1

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน
1. กิจกรรมจัดการขอมูลดานการเงิน
การคลัง
1.1 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศ
1.2 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ

1
4.00

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชี้วัด

- มีกิจกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศ
ดานการเงิน การคลัง จํานวน 1 ระบบ
- ผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศมีความ
พึงพอใจทีร่ ะดับ ........

เดือน/ป
ที่จะดําเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ต.ค. 64 ก.ย. 65

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

งบคลัง

งบรายได

งบอื่นๆ

-

1,000,000

-

วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ

เบิกงบประมาณ
จายจริง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

-งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศดาน
งานคลัง
-สถาบัน
คอมพิวเตอร

2. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูกองคลัง
2.1 จํานวนโครงการ

1

-การตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงิน
เงินทุนสํารองจายของหนวยงาน
ในระบบบัญชี 3 มิติ รุน R12

-

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

-

อยูระหวาง

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

2

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะ ความรูความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสรางจิตสํานึกที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง
ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น
2.1 จํานวนโครงการ
2.2 ระดับความสําเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคโครงการ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ

1
4.0

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชี้วัด

1. โครงการฝกอบรมสัมมนา เรื่อง
เสริมสรางการทํางานในยุค New Normal

เดือน/ป
ที่จะดําเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ต.ค. 64 ส.ค. 65

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

งบคลัง

งบรายได

งบอื่นๆ

-

232,000

-

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ

เบิกงบประมาณ
จายจริง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
อยูระหวาง

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนา
บุคลากร กค.

3

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

พันธกิจที่ 3 : เสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางดานการเงินการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางการเงินการคลัง
กลยุทธที่ 3 : เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน
3. กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กองคลัง
3.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง
3.2 คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ
ของบุคลากรในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ

3.90
4.00

เดือน/ป
ที่จะดําเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเปาหมายตัวชี้วัด

1. มีการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ผลการตรวจประเมิน = ........ (ตามเกณฑ มร.)
2. ประชุมเสวนาถายทอดตัวบงชี้เกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แกบุคลากรกองคลัง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

งบคลัง

งบรายได

งบอื่นๆ

-

-

-

วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ

เบิกงบประมาณ
จายจริง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

-

1 มี.ค. 65

-

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กค.

ม.ค. - มี.ค. 65

-

-

-

-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กค.

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหนวยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผูประสานงานของหนวยงาน นางสาวสุชาวดี เสืองามเอี่ยม หมายเลขโทรศัพท 4047
นางสาวสุภาวรัตม วัฒนสุภาพงศ หมายเลขโทรศัพท 4045

