แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ขอมูลที่ตองการ

เปาหมาย
ปริมาณ

ระยะเวลาดําเนินงาน
สิ้นสุด
เริ่มตน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูความเปนไทยและนําพาสูสากล

กลยุทธที่ 1 สงเสริม เผยแพร
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการมีจิตใจที่ดีงามใหแก
ประชาชน นิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2 เรงรัดการนําเสนอ
ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
เอกลักษณความเปนไทยใน
รูปแบบตางๆ ใหเปนที่รูจัก และ
สามารถแสดงไดในเวทีสากล

1.โครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
-กิจกรรมวันปใหม
-กิจกรรมวันสงกรานต
-กิจกรรมมุทิตตาจิต

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

3

-รอยละผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

60

60

1.โครงการกองคลังรวมใจสืบ - รอยละของบุคลากรที่เขารวม
สานผาไทย ตามรอยแมหลวง โครงการ

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานธุรการ

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานธุรการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 1.1 ปรับปรุงกระบวนทํางาน -ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
การบริหารจัดการ
เรื่องการเบิกถอนเงินฝากคลัง และปรับปรุงกระบวนการ
1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ดําเนินงาน (ก.พ.ร.) (6.1)
เพื่อลดขั้นตอนการทํางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน

1. สอบถามความพึงพอใจ
ของผูใชใบเบิกถอน
2. ลดระยะเวลาการทํางาน

5 ขอ

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- งานเงินรายได
- งาน ERP
- งานบัญชี
- งานงบประมาณ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ขอมูลที่ตองการ

เปาหมาย
ปริมาณ

1.2 โครงการติดตาม
- ระดับความพึงพอใจของ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ ผูร ับบริการ (มก.)
การประกันคุณภาพ

1. สอบถามความพึงพอใจ
และความตองการของ
ผูรับบริการ

≥ 3.5

1.3 โครงการสํารวจความพึง
พอใจและความตองการของ
ผูรับบริการ

1. สอบถามความพึงพอใจ
และความตองการของ
ผูรับบริการ

5

1.4 จัดทําแผนปฏิบัติงาน
สํานักงานอธิการบดี

- ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ
- ระบบการบริหารความเสี่ยง
(สกอ.7.4)

6 ขอ

- การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการ
เรียนรู (สกอ.7.2)

4 ขอ

- กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.
1.1)

6 ขอ

- รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ของการดําเนินงาน

60

ระยะเวลาดําเนินงาน
สิ้นสุด
เริ่มตน

ผูรับผิดชอบ
1 มี.ค. 57 30 เม.ย. 57 -งานธุรการ

1 มี.ค. 57 30 มิ.ย. 57 -งานธุรการ

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- งานเงินรายได
1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57
- งาน ERP
- งานบัญชี
- งานงบประมาณ
1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานเงินรายได
- งาน ERP
- งานบัญชี
- งานงบประมาณ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานตางๆ
3.4 สงเสริมระบบพัฒนาบุคลากรให -โครงการสัมมาทิฐิ
เกิดความรักและผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย สรางจิตสํานึกในการ
ทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม
3.4.1 โครงการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคลากรและสราง
จิตสํานึกในการทํางานเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
3.4.2 โครงการถายทอดคานิยม
องคการเอกลักษณและอัตลักษณ
ของ มก. สูบุคลากร รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลการ
ดําเนินงานของ ม. สูสังคมภายนอก
-โครงการสัมมาทิฐิ

ตัวชี้วัด

- รอยละของบุคลากรที่เขารวม
โครงการ

ขอมูลที่ตองการ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
สัมมาทิฐิ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมถายทอด 1. รายละเอียดโครงการ
คานิยมองคการ เอกลักษณและอัต สัมมาทิฐิ
ลักษณ

เปาหมาย
ปริมาณ

ระยะเวลาดําเนินงาน
สิ้นสุด
เริ่มตน

ผูรับผิดชอบ

80

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานธุรการ

1

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานธุรการ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

3.5.1 โครงการพัฒนา
3.5 จัดทําระบบการติดตาม
บุคลากรและการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล เพื่อใหบุคลากรสามารถ ประเมินผล
ประเมินตนเองและจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลไดดวยตนเอง

ตัวชี้วัด

ขอมูลที่ตองการ

- ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 1. ขอมูลการเขาอบรม/
2.4)
สัมมนาของบุคลากร
2. แบบเก็บขอมูลดิบ ตัวชี้วัด
ที่ 3.5
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 1. จํานวนบุคลากรที่เขา
พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่ อบรม/ สัมมนา
สอดคลองกับการปฏิบัติงานทั้งใน
หรือตางประเทศ (มก.)

เปาหมาย
ปริมาณ
5 ขอ

ระยะเวลาดําเนินงาน
สิ้นสุด
เริ่มตน

ผูรับผิดชอบ
1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานธุรการ

65

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานธุรการ

25

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานการเงิน
-คณะกรรมการ
การบริหาร
การเงินและ
พิจารณาจัดหา
ประโยชน

กลยุทธที่ 4 แสวงหารายไดจากภายนอก
4.2.1 โครงการบริหารจัดการ - รอยละของรายไดที่ไดรับเพิ่มขึ้น 1. การบริหารการเงินและ
4.2 เรงสรางรายไดจากสิทธิ
ทรัพยสิน และสิทธิประโยชน จากการบริหารและจัดหารายได พิจารณาจัดหาประโยชน
ประโยชนและทรัพยสินของ
เพื่อการพึง่ พาตนเอง
หนวยงาน วิทยาเขต และ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพึ่งตนเองได
เพิ่มรายไดจากการบริหารสินทรัพย
อยางมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ขอมูลที่ตองการ

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
5.1 สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน -โครงการปด กอนไป...ใชซ้ํา - จํานวนงบประมาณที่ประหยัดได 1. ขอมูลการจัดซื้อกระดาษ
และอุปกรณสํานักงาน เชน
จากการใชทรัพยากรรวมกัน
ในหนวยงานและระหวางหนวยงาน กอนทิ้ง
เครื่องปริ้นทเตอร
(หนวย :: ลานบาท)
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ
การใชทรัพยากร อาทิ อาคาร
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร
เปนตน
5.3 สงเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษพลังงานใหเพิ่ม
มากขึ้น

-จํานวนโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 6 เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจริยธรรบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
6.1 สงเสริมการมีสวนรวมในการ 1.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ - กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.
บริหารงานแบบมีสวนรวมของ
งานสํานักงานอธิการบดี
1.1)
บุคลากรและผูเกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ
- จํานวนครั้งที่มีการติดตามผลการ
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 2.โครงการติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพื่อการประกัน ดําเนินงาน
คุณภาพ

เปาหมาย
ปริมาณ

ระยะเวลาดําเนินงาน
สิ้นสุด
เริ่มตน

ผูรับผิดชอบ

5

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 -งานธุรการ
-งานพัสดุ

1

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57

7 ขอ

2

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานเงินรายได
- งาน ERP
- งานบัญชี
- งานงบประมาณ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เปาประสงค
6.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบริหารและบุคลากร
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.การประเมินภาวะผูนํา ตาม - ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก
หลักธรรมมาภิบาลของ
ผูบริหารหนวยงานในสังกัด ระดับของหนวยงาน
สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธที่ 8 สงเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับนิสิตและบุคลากร
1.โครงการสวัสดิการยาสามัญ -จํานวนกิจกรรม
8.1 สงเสริมสวัสดิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ ประจํากองคลัง
อาทิ กีฬา ดนตรี และสุขภาพ
เปนตน
1.โครงการวันพัฒนาและปลูก -จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
8.2 จัดหาและพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ อาทิ รถ ตนไม มก.
สวัสดิการ โรงอาหาร ที่พักอาศัย
พื้นที่สีเขียว สภาพแวดลอม และ
สุขอนามัย เปนตน
- การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)

ขอมูลที่ตองการ

เปาหมาย
ปริมาณ
7 ขอ

ระยะเวลาดําเนินงาน
สิ้นสุด
เริ่มตน

ผูรับผิดชอบ
1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานธุรการ

1

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานธุรการ

80

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - งานธุรการ

5 ขอ

1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57

หมายเหตุ

