รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessments Report : SAR)
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
(EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPEx)

ประจาปีการศึกษา 2556
(มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557)

กองคลัง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คานา
กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกลำง มีบทบำทหน้ำที่
ในกำรให้ บริ กำรและบริ ห ำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัส ดุ ทั้งงบประมำณเงิน
แผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่ำงๆ ของทำง
รำชกำร และสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้ดำเนินไปสู่เป้ำหมำย

ปีกำรศึกษำ 2556 (1 มิถุนำยน 2556 – 31 พฤษภำคม 2557) กองคลัง ได้จัดทำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (Self Assessments Report : SAR) ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินงำนที่
เป็นเลิศ (Education criteria for performance excellence : EdPEx) เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงภำรกิจและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนของกองคลัง
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessments Report : SAR) ฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือ
จำกบุคลำกรกองคลังทุกท่ำน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในกำรปฏิบัติงำนให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล จนทำให้
รำยงำนฉบับนี้ประสบควำมสำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยของกองคลังอย่ำงสมบูรณ์

กองคลัง สานักงานอธิการบดี
กรกฎาคม 2557
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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์การ Organization Profile (OP)
(กองคลัง สานักงานอธิการบดี)
1. ลักษณะองค์การ
1. ลักษณะขององค์กำร : คุณลักษณะที่สำคัญของสถำบันของท่ำนคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ
(1) บริการที่สาคัญ ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละบริการต่อความสาเร็จของสถาบันคืออะไร
สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการบริการ
 บริการที่สาคัญของกองคลัง มีดังนี้
กำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรคลังและพัสดุมหำวิทยำลัยขอนแก่น เช่น ให้คำปรึกษำด้ำนกำรคลัง
และพัสดุ และให้บริกำรข้อมูลผ่ำนระบบ e-service โดยมีผู้รับบริกำรแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1. ผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหำร/บุคลำกร/นักศึกษำ/คณะ/หน่วยงำน/ศูนย์/
สถำบัน/สำนัก ภำยในมหำวิทยำลัย
2. ผู้รับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ บริษัท/ห้ำงร้ำน/ธนำคำร
การให้บริการ แบ่งเป็น 2 ช่องทำง คือ ทำงตรงโดยกำรติดต่อโดยตรงผ่ำนเคำน์เตอร์
และทำงอ้อมโดยกำรติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์ และ Website กองคลัง
(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสถาบันที่ได้ประกาศไว้
คืออะไร สมรรถนะหลักของสถาบัน (core competencies) คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
พันธกิจของสถาบัน
กองคลังได้ประชุมบุคลำกรเพื่อระดมควำมคิดเห็น และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์/พันธกิจ ของกองคลัง
ตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน กองคลั ง สำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกำยน 2556 ณ ห้องประชุมสู่ขวัญ โรงแรมขวัญมอ ทั้งนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยกำร
คลั ง และทรั พ ย์ สิ น ตำมบั น ทึ ก ที่ ศธ 0514.1.2.1/3668 ลงวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ำยน 2556 และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรกองคลั งครั้ งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2556 วิสัยทัศ น์ ,พัน ธกิจ ,และ
ค่านิยม ใหม่ ดังนี้
วัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์หลัก

วิสัยทัศน์

ควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริกำร
1. มีโครงสร้ำงและระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
2. กำรบริกำรที่เป็นเลิศ
3. เป็นศูนย์กลำงกำรรวมพลังและพัฒนำของเครือจ่ำยกำรคลังและพัสดุ
ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นอย่ำงเข้มแข็ง
4. บุคลำกรมีศักยภำพในกำรทำงำนสูง มีควำมผำสุกในกำรทำงำนและมี
ควำมผูกพันต่อองค์กร
กองคลัง มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงำนชั้นนำ

ค่านิยม

พันธกิจ

สมรรถนะหลัก

ด้ำนกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุของมหำวิทยำลัยภำครัฐ
ค่านิยม : บริกำรด้วยควำมเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่
ใส่ใจจริยธรรม นำองค์ควำมรู้ มุ่งสู่ควำมเป็นเครือข่ำย
F Friendship
ควำมเป็นมิตร
I Intelligent
องค์ควำมรู้
N Network
เครือข่ำย
A Attitude
ทัศนคติ
N New Innovation
นวัตกรรมใหม่
C Customers
ผู้รับบริกำร
E Ethic
จริยธรรม
1. กำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้ำนกำรคลังและพัสดุให้
สอดคล้องกับกำรรักษำวินัยทำงกำรคลังและพัสดุ
2.บริหำรกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยใช้ระบบสำรสนเทศที่ทันสมัย
3. กำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรคลังและพัสดุมหำวิทยำลัยขอนแก่น
กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนวิชำชีพกำรเงิน กำรบัญชี
และกำรพัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ดีด้วยกำรทำงำนเป็นทีม ภำยใต้
กรอบแห่งกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มี
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน (ระบบ KKUFMIS)

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
บุคลำกรกองคลัง มีทั้งหมด 63 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1) ข้ำรำชกำร
จำนวน 21 คน
2) พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 17 คน (เงินงบประมำณ)
3) พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 9 คน (เงินรำยได้)
4) ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน 1 คน
5) พนักงำนรำชกำร
จำนวน 8 คน
6) ลูกจ้ำงชั่วครำว
จำนวน 7 คน

กลุ่ม
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
2
1
3
1
7

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

11
23
5
6
45

8
3
11

รวมทั้งสิ้น ร้อยละตาม
(คน)
ประเภท
บุคลากร
21
33.33
26
41.27
1
1.59
8
12.70
7
11.11
63
100.00

ปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนมุ่งมั่นต่อกำรบรรลุพันธกิจของกองคลัง ได้แก่
- ส่งเสริมให้บุคลำกรศึกษำต่อระดับที่สูงขึ้น
- มีกำรสนับสนุนงบประมำณให้บุคลำกรฝึกอบรมเพิ่มพูนควำมรู้
- มีกิจกรรมสร้ำงควำมผำสุกให้บุคลำกร เช่น โครงกำร Happy work place,โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)
(4) สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง
กองคลัง ได้นำเทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
รายการ
อำคำรสถำนที่
เทคโนโลยี

อุปกรณ์

จานวน
ห้องประชุม 3 ห้อง
1) ระบบ KKUFMIS
2) ระบบ e-monitoring
3) ระบบ e-ordering
4) ระบบ e-service
1.
2.
3.
4.
5.
5)

PC Computer 1 คนต่อเครื่อง
Note Book งำนละ 2 เครื่อง
Printer งำนละ 2 เครื่อง
Scanner งำนละ 1 เครื่อง
กล้องวงจรปิด จำนวน 7 จุด
ระบบควบคุมกำรเข้ำออกของกองคลัง
จำนวน 3 จุด

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ สถาบันดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับอะไรบ้าง
กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทย
ฐานะ การรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และ
บริการ ที่บังคับใช้กับสถาบันมีอะไรบ้าง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ระเบียบกำรงบประมำณ
2. ระเบียบกำรเงินกำรคลัง

ระเบียบทีส่ าคัญ























พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2502
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2548
มติ ครม. เรื่อง มำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำปี
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสอนพิเศษและค่ำสอนเกิน
ภำระงำนสอนในสถำนศึกษำและสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2551
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินประจำตำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรและผูด้ ำรงตำแหน่งผู้บริหำรซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547, พ.ศ.2539
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนของข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรและกำรเบิกจ่ำยรำงวัลสำหรับผูบ้ ริหำรและ
สำหรับหน่วยงำน
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
พ.ศ.2553
พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกีย่ วกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำล พ.ศ.2553
พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกีย่ วกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร พ.ศ.2553
พระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และ
กำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำ
รำชกำร พ.ศ.2550
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ.2547
พระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินประจำตำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรและผูด้ ำรงตำแหน่งผู้บริหำรซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระเบียบทีส่ าคัญ





3. ระเบียบกำรพัสดุ






4. ระเบียบเงินรำยได้



5. มำตรฐำนทำงกำรบัญชี



6. อื่นๆ








2550
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และ
พระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ
พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนำญ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัวเดินทำงไปรำชกำร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
ระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่นว่ำด้วยเงินรำยได้ พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบำรุงรักษำใช้และจัดหำประโยชน์ที่
รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
ระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่นว่ำด้วยเงินรำยได้มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่
4) พ.ศ.2553 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2540
หลักกำรและนโยบำยบัญชีสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับที่ 2 ที่กำหนดโดย
กรมบัญชีกลำง
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องกำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญำเช่ำ
นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ฉบับที่ 2
พ.ศ.2551
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์
เชิงการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลองค์การ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (Organization Chart)
กองคลัง
บริหารทั่วไป

บริหาร
งบประมาณ

บัญชี

บริหารการเงิน

เบิกจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้าง

พัสดุ

รับ-ส่งหนังสือ

ควบคุม
งบประมำณ

บัญชีเงิน
งบประมำณ

บริหำรรำยรับ

บริหำรกำรเบิก
เงิน

จัดหำพัสดุ

บริหำรทั่วไป

GFMIS

บัญชีเงินรำยได้

บริหำรรำยจ่ำย

บริหำรกำร
จ่ำยเงิน

ควบคุมและ
จำหน่ำยพัสดุ

สำรสนเทศ

มำตรฐำนด้ำน
ระเบียบกำรคลัง

วิเครำะห์และ
จัดทำงบกำรเงิน

บริหำรลูกหนี้
เงินยืม

ทั่วไป

สัญญำและ
หลักประกัน

กลุ่มงำนทะเบียน
เอกสำร

ภาพที่ 2 แสดงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกองคลัง

(7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญอะไรบ้าง
ต่อบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของกองคลังและแยกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร ดังนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและ
ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย - ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
- ได้รับข้อมูลและกำรบริกำรด้ำนกำรคลังและพัสดุ
ได้แก่ ผู้บริหำร/บุคลำกร/
นักศึกษำ/คณะ/หน่วยงำน/ศูนย์/ ที่ถกู ต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
- เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้ำนระเบียบกำรเงินกำรคลังและ
สถำบัน/สำนัก ภำยใน
พัสดุ
มหำวิทยำลัย
- เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนกำรปฎิบัตงิ ำน ระเบียบ

ข้อบังคับ ฯ

2. ผู้รับบริการภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ บริษัท/ห้ำง - รวดเร็วและถูกต้อง
- มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
ร้ำน/ธนำคำร

- มีช่องทำงในกำรรับเรื่อง ร้องเรียน

(8) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่สำคัญ ดังนี้
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
 คู่ความร่วมมือแบบเป็นทางการ
- เครือข่ำยกำรเงินกำรคลังและพัสดุ
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- บริษัท/บุคลำกร ที่ได้รับคัดเลือกในระบบ
kku e – procurement
 คู่ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ
- ผู้ประกอบกำร/บริษัท/ห้ำงร้ำน
 ผู้ส่งมอบ
- บริษัท/ห้ำงร้ำน
- คณะ หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยขอนแก่น

บทบาทหน้าที่ที่ทาร่วมกัน
ร่วมกำหนด เสนอแนะ นโยบำย,แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
หรือ ระเบียบต่ำงๆ เพื่อนำไปสู่กำรถ่ำยทอดในระดับ
คณะ/หน่วยงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนไปในทิศทำง
เดียวกัน
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง พัสดุ ของคณะหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กองคลัง ใช้กลไกหลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำใช้บริกำรต่ำงๆ ในกำรสื่อสำร
ประชำสั มพัน ธ์กับ ผู้ รั บบริ กำรและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสียต่ำงๆ ได้แก่ หนังสื อรำชกำร เว็บไซต์ จดหมำยข่ำว

โทรศัพท์ ติดต่อด้วยตนเอง ระบบประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ /อีเมล์ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เครือข่ำยกำรคลัง
และได้มีกำรปรับปรุง ลดขั้นตอน และพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สอดรับกับกำรให้บริกำรรูปแบบ
ต่ำงๆ และมีข้อกำหนดที่สำคัญในกำรขอรับบริกำรอยู่ภำยใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติของ
ทำงรำชกำร
2. สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
กองคลังไม่ได้มีกำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนภำยนอกแต่ ได้เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรที่จะเป็น
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ดังนี้
1. มีโครงสร้ำงองค์กร ที่รวมงำนที่มีลักษณะเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว และกำร
ให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2. กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น ดังนี้ กำร
พัฒนำระบบงำนด้ำนพัสดุ (ระบบรวมซื้อ-กระจำยส่ง มหำวิทยำลัยขอนแก่น : KKU e-ordering) กำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service ในรูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น
ซึ่งปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ ได้แก่ นโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำรพร้อมกำรกำกับติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ
ควำมร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริหำรและระดับผู้ปฏิ บัติงำน กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ ด้ำน
อุปกรณ์ทำงเทคโนโลยีและบุคลำกรที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรปฏิบัติงำน ประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร ประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยี ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร
ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร กองคลังได้ดำเนินกำรโดยนำนโยบำยของผู้บริหำร (รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน) เป็นแนวทำงหลักในกำรกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร โดย
ได้ประชุมและระดมควำมคิดเห็นในกำรกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ปัญหาอุปสรรค
1. ด้ำนพันธกิจ
- มีกำรปรับเปลี่ยนพันธกิจตำม
นโยบำยของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2. ด้ำนปฏิบัติกำร
- กำรลดขั้ น ตอนกระบวนงำน
ยังไม่สมบูรณ์
- ภำระงำนเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจำกมี
หน่วยงำนเกิดขึ้นใหม่
- ขำดองค์ควำมรู้ที่เชื่อมโยงงำน
ทั้งระบบ
3. ด้ำนบุคลำกร
- บุ ค ลำกรด้ ำ นสำรสนเทศไม่
เพียงพอ
- บุ ค ล ำ ก ร ที่ เ ก ษี ย ณ อ ำ ยุ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคลัง
และพัสดุ
2. มีระบบ kkufmis ในระบบ
บริหำรกำรคลัง
3. มีระบบ e-ordering ในกำร
บริหำรด้ำนพัสดุ
4. มีระบบ e-monitoring ในกำร
ติดตำมเอกสำร
5. มีระบบ e-service บริกำรใน
เว็บไซต์กองคลัง ดังนี้
5.1. พิมพ์ใบแจ้งยอดรำยรับ

ปัญหาอุปสรรค
รำชกำรไม่สำมำรถหำอัตรำมำ
ทดแทนได้

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
รำยจ่ำย เงินเดือน และค่ำจ้ำง
5.2. พิมพ์ใบรับรองภำษีหัก ณ ที่
จ่ำย (สำหรับเจ้ำหนี้กำรค้ำ)
5.3. ตรวจสอบกำรหักเงิน ช.พ.ค./
ช.พ.ส.
5.4. ตรวจสอบสถำนะเงินยืมทด
รองจ่ำย
5.5. ค้นหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำน
พัสดุ
5.6. ตรวจสอบยอดงบประมำณ
คงเหลือสำหรับผู้บริหำร
5.7. ค้นหำรำยรับ เงินบำนำญโอน
สิทธิ
5.8. ค้นหำเงินโอน บริษัท ห้ำงร้ำน
บุคลำกร มข.
6. มีกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยด้วย
ระบบบำร์โค้ด
7. มีระบบกำรโอนเงินจ่ำยตรงเข้ำ
บัญชีบุคลำกรและsupplier
8. ผู้บริหำรมีควำมชัดเจนและมี
ควำมต่อเนื่อง
9. มีนวัตกรรมใหม่ในกำรบริกำร
ผู้รับบริกำรที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว เช่น ระบบ e-service
เป็นต้น

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
เครื่องมือในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนทั้งองค์กร
1) มีโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน
2) มีบริกำรบน Website ผ่ำนระบบ e-service กองคลัง
3) มีโครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและเครือข่ำยกำรเงินกำรคลังและพัสดุ โดยกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง เช่น สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ศึกษำดูงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
4) มีโครงกำรพัฒนำงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

หมวด 1 การนาองค์การ
1.1

การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
 วิธีกำรทีผ่ ู้นำระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในกำรชี้นำและทำให้สถำบันมีควำมยั่งยืน
- มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองคลังประจำเดือน
- มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
- มีกำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนระดับหัวหน้ำงำน
- มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด
- มีกำรส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงกำร ของกองคลัง และมหำวิทยำลัย
อย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ผู้อำนวยกำรกองคลัง ได้เป็นผู้กำหนดนโยบำยและร่วมจัดทำแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรกับคณะกรรมกำรบริ หำรกองคลัง และบุคลำกรกรอย่ำงต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีกำรกำรกำกับ
ติดตำม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำงำน เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ของกองคลัง
 วิธีกำรที่ผู้นำระดับสูงสร้ำงบรรยำกำศเพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมผูกพันกับสถำบัน เพื่อสร้ำง
นวัตกรรมและทำให้มีผลกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
- มีกำรรวบรวม ทบทวน ปรับปรุงทำงด้ำนระเบียบ หลักเกณฑ์ อย่ำงต่อเนื่อง
- มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ เช่น กำรลด
ขั้นตอน กำรให้บริกำรออนไลน์
- ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับต้น ระดับกลำง
- สนับสนุนบุคลำกรเข้ำรับอบรม เพื่อควำมก้ำวหน้ำในกำรกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
- สนับสนุนบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
(AEC)
- วิธีกำรที่ผู้นำระดับสูงสื่อสำรกับบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้นำกำหนดให้มีกำรสื่อสื่อสำรหลำยช่องทำง ดังนี้ สื่อสำรโดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรกองคลัง
(หัวหน้ำงำน) สื่อสำรด้วยหนังสือรำชกำร และสื่อสำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.2

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันดาเนินการอย่างไรในเรื่อง การกากับดูแล
และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 แนวทำงที่สถำบันใช้เพื่อให้เกิดระบบธรรมำภิบำล
- มีกำรติดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนทุก 6 เดือนและ 12
เดือน
- มี ก ำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรในกำรประกวดรำคำ สอบรำคำ ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ และแจ้ ง
ประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนภำยนอก และประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำผ่ำนทำงเว็บไซต์
- ให้ควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลในกำรเข้ำรับกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนตรวจสอบภำยในและ
สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
- มีกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
 แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรนำองค์กำร
- มีกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงรองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สินและ
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
- มีกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงผู้อำนวยกำรกองคลังและหัวหน้ำงำน
- มีกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงหัวหัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติ
- จัดทำบทสรุปผู้บริหำรเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ เสนอผู้บริหำรเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรในปีต่อไป
 วิธีกำรที่สถำบันสร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีกำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม
- มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
- ปฏิบัติรำชกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
- มีประกำศหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนกองคลัง
 วิธีกำรที่สถำบันสนองต่อควำมรับผิดชอบสังคมที่สถำบันพึงมีและกำรสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
- ให้ควำมรู้และคำปรึกษำปัญหำด้ำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ ให้กับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยวิธีสื่อสำรทำงด้ำนต่ำงๆ เช่น videoconference,เป็นวิทยำกร เป็นต้น
- บริกำรให้กับชุมชน ผ่ำนระบบออนไลน์ เช่น ระบบ e-ordering , ระบบ e-service

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์ : องค์การจัดทากลยุทธ์อย่างไร

อธิบำยกำรสร้ำงกลยุทธ์ของสถำบัน ที่ให้ควำมสำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และเสริมสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกำสเชิงกลยุทธ์
กองคลัง มีกระบวนกำรในกำรวำงแผนกลยุทธ์ โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
รำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 โดยนำแผนปฏิบัติ รำชกำร 4 ปี ของมหำวิทยำลั ย เป็น
แนวทำงในกำรกำหนดกลยุทธ์ของกองคลัง โดยมีคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำน 1 ปี ซึ่งมี
กระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์ ดังนี้
กระบวนการจัดทากลยุทธ์
แผน
แผนปฏิบัติรำชกำร 1 ปี

ขั้นตอน
1. ทบทวนผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
นำข้อสรุปมำปรับปรุงใน
ปีงบประมำณต่อไป
2. จัดประชุมระหว่ำงผูบ้ ริหำรระดับ
กองและบุคลำกรทีป่ ฏิบัติงำน
เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์กำรจัดทำ
คำของบประมำณที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของกองคลังและแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น
3. กองคลัง จัดทำงบประมำณตำม
กรอบที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4. กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์สู่กำร
ปฏิบัติ
5. กำหนดโครงกำร กิจกรรม
งบประมำณ ตัวชี้วัดและมอบหมำย
สู่รำยบุคคล
6. ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำน
ตำมแผนปฏิบัตงิ ำน วิเครำะห์
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
ตำมแผน

ระยะเวลา
เป็นไปตำมกรอบ
ระยะเวลำ
มหำวิทยำลัย
กำหนด

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมกำรบริหำร
กองคลัง
8. บุคลำกรกองคลัง

4. ด้ำนพันธกิจ

-

5. ด้ำนปฏิบัติกำร

-

6. ด้ำนบุคลำกร



ปัญหา/อุปสรรค
มีกำรปรับเปลี่ยนพันธกิจตำมนโยบำยของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กำรลดขั้นตอนกระบวนงำนยังไม่สมบูรณ์
ภำระงำนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีหน่วยงำนเกิดขึ้นใหม่
ขำดองค์ควำมรู้ที่เชื่อมโยงงำนทั้งระบบ
บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศไม่เพียงพอ
บุคลำกรที่เกษียณอำยุรำชกำรไม่สำมำรถหำอัตรำมำทดแทนได้

อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงำนที่สำคัญ

กองคลั ง เป็ น หน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส นั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรคลั ง และพั ส ดุ ของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งมีกำรกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับควำมท้ำทำยขององค์กรให้สำมำรถถ่ำยทอด
ไปสู่กำรสร้ำงระบบงำนด้ำนกำรคลังและพัสดุ ดังนี้
กลยุทธ์
1. กำรก ำกั บ ดูแ ลและควบคุ ม กำรดำเนิ น งำน
ทำงด้ ำ นกำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละกำรพั ส ดุ
เป็ น ไปตำมวัตถุป ระสงค์ และสอดคล้ องกั บ
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยและ
พัฒนำกำรบริหำรเงินที่มีประสิทธิภำพ
2. กำหนดและพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดทำบัญชี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
3. ก ำ ร เ ส น อ แ น ว ท ำ ง เ พื่ อ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
KKUFMIS ให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำระบบกำรให้ บ ริ ก ำร
ทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ
5. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญใน
วิ ช ำชี พ เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรวิ จั ย สถำบั น ที่
สนั บ สนุ น และพั ฒ นำงำนและกำรเข้ ำ สู่
ตำแหน่งตำมเส้นทำงอำชีพบุคลำกร
6. ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กิ จ กรรม เวที แ ลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ เพื่ อกำรพัฒ นำขีดควำมสำมำรถใน
กำรทำงำนและกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ระหว่ำงผู้ปฏิบัติ
7. พั ฒ นำระบบบริ ห ำรผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนให้
บุคลำกรกำหนดแผนปฏิบัติงำนประจำและ
ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ในกำรปฏิ บั ติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ระบบงาน
มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรคลังและพัสดุ
มีระบบ KKUFMIS ในระบบบริหำรกำรคลัง
มีระบบ e-ordering ในกำรบริหำรด้ำนพัสดุ
มีระบบ e-monitoring ในกำรติดตำมเอกสำร
มีระบบ e-service บริกำรในเว็บไซต์กองคลัง ดังนี้
1) พิมพ์ใบแจ้งยอดรำยรับรำยจ่ำย เงินเดือน และ
ค่ำจ้ำง
2) พิมพ์ใบรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (สำหรับเจ้ำหนี้
กำรค้ำ)
3) ตรวจสอบกำรหักเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส.
4) ตรวจสอบสถำนะเงินยืมทดรองจ่ำย
5) ค้นหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนพัสดุ
6) ตรวจสอบยอดงบประมำณคงเหลือสำหรับ
ผู้บริหำร
7) ค้นหำรำยรับ เงินบำนำญโอนสิทธิ
8) ค้นหำเงินโอน บริษัท ห้ำงร้ำน บุคลำกร มข.
9) ระบบตรวจสอบข้อมูล/จัดพิมพ์รำยงำนบัญชี
เบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงของบุคลำกร ใน
สังกัดคณะ/หน่วยงำน
10) กำรยืนยันกำรเบิกจ่ำยเงินประจำตำแหน่งของ
ผู้บริหำรทีมีวำระ/ไม่มีวำระที่เบิกจ่ำยจำกเงิน
งบประมำณแผ่นดิน
มีกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยด้วยระบบบำร์โค้ด

กลยุทธ์
ระบบงาน
8. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในกำร 7. มีระบบกำรโอนเงินจ่ำยตรงเข้ำบัญชีบุคลำกรและ
ทำงำนที่ดีและมีควำมสุข
supplier
8. ผู้บริหำรมีควำมชัดเจนและมีควำมต่อเนื่อง
9. มีนวัตกรรมใหม่ในกำรบริกำรผู้รับบริกำรที่ทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ e-service เป็นต้น
10. มีเครือข่ำยกำรคลังและพัสดุที่มีคุณภำพ
11. มีโครงกำร Train the trainers


สรุประบบงำนที่สำคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และเป้ำประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองคลังมีกำรกำหนดเป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อกำรพัฒนำระบบงำนที่มีประสิทธิภำพดังตำรำง

ต่อไปนี้
เป้าประสงค์
กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรคลังและพัสดุที่มี
ประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ด้ำนกำรคลังและพัสดุ
2) เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
3) เพื่อประหยัดทรัพยำกรในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน (กระดำษ เวลำ
คน ต้นทุนต่อหน่วย )
4) เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคลังและ
พัสดุ
2. มีระบบ kkufmis ในระบบบริหำร
กำรคลัง
3. มีระบบ e-ordering ในกำรบริหำร
ด้ำนพัสดุ
4. มีระบบ e-monitoring ในกำร
ติดตำมเอกสำร
5. มีระบบ e-service บริกำรในเว็บไซต์
กองคลัง ดังนี้
10.1.
พิมพ์ใบแจ้งยอดรำยรับ
รำยจ่ำย เงินเดือน และค่ำจ้ำง
10.2.
พิมพ์ใบรับรองภำษีหัก ณ
ที่จ่ำย (สำหรับเจ้ำหนี้กำรค้ำ)
10.3.
ตรวจสอบกำรหักเงิน ช.
พ.ค./ช.พ.ส.
10.4.
ตรวจสอบสถำนะเงินยืม
ทดรองจ่ำย
10.5.
ค้นหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
งำนพัสดุ
10.6.
ตรวจสอบยอดงบประมำณ
คงเหลือสำหรับผู้บริหำร
10.7.
ค้นหำรำยรับ เงินบำนำญ
โอนสิทธิ
10.8.
ค้นหำเงินโอน บริษัท ห้ำง

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ร้ำน บุคลำกร มข.
6. มีกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยด้วยระบบ
บำร์โค้ด
7. มีระบบกำรโอนเงินจ่ำยตรงเข้ำบัญชี
บุคลำกรและsupplier
8. ผู้บริหำรมีควำมชัดเจนและมีควำม
ต่อเนื่อง
มีนวัตกรรมใหม่ในกำรบริกำรผู้รับบริกำร
ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ eservice เป็นต้น

2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : องค์การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
 อธิบำยวิธีกำรแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติกำร
กองคลัง มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และกล
ยุทธ์หลัก โดยกำรประชุมชี้แจงเนื้อหำที่เกี่ยวข้องในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองคลังเพื่อให้เกิดกำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
การทาแผนปฏิบัติการให้บรรลุ
วิธีการดาเนินการ
1.กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่กำร
1.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองคลัง จัดทำแผนเพื่อ
ปฏิบัติ
ช่วยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร
2.จัดประชุมคณะทำงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทิศ
ทำงกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบร่วมกัน
3.จัดประชุมชี้แจงบุคลำกร เพื่อแจ้งกลยุทธ์และ
แนวทำงปฏิบัติ

 สรุปแผนปฏิบัติกำร แสดงวิธีกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติและตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สำคัญของควำมก้ำวหน้ำ
- แผนปฏิบัติ การที่สาคัญของกองคลัง คือ กองคลั งมีก ำรปรับวิธีกำร กระบวนกำรจัดทำคำขอ
งบประมำณที่สัมพัน ธ์กับ ยุ ทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนกองคลั ง ให้ ส ำมำรถสนองต่อยุทธศำสตร์โ ดย
กำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยควำมร่วมของบุคลำกรกองคลัง และ
นำปัญหำที่พบในปีที่ผ่ำนมำมำประกอบกำรกำหนดแผนปฏิบัติกำรและแผนกลยุทธ์ด้วย
- ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญที่ใช้ติดตำมผลสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ
กำรกองคลังมีดังต่อไปนี้
ตัววัด
- ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรของแผนปฏิบัติ
กำร
- กองคลังใช้ตัว ชี้วัดตำม ก.พ.ร. , สมศ.
สกอ. และ IQA

-

วิธีการ
กำ รติ ดต ำม ผล กำ รด ำเ นิ น กำ รแ ล ะ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร
มีกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดเพื่อควำมเหมำะสม
กับบุคลำกรและกับส่วนงำน
กำรมอบหมำยและถ่ำยทอดตัวชี้วัด ไปยัง
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
มี ก ำ ร ติ ด ต ำ ม แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร
ปฏิบัติงำนจำกส่วนงำน
ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร
ในสิ้นปี

 คำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรในอนำคตของสถำบัน เปรียบเทียบตัววัดหรือตัวบ่งชี้กับคู่เทียบที่สำคัญ
กองคลังมีเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 1 ปี โดยได้กำหนดเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดกำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ดังนี้
เป้าประสงค์หลัก
(Goal)
1. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จั ด กำรด้ ำ นกำรคลั ง และพั ส ดุ ข อง
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ข อ น แ ก่ น ที่ มี
ประสิทธิภำพ

2. กำรบริกำรที่เป็นเลิศ

ตัวชี้วัดหลัก
(Key Performance Indicator)
1.1 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำระเบี ย บ ประกำศและ
ข้ อ บั ง คั บ ด้ ำ นกำรคลั ง และกำรพั ส ดุ
มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ให้ เ อื้ อ ต่ อ กำร
ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนและ
กำรสร้ ำ งเสริ ม ธรรมำภิ บ ำลทำงกำร
บริหำรจัดกำร
1.2 ก ำกั บ ดู แ ลและควบคุ ม กำรด ำเนิ น งำน
ท ำ ง ด้ ำ น ก ำ ร ค ลั ง แ ล ะ ก ำ ร พั ส ดุ
มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ให้ เ ป็ น ไปตำม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ แผน
ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร เ งิ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภำพ
1.3 กำหนดและพัฒ นำมำตรฐำนกำรจั ดท ำ
บัญชีมหำวิทยำลัยขอนแก่น
1.4 พั ฒ นำระบบกำรพั ส ดุ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ควำม
รวดเร็ ว โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ แ ละเป็ น
ธรรม
1.5 ปรับปรุงและพัฒนำระบบ KKUFMIS ให้
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.1 พั ฒ นำหลั ก เกณฑ์ คู่ มื อ และแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำน
2.2 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ทำงด้ำนกำรคลังและพัสดุ
2.3 สร้ำงทีมงำนบริกำรที่ เป็นเลิ ศและมีกำร
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน
2.4 นำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ให้บริกำร

เป้าประสงค์หลัก
(Goal)
3. พัฒนำองค์กรให้เข้มแข็ง

4. สร้ำงควำมผำสุกของบุคลำกร

ตัวชี้วัดหลัก
(Key Performance Indicator)
3.1 ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้วำมเชี่ยวชำญ
ในวิช ำชีพเพื่ อนำไปสู่ กำรวิจัยสถำบัน ที่
สนั บ สนุ นและพั ฒ นำงำนและกำรเข้ ำ สู่
ตำแหน่งตำมเส้นทำงอำชีพของบุคลำกร
3.2 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
ก ำ ร ท ำ ง ำ น แ ล ะ ก ำ ร ถ่ ำ ย ท อ ด
ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน
3.3 พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนให้
บุคลำกรกำหนดแผนปฏิบัติงำนประจำปี
และก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ในกำร
ดำเนินงำน
3.4 ส่ ง เสริ ม กำรท ำงำนแบบBUDDY ซึ่ ง
สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้
4.1 ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในกำรทำงำนที่ดีและมีควำมสุข
4.2 ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน
4.3 สร้ ำ งขวั ญ และก ำลั ง ใจและก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมภำคภู มิ ใ จกั บ ทุ ก ควำมส ำเร็ จ
ขององค์กร

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า : องค์การวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 อธิบำยถึงวิธีกำรที่กองคลังรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำกลุ่มอื่น
 อธิบำยวิธีกำรได้มำซึ่งสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจเหล่ำนั้น
ผู้รับบริการของกองคลัง
1. ผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
ผู้บริหำร/บุคลำกร/นักศึกษำ/คณะ/
หน่วยงำน/ศูนย์/สถำบัน/สำนัก ภำยใน
มหำวิทยำลัย
2. ผู้รับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่
บริษัท/ห้ำงร้ำน/ธนำคำร

ช่องทางรับฟังผู้รับบริการ
- กำรประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำรทำงเว็บไซต์กองคลัง
- โทรศัพท์
- หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำม
- e-mail
- ระบบ e-service

3.2 ความผูกพันของลูกค้า : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว
 อธิบำยถึงวิธีกำรที่สถำบันกำหนดหลักสูตรและบริกำร และช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนและ
ลูกค้ำกลุ่มอื่น
 อธิบำยวิธีวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
ผู้รับบริการของกองคลัง
ช่องทางการสื่อสาร
วิธีการสร้างความสัมพันธ์
1. ผู้รับบริการภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่
- กำรประเมินควำมพึง
- จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ผู้บริหำร/บุคลำกร/นักศึกษำ/
พอใจผู้รับบริกำรทำง
เครือข่ำยผู้บริหำรและคณะ/
คณะ/หน่วยงำน/ศูนย์/
เว็บไซต์กองคลัง
หน่วยงำน
สถำบัน/สำนัก ภำยใน
- โทรศัพท์
- ประชุมชี้แจง
มหำวิทยำลัย
- หนังสือรำชกำร
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ผู้รับบริการภายนอก
บันทึกข้อควำม
(KM)
มหาวิทยาลัย ได้แก่ บริษัท/
- e-mail
- เชิญเครือข่ำยฯ
ห้ำงร้ำน/ธนำคำร
- ระบบ e-service
เข้ำร่วมกิจกรรมของกองคลัง
เช่น ทำบุญปีใหม่ ประเพณี
วันสงกรำนต์ เป็นต้น
- สร้ำงควำมสัมพันธ์ในวัน
สำคัญต่ำงๆตำมประเพณี
ของไทยกับหน่วยงำนภำครัฐ
เช่น นำพรสวัสดีปีใหม่เนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการ
วัด วิเคราะห์ และเพื่อนามาปรับปรุง ผลการดาเนินการขององค์การ
• อธิบำยถึงวิธีกำรที่สถำบันใช้วัด วิเครำะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร โดยกำรใช้
ข้อมูลและสำรสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงำนของสถำบัน
กองคลัง ใช้วิธีกำรวัดผลกำรดำเนินกำร โดยทบทวนกำรปฏิบัติรำชกำรในปีที่ผ่ำนมำเพื่อนำปัญหำและ
อุปสรรคมำกำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรในปีถัดไป ดังนี้
1. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
2. ควำมจำกัดด้ำนงบประมำณลดลง
3. อัตรำกำลังที่จำกัด
4. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
• อธิบำยวิธีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลลูกค้ำ เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ประโยชน์จำกข้อมูลลูกค้ำ : นำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงขั้นตอนกำรให้บริกำรให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 อธิบำยถึงวิธีกำรจัดกำร และเพิ่มพูนสินทรัพย์ทำงควำมรู้ และวิธีกำรเรียนรู้ของสถำบัน
 อธิบำยวิธีกำรที่ทำให้มั่นใจว่ำ คุณภำพและควำมพร้อมของข้อมูลสำรสนเทศซอฟแวร์และฮำร์ดแวร์
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของบุคลำกร ผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำร ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
 วิธีกำรจัดกำรและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทำงควำมรู้ และวิธีกำรเรียนรู้ของหน่วยงำน
วิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ของหน่วยงาน
(1) กำรส่งให้บุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมเพิ่มพูน
ทักษะด้ำนวิชำชีพนั้นๆ
(2) กำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
ด้ำนเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
(3) ระบบพี่เลี้ยง (Train the trainers) เพื่อกำร
ปฏิบัติงำนและส่งต่อควำมรู้ในวิชำชีพอย่ำง
ยั่งยืน

กิจกรรม
1. โครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรสัญญำของ
ส่วนรำชกำร จัดโดยสำนักมำตรฐำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐและสถำบันพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรคลั งและบัญชีภ ำครัฐ
กรมบัญชีกลำง
2. กำรอบรมกำรใช้ พั น ธบั ต รรั ฐ บำลเป็ น
หลั ก ประกั น จั ด โดย ธนำคำรแห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส ำ นั ก ง ำ น ภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำเสร็จเรียบร้อย
แล้ว บันทึกรำยงำนผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผ่ำนหัวหน้ำงำน
4. โครงกำรเล่ำสู่กันฟัง เช่น เล่ำเรื่องรำวที่

วิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ของหน่วยงาน

กิจกรรม
ได้รับจำกกำรไปเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เพื่อน
ร่วมงำนฟัง
5. โครงกำรอบรมเพิ่มศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรคลัง

6. วิธีกำรที่ทำให้มั่นใจว่ำคุณภำพและควำมพร้อมของข้อมูลสำรสนเทศ ซอฟแวร์และฮำร์ดแวร์
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของบุคลำกร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
วิธีกำรที่ทำให้บุคลำกรมั่นใจคุณภำพและควำมพร้อมของข้อมูลสำรสนเทศ
- มีฮำร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์สำรองเพื่อใช้เป็นตัวสำรองในกรณีที่เครื่องหลักมีปัญหำหรือเกิด
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและให้ควำมรู้เบื้องต้นในกำรใช้งำนเพื่อเป็นกำรบำรุงรักษำและใช้งำน
ซอฟท์แวร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของบุคลำกร
- มีเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศตรวจสอบอำยุกำรใช้งำนและ สแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์อย่ำง
สม่ำเสมอ มีหน่วยงำนกลำงที่คอยดูแลระบบ KKUFMIS ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง
และพัสดุ ทำให้ผู้รับบริกำรเชื่อมั่นในกำรรับบริกำรอย่ำงถูกต้อง แม่นยำ

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่าง ไรในการสร้าง
สภาพ แวดล้อมในการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนบุคลากร
 อธิบำยว่ำวิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถ และอัตรำกำลังเพื่อให้งำนบรรลุผลสำเร็จ
 อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันดำเนินกำรเพื่อรักษำบรรยำกำศในกำรทำงำนให้เกื้อหนุน และมีควำมมั่นคงต่อ
กำรทำงำน
วิธีการทีใ่ ช้ในการบริหารขีดความสามารถและ
อัตรากาลังเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ
(1) เปิดโอกำสให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นในกำร
พัฒนำงำนเพื่อส่งผลให้องค์กรมีควำมเข้มแข็ง
(2) กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรด้วยกำรทำงำนเป็น
ทีมเพื่อบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร

วิธีการดาเนินการเพื่อรักษาบรรยากาศในการ
ทางานให้เกื้อหนุนมีความมั่นคงต่อการทางาน
1. กำรทำงำนร่วมกันด้วยควำมเอื้ออำทร
เหมือนพี่กับน้อง
2. มีวัฒนธรรมองค์ที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
3. กองคลัง ดำเนินกำรสร้ำงมำตรกำรกำร
ดูแลสุขอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำนโดย
จัดหำ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสริมสร้ำง
สุขอนำมัยอันดีให้กับผู้ปฏิบัติงำน เช่น
เครื่องกรองอำกำศ เครื่องกรองน้ำและ
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นที่ถูก
สุขลักษณะ กำรจัดพื้นที่ในกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นสัดส่วนเหมำะสมกับ
ลักษณะงำนและเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้รับบริกำร จัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อ
สุขภำพ และร่วมโครงกำรปลูกผักไร้
สำรพิษ เป็นต้น

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุความสาเร็จทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล
 อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันพัฒนำบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้นำ เพื่อให้เกิดผลกำรดำเนินกำรที่โดดเด่น
 อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันทำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงทุ่มเทในกำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม
กองคลังใช้วิธีกำรประเมินควำมผูกพันของผู้ปฏิบัติงำนแบบเป็นทำงกำรผ่ำนกำรประเมินควำมผำสุกของ
บุคลำกร และกำรประเมินควำมผูกพันของผู้ปฏิบัติงำนแบบไม่เป็นทำงกำรโดยบุคลำกรมีควำมทุ่มเท เสียสละ
ในกำรปฏิบัติงำน กำรทำงำนเป็นทีม และควำมร่วมมือของบุคลำกรกองคลังในกำรจัดกิจกรรมเป็นอย่ำงดี
วิธีการพัฒนาบุคลากร ผู้นา
วิธีการทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเท
เพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น
ในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
(1) ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้
(1) ให้ ค วำมส ำคั ญ และสนั บ สนุ น บุ ค ลำกรมี
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพด้ำนสำรสนเทศ
โอกำสศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น
และอื่นๆ ที่บุคลำกรสนใจเรียนรู้
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลำกรเข้ ำ อบรมและเพิ่ ม พู น
(2) มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อ ให้ผู้อำนวยกำร
ควำมรู้ตำมควำมต้องกำรเรียนรู้ โดยพี่เลี้ยง
กองคลังข้ำร่วมอบรมตำมหลักสูตรผู้บริหำร
และหัวหน้ำงำนเป็นผู้กำหนด
(3) โครงกำรพัฒนำกำรทำงำนเป็นทีม เช่น กำร
หมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถทำงำน
ทดแทนกันได้ เป็นต้น
(4) กำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและ
กระบวนการท างานที่สาคัญอย่างไร
 อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนสำคัญเพื่อส่งมอบ
หลักสูตรและบริกำรที่มีคุณค่ำสำหรับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น
 อธิบำยวิธีกำรทำให้สถำบันประสบควำมสำเร็จและยั่งยืน
 สรุปกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญของสถำบัน
วิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
กระบวนการทางานสาคัญ
กองคลัง ออกแบบกระบวนกำรทำงำนหลักตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักขององค์กร สำมำรถแบ่ง
กระบวนกำรทำงำนหลักขององค์กรออกเป็น 4
กระบวนกำร ดังนี้
1) กระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
2) กระบวนกำรด้ำนกำรเงิน
3) กระบวนกำรด้ำนบัญชี
4) กระบวนกำรด้ำนกำรพัสดุ
ดำเนินกำรภำยใต้กรอบของกฎ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนทั้งทำงด้ำนกำรเงิน บัญชีและกำร
พัสดุ ตลอดจนกำรนำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มำพิจำรณำ
ออกแบบกระบวนกำรทำงำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อข้อกำหนดหลักของกระบวนกำรทำงำน
แต่ละกระบวนกำรได้
บริการหลัก มีดังนี้
1. ด้านงบประมาณ
 กำรรำยงำนข้อมูลงบประมำณ
 บริกำรด้ำนข้อมูลหลักผู้ขำย(เจ้ำหนี้)
2. ด้านการเงิน
- กำรบริหำรเงิน (เงินลงทุน)
- กำรรับเงิน/กำรจ่ำยเงิน/กำรโอนเงิน
- กำรยืมเงิน
- กำรบริกำรข้อมูลทำงกำรเงิน
- นำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
- บริกำรผ่ำนระบบ e-service

บริการที่มีคุณค่าสาหรับลูกค้า
- กำรบริหำรงบประมำณ ในด้ำนกระบวนกำรเบิก
จ่ำยเงิน มีกำรจัดทำรำยกำรตรวจสอบเอกสำรกำร
เบิกจ่ำย (check list)
- ในระบบงำนเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง มีกำร
สร้ำงนวัตกรรมระบบกำรค้นหำรำยรับ-รำยจ่ำย
เงินเดือนและค่ำจ้ำง (สลิปเงินเดือน)/บำนำญโอน
สุทธิ ผู้เกษียณอำยุรำชกำร) ออนไลน์ในระบบ eservice
- ในระบบงำนบริหำรกำรเงิน มีกำรสร้ำงนวัตกรรม
ในระบบงำนคือ กำรพิมพ์ใบรับรองกำรหักภำษี ณ
ที่จ่ำยสำหรับเจ้ำหนี้กำรค้ำ ออนไลน์ในระบบ eservice
- ในระบบงำนพัสดุ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใน
ระบบงำน คือ ระบบกำรสั่ง(กระดำษ) ออนไลน์ใน
ระบบ KKU e-Ordering

- กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง
3. ด้านการบัญชี
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อจัดทำรำยงำนประกอบกำรจตัดสินใจของผู้บริหำร
- บันทึกบัญชีรำยคณะ/หน่วยงำน
- กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
4. ด้านการพัสดุ
- กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
5. ด้านอื่นๆ
- ให้คำปรึกษำปัญหำด้ำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ
4. วิธีกำรทำให้หน่วยงำน ประสบควำมสำเร็จและยั่งยืน
กำรสร้ำงคุณค่ำให้ผู้เรียนและผู้มี
ผลกระทบ
ส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนงาน

1. กระบวนกำรด้ำน
กำรงบประมำณ

2. กระบวนกำรด้ำนกำรเงิน

คณะหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นสำมำรถ
ส่งเอกสำรเพื่อกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยได้อย่ำง
ถูกต้อง
- สร้ำงคุณค่ำต่อผู้รับบริกำรทั้ง
ภำยในและภำยนอก ด้ำนควำม
พึงพอใจในกำรรับบริกำรด้ำน
กำรเงินต่ำงๆ เช่น กำรเบิก
- จ่ำยเงินค่ำพัสดุ ให้แก่ผู้ขำย/
ผู้รับจ้ำง กำรบริกำรทำงกำรเงิน
ต่ำงๆให้แก่บุคลำกรมหำวิทยำลัย

3. กระบวนกำรด้ำนบัญชี

- ผู้บริหำรได้รับข้อมูลรำยงำน
ทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สำมำรถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยได้

ควำมสำเร็จและควำมยั่งยืน
ของสถำบัน
กระบวนกำรเบิกจ่ำยเงิน
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้อง เนื่องจำก
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
กองคลัง ได้พัฒนำระบบงำน
และรูปแบบกำรให้บริกำรโดย
อำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ
เพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลกำรบริกำรทำงกำรเงิน
ของมหำวิทยำลัยด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

มีมำตรฐำนทำงกำรบัญชีใช้เป็น
แบบอย่ำงของคณะ/หน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ผลกระทบ
กระบวนงาน

4. กระบวนกำรด้ำนกำรพัสดุ

กำรสร้ำงคุณค่ำให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ควำมสำเร็จและควำมยั่งยืน
ของสถำบัน

- ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรใน
กำรจัดหำพัสดุและเบิกพัสดุได้
ทันกับควำมต้องกำรใช้งำน

- มีระบบรวมซื้อกระจำยส่ง
ในกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

5. สรุปกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญของหน่วยงำน

กระบวนการ

1) กระบวนกำรด้ำน

กำรบริหำร
งบประมำณ

2) กระบวนกำรด้ำน
กำรเงิน

3) กระบวนกำรด้ำน
บัญชี

ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินการที่สาคัญ
- มีกำรเบิก-จ่ำย
งบประมำณได้ตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด

วิธีดาเนินการ

- มีกำรกำหนดเป้ำหมำย
กำรเบิกจ่ำยตำม
มำตรกำรกำรเร่งรัด
เบิกจ่ำยของรัฐบำล

- เบิกจ่ำยงบประมำณ
เงินรำยได้ ของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงมี - ผู้ปฏิบัตงิ ำนปฏิบตั ิตำม
มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนที่
ประสิทธิภำพ

ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่ความร่วมมือ
- ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแผ่นดิน
- อัตรำกำรเบิกจ่ำย
รำยจ่ำยเงินรำยได้
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กำหนด และกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องสำหรับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
- ผู้รับบริกำรสำมำรถ
- จัดเตรียมข้อมูล
- ควำมต้องกำรข้อมูลกำร
ตรวจสอบข้อมูลกำรโอน ประกอบกำรเบิก-จ่ำยและ
โอนเงินของผู้รับบริกำร /
เงินได้จำกระบบ eดำเนินกำรเบิก-จ่ำยเงิน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
service
ให้แก่ผู้รับบริกำรตำม
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำน
- นำข้อมูลกำรโอนเงินเข้ำสู่
ระบบบริกำรด้ำนกำรเงิน
กำรคลังด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
เพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรค้นหำข้อมูลของ
ผู้รับบริกำร
- นำเสนอรำยงำนทำงกำร - ใช้ข้อมูลที่ได้จำกระบบ
- ผู้รับบริกำรต้องกำรข้อมูล
เงินต่อผู้บริหำรได้อย่ำง
KKUFMIS มำวิเครำะห์
รำยงำนทำงกำรเงินของ
ถูกต้อง
เพื่อจัดทำรำยงำนทำงกำร
มหำวิทยำลัยที่มีควำม
เงิน
ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อใช้

กระบวนการ

ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินการที่สาคัญ

วิธีดาเนินการ

ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่ความร่วมมือ

ประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรบริหำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- ผู้ปฏิบัติมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีภำครัฐได้อย่ำง
ถูกต้อง
4) กระบวนกำรด้ ำ น - หน่วยงำนผู้เบิกพัสดุ
- นำข้อมูลกำรแจ้งจัดหำมำ - ควำมเชี่ยวชำญของผู้
กำรพัสดุ
หรือหน่วยงำนแจ้งจัดหำ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม ปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ได้รับพัสดุถูกต้องตรง
ระเบียบฯ เพื่อให้ได้พัสดุ
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ควำมต้องกำร และ
ตำมที่หน่วยงำนต้องกำร
ตำมระเบียบสำนัก
ทันเวลำต่อกำรใช้งำน
และทันเวลำกำรใช้งำน
นำยกรัฐมนตรีวำ่ ด้วยกำร
- ข้อมูลบัญชีพัสดุ ถูกต้อง
และแจ้งผลกำรจัดหำต่อ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
ครบถ้วน
หน่วยงำนแจ้งจัดหำ
แก้ไขเพิ่มเติม
- ดำเนินกำรตัด-จ่ำยพัสดุ
- ข้อมูลควำมต้องกำรพัสดุ
ออกจำกบัญชีตำมกำรเบิก
ของหน่วยงำนแจ้งจัดหำ
และส่งคืนให้ข้อมูลถูกต้อง - ข้อมูลกำรเบิก-จ่ำย กำร
ครบถ้วน
รับคืนพัสดุ

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ : สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรควบคุมต้นทุน บริหำรห่วงโซ่อุปทำน ทำให้สถำนที่ทำงำนมีควำม
ปลอดภัย มีกำรเตรียมพร้อมเพื่อภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้น และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่ออนำคต
 อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันเพื่อทำให้มั่นใจว่ำระบบปฏิบัติกำรมีประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่ำแก่ผู้เรียน
และลูกค้ำกลุ่มอื่น
วิธีการ
- มีระบบ KKUFMIS ในกำรบริหำร
งบประมำณกำรคลังและพัสดุ

- มีโครงกำร Train the trainers
- มีระบบ e-Service กองคลัง

-

-

ผลลัพธ์
ระบบมีประสิทธิภำพ ทำให้มีหน่วยงำน
รำชกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
มำศึกษำดูงำนเป็นประจำ เช่น มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่,มหำวิทยำลัยสุรนำรี และ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี เป็นต้น
ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
มีระบบพี่เลี้ยง
สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้ำนกำรคลังและพัสดุ
ได้ตลอดเวลำ

รายงานตัวชี้วัด
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
7.1ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
Level
(ผล/ระดับ)

1.
2.
3.

จำนวนช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล
จำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน

เป้ำ
หมำย

54

55

56

3
na
na

5
77
3

5
na
5

Trend
s
(แนว
โน้ม)
+/-

องค์กร
เปรียบเทียบ

ตัวชี้วัด

Comparison

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

1.

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

เป้ำ
หมำย
90

Trends
(แนว
โน้ม)
+/-

54

55

56

83.52

94.87

85.95

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรขององค์กรมีอะไรบ้าง
ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร

ตัวชี้วัด

1.
2.

ร้อยละควำมผำสุกของผู้ปฏิบัติงำน
ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม/
สัมมนำ

เป้ำ
หมำย

54

55

56

85

71.44 72.17

77.09

100

91.43 73.80

41.21

Tre
nds
(แนว
โน้ม)
+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและธรรมภิบาล : ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นาระดับสูงและธรรมภิบาล
มีอะไรบ้าง
ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร
1 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อคณะกรรมกำร
บริหำรงำนกองคลัง
2 จำนวนครั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรงำนกองคลัง
ผลลัพธ์ดำ้ นแผน
3 ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
ผลลัพธ์ดำ้ นข้อตกลงกำรปฏิบัตริ ำชกำร

เป้ำ
หมำย

54

55

56

90

na

81.60

82.52

12

12

12

12

100

100

100

100

Tre
nds
(แนว
โน้ม)
+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ข้อมูล

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

เป้ำ
หมำย

ตัวชี้วัด
4 ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

4.50

ผลลัพธ์ดา้ นการประกันคุณภาพภายใน
5 ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน(ภำพรวม)

4

54

55

56

4.032 4.363
4
0

4.227
5

4.43

4.625

4.125

Comparison

Tre
nds
(แนว
โน้ม)
+/-

องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ข้อมูล

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

7.5ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงินและตลาด : ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ
การเงินและตลาดขององค์กรเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงินและตลาด
เป้ำ
หมำย

ตัวชี้วัด

1.

จำนวนงบประมำณเงินรำยได้ทไี่ ด้รับจัดสรร

54

55

56

2
ล้ำน

1.7
ล้ำน

1.6
ล้ำน

Trend
s
(แนว
โน้ม)
+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

จำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
3

2

2

1.7

1.6

2555

2556

1
0
2554

2.

ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน

100

92.93

100 68.99

ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน
150
92.93

100

100

68.99

50
0
2554

2555

2556

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)

