาการควบคูกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมาโดยตลอด  

จนกระทั่งป พ.ศ. 2534  กองคลังจึงไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานระดับกอง ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี  ตามประกาศ      

ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 108  ตอนที่ 145  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2534  ปจจุบัน กองคลังในฐานะหนวยงานสนับสนุน  

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหบรรลุตามพันธกิจหลักที่กําหนดไว  กองคลังภายใตพันธกิจหลักสําคัญคือ 

การบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง ของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของ

มหาวิทยาลัยในอนาคต  โดยมีปรัชญาการดําเนินงานที่วา “บริหารโปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล”  การบริหารจัดการและ

บริการของกองคลังอยูภายใตกรอบนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการที่กําหนดโดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน         

กองคลังรวมกับวิสัยทัศนของผูบริหารกองคลังที่เนนความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับ

ยุทธศาสตรกองคลัง  และครอบคลุมครบทุกพันธกิจกองคลัง 

 

            นายธีระ  ทองประกอบ 

             ผูอํานวยการกองคลัง 
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วิสัยทัศน  (VISION) 

 

 

 

 

กองคลังเปนองคกรแหงการเรยีนรูและมุงมั่นพฒันา 

ระบบบริหารจัดการ การเงนิ การคลัง  เพือ่สรางเสถียรภาพ 

ทางการเงนิของมหาวิทยาลัย 
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พันธกิจ  (MISSION) 

 

1.  บริหารการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐใหเปนไปอยางมี  ประสิทธิภาพ 

โดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

2.  กําหนดแนวปฏิบัต ิหลักเกณฑ ดานการเงนิ งบประมาณ พัสดุและการบัญชีภาครัฐ       

เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบการเงิน การคลัง 

พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ 

3.  พัฒนาศักยภาพและสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรอยางเปนระบบ 

4.  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครฐั         

ใหสามารถเชื่อมโยงกับทุกระบบและเปนขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการของ       

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระยะ  4 ป  (พ.ศ. 2552 – 2555) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2552 2553 2554 2555 

1. ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิด 1.1 ปลูกฝงคานิยมใหบุคลากรใน 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีบุ่คลากร 5 5 5 5 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย องคกรและประชาคมมีสวนรวมกัน กองคลังมีสวนรวมสืบทอดทํานุบํารุง- (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) 

(กองคลัง) พัฒนาภูมิปญญาทองถิน่และอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงคุณธรรม     

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จริยธรรมอันดีงาม อนรุักษสิ่งแวดลอม     

 (กองคลัง) และเผยแพรสูสังคมไทยและสากล     

  2. รอยละของบุคลากรในการมีสวนรวม 85 90 95 95 

  โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลป-     

  วัฒนธรรม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม     

  อันดีงาม อนุรกัษสิ่งแวดลอมและเผยแพร     

  สูสังคมไทยและสากล     

       

2. การยกระดบัคุณภาพและ 2.1 การบรหิารและการบริการ ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน 3.00 3.00 3.00 3.00 

มาตรฐานการบริหารจัดการและ มีคุณภาพและไดรับการรับรอง มหาวิทยาลัย (เกณฑ สกอ.)     

บริการ มาตรฐานคุณภาพภายใน      

 มหาวิทยาลัย      

 2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี - ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ 3.60 3.65 3.70 3.75 

 สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบรหิาร      

 ระบบฐานขอมลูผานระบบเครือขาย และบริการการเงิน งบประมาณ พัสดุ      

 ตามมาตรฐานที่กําหนด และการบัญชีภาครัฐ     
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2552 2553 2554 2555 

3. การพัฒนาขดีความสามารถ 3.1 พัฒนาการวิจัยสถาบันเพื่อสราง จํานวนงานวิจัยสถาบัน/งานสรางสรรค 1 1 1 1 

โดยใชความรูเปนฐาน (กองคลัง) องคความรูและเครือขายการเรียนรู  (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) 

 ที่ตอบสนองตอการพัฒนาองคกร      

 (กองคลัง)      

 3.2 พัฒนาการบริหารจัดการความรู ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรูที่นํามา 1 1 1 1 

 ภายในองคกร (กองคลัง) กาวสูการ จัดทําแผนจัดการความรูของกองคลัง (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) 

 เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning      

 Organization) อยางยั่งยืน      
       

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4.1 ระบบบริหารจัดการและบริการ - ระดับคุณภาพของการจัดทําแผนปฏิบัติ 5 5 5 5 

และกฎระเบียบ หลักเกณฑ  ทางการเงิน การคลัง สามารถอํานวย ราชการของกองคลัง (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน ความสะดวกใหแกผูรับบริการอยาง - ระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 3.60 3.65 3.70 3.80 

งบประมาณ พัสดุ และการบัญช ี มีคุณภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล ที่มีตอการบริการ/การดําเนินงานของ     

ภาครัฐของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองคลัง     

  - รอยละของบคุลากรที่ไดรับการอบรม/ 80 85 85 85 

  สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ไมนอยกวา 2 ครัง้     

  ตอป     

 4.2 การเงนิ การคลัง ของ - จํานวนกฎระเบียบ ขอกําหนด  5 5 5 5 

 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพเอื้อตอ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) 

 การพัฒนาและการแขงขนั พัสดุ และการบัญชีภาครัฐทีไ่ดรับการ     

  ปรับปรุงแกไข/กําหนดขึ้นใหม     
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2552 2553 2554 2555 

  - ระดับความสําเร็จของการจัดวางระบบ 3* 5 5 5 

  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) 

  ตามแบบมาตรฐานที่ สตง. กาํหนด     

       

 

* ปรับระดับความสําเร็จของการจัดวางระบบควบคุมจากเดิมตั้งไว  3  เปลี่ยนเปน 5 ระดับ  ใหสอดคลองกับระดับคะแนน 
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แผนงบประมาณ  กลยุทธ  ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  และคาเปาหมาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 

2550 2551 2552 (6 เดือน) 2553 

1. สงเสริมการทํานุบํารุง- - โครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีบุ่คลากร โครงการ 5 5 2 5 

ศิลปวัฒนธรรมและ กองคลังและ/หรือประชาคม กองคลังมีสวนรวมสืบทอดทํานุบํารุง-      

อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อ มีสวนรวมสืบทอดทํานุบํารุง- ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงคุณธรรม      

เผยแพรสูสังคมไทยและ ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝง จริยธรรมอันดีงาม  อนุรักษสิ่งแวดลอม      

สากล คุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม และเผยแพรสูสังคมไทยและสากล      

 อนุรักษสิ่งแวดลอมใหอยูคู       

 สังคมไทยตลอดไป       

 - รายงานผลการประเมิน 2. รอยละของบุคลากรในการมีสวนรวม รอยละ 80 80 94.55 90 

 โครงการ/กิจกรรมที่กระตุนและ โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลป-      

 ปลูกจิตสํานึกใหรวมกัน วัฒนธรรม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม       

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อันดีงาม  อนรุกัษสิ่งแวดลอมและ      

  เผยแพรสูสังคมไทยและสากล      
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 

2550 2551 2552 (6 เดือน) 2553 

2. เรงรัดพัฒนาคุณภาพ - กําหนดผูดูแลรับผิดชอบ ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ 3.00 3.00 3.00 3.00 

และมาตรฐานการบริหาร ตามองคประกอบคุณภาพที่ มหาวิทยาลัย (เกณฑ สกอ.)      

และบริการ (กองคลัง) กองคลังรับผิดชอบ       

 - การจัดทําแผนพัฒนาประกนั-       

 คุณภาพการศึกษาภายใน       

 - จัดทํารายงานการประเมิน       

 ตนเอง (SAR) ประจํา-       

 ปการศึกษา       

 - การรับตรวจประเมินคุณภาพ       

 การศึกษาภายใน       

        

3. เรงรัดพัฒนาระบบ - การวิเคราะห, ออกแบบ, - ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ ระดับ - - 3.60 3.65 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพฒันากระบวน- เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหาร      

เพื่อการบรหิารและ การใชงานเพื่อความสมบูรณ และบริการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ      

บริการการเงิน สอดคลองกับนโยบายของ และการบัญชีภาครัฐที่พัฒนา      

งบประมาณ พัสดุ และ มหาวิทยาลัยและระเบียบวิธี       

การบัญชีภาครฐั ทางราชการ       

 - พัฒนารูปแบบการบันทึก       

 บัญชีในระบบบัญชี 3 มิติ       

 ใหสอดคลองกบัระบบ       

 GFMIS       

        



11 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 

2550 2551 2552 (6 เดือน) 2553 

4. พัฒนาขีดความ - การแตงตั้งคณะกรรมการ - จํานวนงานวิจัยสถาบัน/งานสรางสรรค เรื่อง 1 1 1 1 

สามารถการวิจัยสถาบัน การจัดการองคความรูและ       

เพื่อสรางความรูและ การวิจัย กองคลัง       

เครือขายการเรียนรู - สงเสริมสนับสนุนองคความรู       

ที่ตอบสนองตอการ และทักษะการวิจัย/       

พัฒนาองคกร (กองคลัง) งานสรางสรรคใหบุคลากร       

 - สนับสนุนเงินทุนอุดหนุน       

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทํา       

 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค       

 - ติดตามความคืบหนา       

 งานวิจัย/งานสรางสรรค       

 กองคลัง       

 - จัดทําฐานขอมูลงานวิจัย/       

 งานสรางสรรคของบุคลากร       

 กองคลัง       
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 

2550 2551 2552 (6 เดือน) 2553 

5. สงเสริมการจัดการ - โครงการชุมชนนักปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ของจํานวนความรูที่นํามา เรื่อง 1 1 1 1 

ความรู (KM) อยาง (COPs) จัดทําแผนจัดการความรูของกองคลัง      

เปนระบบ  ไดแก การ - โครงการสรางความรูสู       

สรางความรู  ประมวล บุคลากรกองคลังดวยการอาน       

ความรู  การแบงปน        

ความรู  รวมทั้งการ        

การถายทอดความรู        

        

6. การจัดทําแผนทั้ง - แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ระดับคุณภาพของการจัดทําแผนปฏิบัติ- ระดับ - 5 5 5 

ระยะสั้นและระยะยาว (แผนยุทธศาสตร) ราชการของกองคลัง      

รวมทั้งกําหนดกรอบ - แผนปฏิบัติงานประจํา-       

การดําเนินงานที่ชัดเจน ปงบประมาณ       

และสอดคลองกับ - แผนปฏิบัติงานประจํา-       

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ปการศึกษา       

        

7. เรงรัดพัฒนาการ - สํารวจความพึงพอใจของ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับ - 3.50 3.60 3.65 

บริหารงานและการ ผูรับบริการที่มตีอการ ที่มีตอการบริการ/การดําเนินงานของ      

บริการที่เนนกระบวน- ดําเนินงานของกองคลัง กองคลัง      

การ PDCA และการมี        

สวนรวมแบบ Brain         

Storming        
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย 

2550 2551 2552 (6 เดือน) 2553 

8. สงเสริมการพัฒนา - แผนพัฒนาบคุลากรดานการ รอยละของบคุลากรที่ไดรับการอบรม/ รอยละ 76.07 65 80.52 85 

ศักยภาพและสราง สงเสริมความรูความสามารถ สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ไมนอยกวา 2 ครัง้      

ขวัญกําลังใจของ และทักษะการปฏิบัติงานและ ตอป      

บุคลากร การสรางขวัญกําลังใจ มีการ       

 จัดสรรสิ่งจูงใจใหบุคลากร       

 - โครงการอบรม/สัมมนา/       

 ศึกษาดูงาน/ศึกษาตอเพิ่ม       

 วุฒิการศึกษา       

9. เรงรัดปรับปรุงแกไข - กฎระเบียบ ขอกําหนด จํานวนกฎระเบียบ ขอกําหนด  ฉบับ - 5 10 5 

พัฒนากฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงหรือ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ      

ขอกําหนด แนวปฏิบัติ กําหนดขึ้นใหม พัสดุ และการบัญชีภาครัฐทีไ่ดรับการ      

เกี่ยวกับการเงิน การคลัง  ปรับปรุงแกไข/กําหนดขึ้นใหม      

ใหเหมาะสมกับการ        

เปลี่ยนแปลง        

10. สงเสริมการจัดวาง - โครงการฝกอบรมการจัดการ ระดับความสําเร็จของการจัดวางระบบ ระดับ - 5 5 5 

ระบบควบคุมภายในและ ระบบควบคุมภายใน/การ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง      

บริหารความเสี่ยงภายใน วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่ ตามแบบมาตรฐานที่ สตง. กาํหนด      

องคกร (กองคลัง) สงผลกระทบตอการบรรลุ       

 เปาหมายการบริหารงาน การ       

 ติดตาม และการรายงานผล       

 ตามระเบียบคณะกรรมการ       

 ตรวจเงินแผนดิน       
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

ประมาณการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 

1. งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร                               หนวย : ลานบาท 

กลยุทธ  ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

1. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - โครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรกองคลังและ/หรือ คณะกรรมการทํานุบํารุง- 0.084 งบรายได 

และอนรุักษสิ่งแวดลอม  เพื่อเผยแพรสู ประชาคมมีสวนรวมสืบทอดทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม   

สังคมไทยและสากล ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม  อนรุักษ    

 สิ่งแวดลอมใหอยูคูสังคมไทยตลอดไป    

 - รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่    

 กระตุนและปลกูจิตสํานึกใหรวมกันทํานุบํารุง-    

 ศิลปวัฒนธรรมไทย    

     

2. เรงรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ - กําหนดผูดูแลรับผิดชอบตามองคประกอบคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ 0.018 งบรายได 

บริหารและบรกิาร (กองคลัง) ที่กองคลังรับผดิชอบ การศึกษา   

 - การจัดทําแผนพัฒนาประกนัคุณภาพการศึกษา    

 ภายใน    

 - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจํา-    

 ปการศึกษา    

 - การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    

     

3. เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - การวิเคราะห, ออกแบบ, ปรบัปรุง และพัฒนา โครงการ  3 มติิ 1.00 งบรายได 

เพื่อการบรหิารและบริการการเงิน กระบวนการใชงานระบบ  เพือ่ความสมบูรณ    

งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ    

 ระเบียบวิธีทางราชการ    
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

 

งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร                               หนวย : ลานบาท 

กลยุทธ  ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

4. พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยสถาบัน - การแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการองคความรู คณะกรรมการการจัดการ - - 

เพื่อสรางความรูและเครือขายการเรียนรูที ่ และการวิจัย กองคลัง องคความรูและการวิจัย (กค.)   

ตอบสนองตอการพัฒนาองคกร (กองคลัง) - สงเสริมสนับสนุนองคความรูและทักษะการวิจัย/    

 งานสรางสรรคใหบุคลากร    

 - สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนเพือ่สงเสริมใหบุคลากรทํา คณะกรรมการดําเนินงาน 0.006 งบรายได 

 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค สธก.   

 - ติดตามความคืบหนางานวิจยั/งานสรางสรรค คณะกรรมการการจัดการ   

 กองคลัง องคความรูและการวิจัย (กค.)   

 - จัดทําฐานขอมูลงานวิจัย/งานสรางสรรคของ    

 บุคลากรกองคลัง    

     

5. สงเสริมการจัดการความรู (KM) อยาง - โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) คณะกรรมการการจัดการ 0.015 งบรายได 

เปนระบบ ไดแก การสรางความรู  ประมวล - โครงการสรางความรูสูบุคลากรกองคลัง องคความรูและการวิจัย (กค.)   

ความรู  การแบงปนความรู  รวมทั้งการ ดวยการอาน    

ถายทอดความรู     

     

6. การจัดทําแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว - แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (แผนยุทธศาสตร) คณะกรรมการดําเนินงาน - - 

รวมทั้งกําหนดกรอบการดําเนินงานทีช่ัดเจน - แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ กค.   

และสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย -แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา    
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

 

งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร                               หนวย : ลานบาท 

กลยุทธ  ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

7. เรงรัดพัฒนาการบริหารงานและการ สํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการที่มีตอการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ - - 

บริการที่เนนกระบวนการ PDCA และ ดําเนินงานของกองคลัง การศึกษา   

การมีสวนรวมแบบ Brain Storming     

     

8. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและสราง - แผนพัฒนาบคุลากรดานการสงเสริมความรู คณะกรรมการพัฒนาระบบ 0.580 งบรายได 

ขวัญกําลังใจของบุคลากร ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานและการสราง เทคโนโลยีและบุคลากร กค.   

 ขวัญกําลังใจ  มีการจัดสรรสิ่งจูงใจใหบุคลากร และหนวยงานอื่นๆ ใน มร.   

 - โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาตอ    

 เพิ่มวุฒิการศึกษา    

     

9. เรงรัดปรับปรุงแกไขพัฒนากฎระเบียบ กฎระเบียบ ขอกําหนด แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงหรอื สธก., กค. - - 

ขอกําหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน กําหนดขึ้นใหม    

การคลัง ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง     

     

10. สงเสริมการจัดวางระบบควบคุมภายใน โครงการฝกอบรมการจัดการระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการจัดวางระบบ 0.012 งบรายได 

และบริหารความเสี่ยงภายในองคกร การติดตาม  และการรายงานผลตามระเบียบ ควบคุมภายใน (กองคลัง)   

(กองคลัง) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    

     

รวม  1.715 งบรายได 
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

ประมาณการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/ พื้นฐาน                              หนวย : ลานบาท 

ภารกิจประจํา/ พื้นฐาน ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

- งานบรหิารจัดการ ทุกหนวยงานของกองคลงั 127.694 - งบแผนดิน 

  23.249 - งบรายได 

    

รวม  150.943  

 

 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ                               หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/ งาน/ โครงการ ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการใชระบบ 3 มิติ  สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง โครงการ 3 มิติ 0.135 - งบแผนดิน 

ปงบประมาณ 2553   - งบรายได 

    

รวม  0.135  
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คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก. 

17/02/2553 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

แผนปฏิบัตงิานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

ชื่อตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รับทราบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)  และ             คณะกรรมการ  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัย             จัดทําแผนปฏิบัติ  

รามคําแหง             ราชการ กค.  

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)  และ             คณะกรรมการ  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 ของกองคลัง             จัดทําแผนปฏิบัติ  

             ราชการ กค.  

3. จัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 กองคลัง             คณะกรรมการ  

ใหกองแผนงานตรวจสอบ             จัดทําแผนปฏิบัติ  

             ราชการ กค.  

4. ผูอํานวยการกองคลงัลงนามคํารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ             คณะกรรมการ  

ประจําปงบประมาณ 2553 เสนอตออธิการบดี เพื่อลงนามคํารับรอง             จัดทําแผนปฏิบัติ  

และหัวหนางานลงนามคํารับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจําป             ราชการ กค. และ  

งบประมาณ 2553 เสนอตอผูบริหารกองคลัง             หัวหนางาน  

             ทุกงานของ กค.  

5. จัดทํารายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ             คณะกรรมการ  

ประจําปงบประมาณ 2553  รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 52 – 31 มี.ค. 53)             จัดทําแผนปฏิบัติ  

สงใหกองแผนงาน             ราชการ กค.  

6. จัดทํารายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ             คณะกรรมการ  

ประจําปงบประมาณ 2553  รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53)             จัดทําแผนปฏิบัติ  

สงใหกองแผนงาน             ราชการ กค.  
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ 

กองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(SWOT Analysis) 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 

 

 

จุดแข็ง  (Strength) 

 1.  มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายที่เอื้อตอการพัฒนาองคกรอยางรอบดาน 

 2.  กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใชในการบริหารจัดการและบริการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบญัชีภาครัฐ 

 3.  ผูบริหารมีวิสัยทศันกวางไกล  มีภาวะผูนําสูง  บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและรับฟงความคดิเห็นของบุคลากรในองคกร 

 4.  บุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกตอง โปรงใส ตามกฎระเบียบ/ขอบังคบัและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 5.  มีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  รวมทัง้มีการบริหารจัดการแบบการมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ของบุคลากรในองคกร 

 

   

จุดออน  (Weakness) 

 1.  บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย 

 2.  สภาพแวดลอมดานสถานที่จัดเก็บเอกสารและอุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่อํานวยความสะดวกไมเพียงพอ 

 3.  บุคลากรบางสวนมีทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานทีย่ึดถือตัวบุคคล  ขาดทักษะการถายทอดความรูหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 4.  กฎระเบียบ ขอบังคบั เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 5.  บุคลากรบางสวนขาดจิตสํานึกและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  และไมคํานึงถึงคุณภาพการปฏิบตัิงานที่สรางความพึงพอใจ 

กับผูรับบริการ 

 6.  ขาดระบบการสรางแรงจูงใจที่สนับสนุนใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็นหรือริเริ่มความคดิสรางสรรค 
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โอกาส  (Opportunity) 

 1.  นโยบายของรัฐบาลใหการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 2.  พระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศกึษาทุกระดับนั้น  เอื้อตอการกระตุนประสิทธิภาพ ประสิทธผิล การดําเนินงาน  

ของหนวยงานในสถานศึกษา 

 3.  การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่โครงสรางระบบบริหารและวิธีการทํางาน / ระบบบริหารบุคคล / กฎหมาย /วัฒนธรรม / 

คานิยมองคกร 

 4.  กระแสสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็สงผลใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงจนพัฒนาไปสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – based 

Economy) ทีถ่ือวาความรูเปนหัวใจสําคญั   

     กระตุนใหมีการบริหารจัดการความรูในองคกร (KM) 

 

 

อุปสรรค  (Threats) 

 1.  สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ทางวิทยาการและเทคโนโลยเีปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคกร  เนื่องจากปรับตวัเพื่อเรียนรูการใชเทคโนโลยีสมัยใหมไมทันตอ

กระแสการเปลี่ยนแปลง 

 2.  แนวโนมการลดลงของประชากรในวัยศึกษา  สงผลกระทบโดยตรงกับแหลงงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาองคกรในอนาคต 

 3.  ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ําสงผลกระทบตอการพัฒนาองคกรจากปจจุบันถึงอนาคต 

 


