แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567

1

Super KPI
ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองคลัง
และ Performance Agreement ของ ผู้อานวยการกองคลัง

Super KPI
ผลผลิต
(Output)

2563

2564

1. จัดทำบัญชีและรำยงำนกำรเงินที่ถกู ต้องตำมหลักกำรและนโยบำยกำร
บัญชีภำครัฐ

90 วันนับจำกสิ้น
ปีงบประมำณ

90 วันนับจำกสิ้น
ปีงบประมำณ

2. สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอ่นื ที่สำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินเห็นชอบให้กำรรับรองงบกำรเงินภำยในระยะเวลำตำมที่
กฎหมำยกำหนด

180 วันนับจำกสิ้น 180 วันนับจำกสิ้น 180 วันนับจำกสิ้น 180 วันนับจำกสิ้น 180 วันนับจำกสิ้น
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ

3. กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

4. พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรทำงำนของหน่วยงำน
ผลลัพธ์
(Outcome)

เป้าหมายตัวชี้วัด

1. กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
2. ระดับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในหน่วยงำน

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

90 วันนับจำกสิ้น 90 วันนับจำกสิ้น 90 วันนับจำกสิ้น
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ไม่มี จนท.
ผู้ปฏิบัติงำนถูก
ลงโทษทำงวินัย

ไม่มี จนท.
ผู้ปฏิบัติงำนถูก
ลงโทษทำงวินัย

ไม่มี จนท.
ผู้ปฏิบัติงำนถูก
ลงโทษทำงวินัย

ไม่มี จนท.
ผู้ปฏิบัติงำนถูก
ลงโทษทำงวินัย

ไม่มี จนท.
ผู้ปฏิบัติงำนถูก
ลงโทษทำงวินัย

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียน

ระดับดีขนึ้ ไป

ระดับดีขนึ้ ไป

ระดับดีขนึ้ ไป

ระดับดีขนึ้ ไป

ระดับดีขนึ้ ไป

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นที่ท้ำทำย และสำมำรถวัดถึงควำมสำมำรถในกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งต้องสำมำรถวัดเป็นเชิงตัวเลขได้ชัดเจน
2

การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

เป้าประสงค์
บุคลำกรมีคุณภำพและมีกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฎิบัตงิ ำน
ด้ำนกำรคลังและพัสดุ

ตัวชี้วัด
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
จำนวนบุคลำกรภำยในหน่วยงำนที่
เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวนครั้งในกำรจัดโครงกำร

2563

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

2567

>3.00

>3.00

>3.50

>3.50

>4.00

>90.00 %

>90.00 %

>90.00 %

>90.00 %

>90.00 %

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรคลังและพัสดุ
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้งำน
ด้ำนคอมพิวเตอร์
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ดำเนินงำนด้ำนกำรคลังและพัสดุ
ของเครือข่ำยกำรเงินและพัสดุ

300,000.00

กองคลัง

30,000.00

กองคลัง

500,000.00

กองคลัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1. ขำดควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. บุคลำกรไม่ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำตนเอง
RM: Risk Management IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1. 2. -

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
2563

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
2566

2567

จำนวนครั้งในกำรจัดโครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงสภำวะแวดล้อมในกำร
ทำงำน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จำนวนครั้งในกำรจัดโครงกำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

-

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

-

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

สร้ำงสภำวะแวดล้อมในกำร
ทำงำน (Workforce environment)
ที่เอื้อต่อสุขภำวะที่ดขี องบุคลำกร
ในด้ำนสุขภำพ ทัง้ ร่ำงกำยและ
จิตใจ มีควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน ทัง้ ในด้ำนกำยภำพ
ร่ำงกำยและทรัพย์สิน ให้มกี ำรใช้
พลังงำนอย่ำงรูค้ ่ำ เชื่อมโยง
กลมกลืนกับธรรมชำติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปลูกจิตสำนึกให้บคุ ลำกรมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility, CSR)

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร fin Green

20,000.00

กองคลัง

โครงกำรปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือ
สังคม

20,000.00

กองคลัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1. ขำดควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. RM: Risk Management IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1. 2. -

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

บุคลำกรมีกำรปฏิบัตงิ ำนที่มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปรับปรุงและ
พัฒนำระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกำหนด ประกำศและแนว
ปฏิบัติต่ำงๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
คลังของมหำวิทยำลัยมีควำม
คล่องตัว รัดกุม และสำมำรถ
ตรวจสอบได้

2563

2564

จำนวนครั้งของกำรส่งคืนและแก้ไข
เอกสำรทำงกำรเงินลดลงจำกปีก่อน
จำนวนส่วนงำนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

จำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ/
ปรับปรุง
จำนวนบุคลำกรภำยในหน่วยงำนที่
เข้ำร่วมโครงกำร

ค่าเป้าหมาย
2565
2566

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
กำรเงินกำรคลัง (KM)
โครงกำรคลินกิ กองคลังสัญจร

50,000.00

กองคลัง

20,000.00

กองคลัง

2567

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30

1 ระบบ

ไม่นอ้ ยกว่ำ
5 ส่วนงำน
1 ระบบ

1 ระบบ

ไม่นอ้ ยกว่ำ
5 ส่วนงำน
1 ระบบ

1 ระบบ

โครงกำรพัฒนำระบบด้ำนกำรคลัง

200,000.00

กองคลัง

-

>90.00 %

-

>90.00 %

-

โครงกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง

100,000.00

กองคลัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 6
ประเด็นความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยภายใน
1. บุคลำกรไม่มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำร เนื่องจำกต้องปฏิบัตงิ ำนหลัก
2. RM: Risk Management IC: Internal Control

ระดับ
ความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

ปัจจัยภายนอก
1. 2. -

ระดับความเสี่ยง
 RM  IC
 RM  IC

5

