แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

2

1. บทนํา

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

3

ความเปนมา
กองคลัง จัดตั้งขึ้นพรอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป พ.ศ. 2514 เปนหนวยงานระดับแผนกการเงิน สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กองคลังมีพัฒนาการควบคูกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมาโดยตลอด จนกระทั่งป พ.ศ. 2534 กองคลังจึงไดรับการจัดตั้งเปน
หนวยงานระดับกอง ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ปจจุบัน กองคลังในฐานะหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหบรรลุตามพันธกิจหลักที่กําหนดไว กองคลัง
ภายใตพันธกิจหลักสําคัญคือ
1. จัดวางระบบบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐใหสอดรับกับระบบบริหารการคลังดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
2. จัดทําระบบฐานขอมูลดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ใหถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย เปนปจจุบนั เพื่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
3. ใหบริการดานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณจากเงินรายไดกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และผูรับบริการอื่นๆ ดวยความเปนธรรม โปรงใส ถูกตอง ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4. ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานดานการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
ผูรับบริการอื่นๆ
โดยมีปรัชญาการดําเนินงานที่วา “บริหารโปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล” การบริหารจัดการและบริการของกองคลังอยูภายใตกรอบ
นโยบายและแผนการปฏิบัติราชการที่กําหนด โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในกองคลังรวมกับวิสัยทัศนของผูบริหารกองคลังที่เนนความ
สอดคลองเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตรกองคลัง และครอบคลุมครบทุกพันธกิจกองคลัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

4

วิสัยทัศน (VISION)

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง
เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

5

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดวางระบบบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐใหสอดรับ
กับระบบบริหารการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
2. จัดทําระบบฐานขอมูลดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ใหถูกตอง
รวดเร็ว ทันสมัย เปนปจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มปี ระสิทธิภาพ
3. ใหบริการดานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทัง้ งบประมาณแผนดินและงบประมาณจาก
เงินรายไดกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูรับบริการอื่นๆ ดวยความเปนธรรม
โปรงใส ถูกตอง ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4. ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานดานการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ
แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูรับบริการอืน่ ๆ

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

6
แผนงบประมาณ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายของเปาประสงค
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ปลูกจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม และกระตุน
ใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน
เปาประสงค
1. สนับสนุนใหบุคลากรใน
องคกรและประชาคมมี
สวนรวมสรางกระบวนการเรียนรูคุณธรรม
ศีลธรรม คานิยม
วัฒนธรรม เพื่อการ
บูรณาการสูการสราง
ภูมิคุมกันสังคมไทย

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมาย
เปาประสงค

ขอมูลพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

2551

2552

คาเปาหมาย
2553
(10 เดือน)

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

7
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ
กลยุทธ
1. สงเสริมการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเปาประสงค

1. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
เปาประสงค

3.51
(รอยละ)

ขอมูลพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

จัดโครงการเพื่ออนุรักษพัฒนา
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการอนุรักษ
พัฒนาและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
2. รอยละเฉลี่ยของเปาหมาย
ผูเขารวมโครงการ
3. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ

คาเปาหมาย
2553
(10 เดือน)

2551

2552

5
(โครงการ)

5
(โครงการ)

5
(โครงการ)

5
(โครงการ)

-

-

n/a

-

-

n/a

85
(รอยละ)
3.51
(รอยละ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการ
ทางการเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชี
ภาครัฐ
เปาประสงค
2. ผูรับบริการไดรับ
บริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

8
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

กลยุทธ
2. เรงรัดพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีสมรรถนะ
สูง สามารถปฏิบัติงาน
ไดหลากหลาย รวดเร็ว
และคลองตัว
3. สรางและประกัน
โอกาสการเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ผูรบั บริการ
ยอมรับ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมาย
เปาประสงค

2. รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการบรรลุ
เปาหมาย ผลผลิตของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ของกองคลัง

80
(รอยละ)

3. รอยละของตัวบงชี้
คุณภาพที่ไดมาตรฐาน
และคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย

80
(รอยละ)

ขอมูลพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

โครงการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมประเมินมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2553
(10 เดือน)

2551

2552

1. จํานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร กองคลัง
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมตรงตามสายงาน

-

-

-

-

-

-

จํานวนตัวบงชี้ที่ผานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

-

-

-

2
(โครงการ)
80
(รอยละ)
9
(ตัวบงชี้)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและหลักเกณฑ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชี
ภาครัฐ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

9
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

เปาประสงค
3. พัฒนางานวิจัย
สถาบันและจัดวางระบบ
การบริหารจัดการความรู
ในองคกร
กลยุทธ
4. เรงรัดการจัดการ
ความรูภายในองคกร
อยางเปนระบบ
5. เรงรัดการสราง
งานวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดเปาประสงค

4. รอยละความสําเร็จ
ของการจัดการความรู
ตามเกณฑมาตรฐาน
5. รอยละของงานวิจัย
สถาบันที่แลวเสร็จ

คาเปาหมาย
เปาประสงค

50
(รอยละ)
85
(รอยละ)

ขอมูลพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

โครงการจัดการความรู เพื่อ
ถายทอดความรูแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของ
ผลงานการวิจัยสถาบัน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2553
(10 เดือน)

2551

2552

รอยละความสําเร็จของการ
จัดการความรูภายในองคกร

-

-

-

50
(รอยละ)

จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน
ที่แลวเสร็จ

1

1

2

2
(ฉบับ)

เปาประสงค
4. ระบบบริหารจัดการ
มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

10
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

กลยุทธ
6. สงเสริมพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชี
ภาครัฐ เพือ่ การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคา
7. สรางการยอมรับ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมาย
เปาประสงค

6. รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักความสําเร็จ
ของการจัดการขอมูล
เพื่อการบริหาร
การศึกษา
(ดานการเงิน การคลัง)

80
(รอยละ)

7. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงใน
องคกร

50
(รอยละ)

ขอมูลพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

กิจกรรมการจัดขอมูลดาน
การเงิน-การคลัง

โครงการวางระบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองคกร (COSO
ERM) ตามคูม ือของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2553
(10 เดือน)

2551

2552

1. ระดับความสําเร็จของการ
จัดการขอมูลที่ถูกตองและ
ทันสมัย
2. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
เพื่อการบริหารการศึกษา

-

-

-

4
(ระดับ)

-

-

-

3.51
(รอยละ)

1. จํานวนหนวยงานที่จัดวาง
ระบบบริหารความเสี่ยง
2. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

6
(หนวยงาน)
4
(ระดับ)

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

11
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

8. สงเสริมการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชในระบบ
บริหารจัดการและงาน
บริการดานการเงิน
การคลัง การพัสดุ และ
การบัญชีภาครัฐ โดย
รวมมือกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
9. ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการภายใตกรอบ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
และกําหนดแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมาย
เปาประสงค

ขอมูลพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

2551

2552

8. รอยละของการนํา
ขอมูลทางการเงินจาก
ระบบบัญชี 3 มิติเขาสู
ระบบ GFMIS เพื่อ
จัดทํารายงานทาง
การเงินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเปน
รายเดือน

80
(รอยละ)

กิจกรรมการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการบันทึกบัญชีในระบบ
3 มิติ เพื่อใชตรวจสอบเทียบยอด
และนําขอมูลเขาสูระบบ GFMIS
เปนรายเดือน

รอยละของการนําขอมูลทาง
การเงินจากระบบบัญชี 3 มิติ
เขาสูระบบ GFMIS เพื่อจัดทํา
รายงานทางการเงินใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เปนรายเดือน

-

-

9. จํานวนขอกําหนด/
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับการบริหารการเงิน
การคลัง การพัสดุ และ
การบัญชีภาครัฐ

5
(ฉบับ)

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
แนวปฏิบัติขอกําหนดที่เกี่ยวกับ
การบริหารการเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ

จํานวนขอกําหนด/แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
การเงิน การคลัง การพัสดุ
และการบัญชีภาครัฐ

-

5
(ฉบับ)

คาเปาหมาย
2553
(10 เดือน)
100
(รอยละ)

10
(ฉบับ)

5
(ฉบับ)

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553
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ประมาณการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ปลูกจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม และกระตุน
ใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน
เปาประสงค
1. สนับสนุนใหบุคลากรใน
องคกรและประชาคมมี
สวนรวมสรางกระบวนการเรียนรูคุณธรรม
ศีลธรรม คานิยม
วัฒนธรรม เพื่อการ
บูรณาการสูการสราง
ภูมิคุมกันสังคมไทย

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หนวย : ลานบาท
คาเปาหมาย
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553

13
ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ
กลยุทธ
1. สงเสริมการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเปาประสงค

1. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
เปาประสงค

3.51
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

จัดโครงการเพื่ออนุรักษพัฒนา
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการอนุรักษ
พัฒนาและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
2. รอยละเฉลี่ยของเปาหมาย
ผูเขารวมโครงการ
3. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ

คา
เปาหมาย
5
(โครงการ)
85
(รอยละ)
3.51
(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นางอาภา สุขใจ
และคณะ

0.09

งบรายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการ
ทางการเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชี
ภาครัฐ
เปาประสงค
2. ผูรับบริการไดรับ
บริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553
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ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

กลยุทธ
2. เรงรัดพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีสมรรถนะ
สูง สามารถปฏิบัติงาน
ไดหลากหลาย รวดเร็ว
และคลองตัว
3. สรางและประกัน
โอกาสการเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ผูรบั บริการ
ยอมรับ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมาย
เปาประสงค

2. รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการบรรลุ
เปาหมาย ผลผลิตของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ของกองคลัง

80
(รอยละ)

3. รอยละของตัวบงชี้
คุณภาพที่ไดมาตรฐาน
และคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย

80
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

โครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

1. จํานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร กองคลัง
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมตรงตามสายงาน

2
(โครงการ)
80
(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

0.60

งบรายได

0.018

งบรายได

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
และบุคลากร
น.ส.พิชิตา หมูผึ้ง
และคณะ

กิจกรรมประเมินมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

จํานวนตัวบงชี้ที่ผานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

9
(ตัวบงชี้)

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ
น.ส.วนิดา นภากร
และคณะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและหลักเกณฑ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชี
ภาครัฐ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553
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ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

เปาประสงค
3. พัฒนางานวิจัย
สถาบันและจัดวางระบบ
การบริหารจัดการความรู
ในองคกร
กลยุทธ
4. เรงรัดการจัดการ
ความรูภายในองคกร
อยางเปนระบบ
5. เรงรัดการสราง
งานวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดเปาประสงค

4. รอยละความสําเร็จ
ของการจัดการความรู
ตามเกณฑมาตรฐาน
5. รอยละของงานวิจัย
สถาบันที่แลวเสร็จ

คาเปาหมาย
เปาประสงค

50
(รอยละ)
85
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

โครงการจัดการความรู เพื่อ
ถายทอดความรูแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของ
ผลงานการวิจัยสถาบัน

ตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จของการ
จัดการความรูภายในองคกร
จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน
ที่แลวเสร็จ

คา
เปาหมาย

50
(รอยละ)
2
(เรื่อง)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

คณะกรรมการการจัดการ

0.05

งบรายได

0.005

งบรายได

องคความรูและวิจัย กค.
นายนันทศักดิ์ สุขสวัสดิ์
และคณะ
คณะกรรมการการจัดการ
องคความรูและวิจัย กค.
น.ส.พจนีย จุฬารัตน
และคณะ

เปาประสงค
4. ระบบบริหารจัดการ
มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553
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ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

กลยุทธ
6. สงเสริมพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชี
ภาครัฐ เพือ่ การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคา
7. สรางการยอมรับ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมาย
เปาประสงค

6. รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักความสําเร็จ
ของการจัดการขอมูล
เพื่อการบริหาร
การศึกษา
(ดานการเงิน การคลัง)

80
(รอยละ)

7. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงใน
องคกร

50
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

กิจกรรมการจัดขอมูลดาน
การเงิน-การคลัง

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของการ
จัดการขอมูลที่ถูกตองและ
ทันสมัย
2. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
เพื่อการบริหารการศึกษา

โครงการวางระบบการบริหาร
1. จํานวนหนวยงานที่จัดวาง
ความเสี่ยงทั้งองคกร (COSO
ระบบบริหารความเสี่ยง
ERM) ตามคูม ือของมหาวิทยาลัย 2. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง

คา
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

โครงการ 3 มิติ

-

-

-

-

4
(ระดับ)
3.51
(รอยละ)

นางลดาภรณ สงแกว

6
(หนวยงาน)
4
(ระดับ)

คณะกรรมการควบคุม

และคณะ

ภายในและบริหาร
ความเสี่ยง กค.
นางพรศรี ฉัตรธนะกุล
และคณะ

พอเพียง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
10/11/2553
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ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/
กลยุทธ

8. สงเสริมการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชในระบบ
บริหารจัดการและงาน
บริการดานการเงิน
การคลัง การพัสดุ และ
การบัญชีภาครัฐ โดย
รวมมือกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
9. ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการภายใตกรอบ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
และกําหนดแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดเปาประสงค

คาเปาหมาย
เปาประสงค

8. รอยละของการนํา
ขอมูลทางการเงินจาก
ระบบบัญชี 3 มิติเขาสู
ระบบ GFMIS เพื่อ
จัดทํารายงานทาง
การเงินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเปน
รายเดือน

80
(รอยละ)

9. จํานวนขอกําหนด/
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับการบริหารการเงิน
การคลัง การพัสดุ และ
การบัญชีภาครัฐ

5
(ฉบับ)

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการบันทึกบัญชีในระบบ
3 มิติ เพื่อใชตรวจสอบเทียบยอด
และนําขอมูลเขาสูระบบ GFMIS
เปนรายเดือน

รอยละของการนําขอมูลทาง
การเงินจากระบบบัญชี 3 มิติ
เขาสูระบบ GFMIS เพื่อจัดทํา
รายงานทางการเงินใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เปนรายเดือน

100
(รอยละ)

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
แนวปฏิบัติขอกําหนดที่เกี่ยวกับ
การบริหารการเงิน การคลัง
การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ

จํานวนขอกําหนด/แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
การเงิน การคลัง การพัสดุ
และการบัญชีภาครัฐ

5
(ฉบับ)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

โครงการ 3 มิติ

1.00

งบรายได

-

-

นางลดาภรณ สงแกว
และคณะ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัย
รามคําแหงและ
ผูบริหารกองคลัง

1.763
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/ พื้นฐาน
ภารกิจประจํา/ พื้นฐาน
- งานบริหารจัดการและงานบริการทางการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐของ
มหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบหลัก
ทุกหนวยงานของกองคลัง

งบประมาณ
ตามงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
ปงบประมาณ 2554

หนวย : ลานบาท
แหลงงบประมาณ
- งบแผนดิน
- งบรายได

รวม

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ
แผนงาน/ งาน/ โครงการ
- โครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจยุทธศาสตรกองคลังทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
พันธกิจมหาวิทยาลัย

รวม

ผูรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการดําเนินงาน
กองคลังและคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ประจําตัวบงชี้
องคประกอบการศึกษา

งบประมาณ
1.763

หนวย : ลานบาท
แหลงงบประมาณ
- งบแผนดิน
- งบรายได

1.763
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัตงิ านการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด

งาน/กิจกรรมดําเนินงาน

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อวางแนวทาง
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554
2. กําหนดผูร ับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผนแตละตัวชี้วัด

3. จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
เสนอผูบริหารกองคลัง

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
กรรมการ

คณะกรรมการ

และเลขานุการ

จัดทําแผนปฏิบัติ

ผูชวยเลขานุการ

ราชการ กค.

กรรมการ

คณะกรรมการ

และเลขานุการ

จัดทําแผนปฏิบัติ

ผูชวยเลขานุการ

ราชการ กค.

กรรมการ

คณะกรรมการ

และเลขานุการ

จัดทําแผนปฏิบัติ

ผูชวยเลขานุการ

ราชการ กค.

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กค. สธก.
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