ปี ที่ 2

ฉบับที่ 6

เดือนมิถนุ ายน 2555

บ ุคลากรกองคลังและพัสด ุร่วมเวียนเทียน ณ พุทธมณฑลอีสาน

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ ท่านอ่านจดหมายข่าวกองคลัง
และพัสดุฉบับนี้จะเน้นไปด้านการจัดการความรู้
ในองค์กรโดยใช้กระบวนการของ PDCA มาเป็น
กรอบในการจั ด การองค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น โดย
ความรู้ แ บ่ ง ออกเป็ น ความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นคนและ
ค ว า ม รู้ ที่ ชั ด แ จ้ ง โ ด ย ผู้ ถ่ า ย ท อ ด อ า ศั ย
ประสบการณ์ ใ นการท างานและทั ก ษะในการ
ทางาน
สาหรับแผนปฏิบัติการในเดือนนี้ได้ออกตรวจ
เยี่ ย มหน่ ว ยงานที่ มี เ งิ น ทดรองราชการเพื่ อ ให้
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและบรรลุผล
ตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย ...

วันที่ 4 มิถนุ ายน 2555 บุคลากรกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่ วม
เวียนเทียนใน โครงการส่งเสริ มพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ซึง่ ในปี นี ้ตรงกับงานฉลอง
สัมพุทธชยัน ตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า ณ พระธานนาดูน อาเภอนาดูน
จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยมี ผ้ ู ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ชั ย สมั ป ปิ โต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริ น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมเป็ นประธานในครัง้ นี ้

ประชุมกำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนกองคลังและพัสดุครั้งที่ 3/2555

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกากับ
ติดตาม และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2555 ขึ้น ณ ห้องประชุมกองคลังและพัสดุ ชั้น 2 โดยมี นายปลวัชร ปัดเสน
ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้ช่วยผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มงานและ
หัวหน้างาน สาหรับการประชุมในแต่ละครั้ง จะมีการนัดหมายกันล่วงหน้าผ่านระบบ E-meeting ของมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสรุปมติที่ประชุมเพื่อให้บุคลากรภายในสามารถอ่านและติดตามมติต่างๆ ได้ตลอดเวลา สาหรับ
สาระหรือเนื้อหาที่ใช้ในการประชุมในแต่ละครั้งส่วนมากจะเป็นการประชุมเพื่อติดตามงาน การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และติดตาม
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายรวมจากมหาวิทยาลัยและจากกองคลังและพัสดุ

ตำรำงติดตำมกำรตรวจประเมินระดับควำมสำเร็จของกำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ กาหนดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้ วยเงินทดรองราชการของหน่วยงาน เพื่อให้ ทกุ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีเงินทดรองราชการสามารถปฏิบตั ิงานได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตามระเบียบฯ
โดยได้ เริ่มปฏิบตั ิงานมาตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากหน่วยงานที่มีเงินทดรองราชการไม่เข้ มงวดต่อการปฏิบตั ิประกอบกับ
ไม่รายงานผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละเดือน ดังนั ้นในปี งบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดตัวชี ้วัดนโยบาย ตัวชี ้วัดที่ 4.3.6
ระดับความสาเร็จของการควบคุมเงินทดรองราชการกับยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการขึ ้นเพื่อวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลกับหน่วยงานที่มีเงินทดรองราชการกองคลังและพัสดุ จึงจัดทาตารางตรวจติดตามผลการดาเนินงานครัง้ ที่ 1 ขึ ้น เพื่อ
เป็ นการรั บทราบปั ญหาการปฏิบัติงานและปรั บวิธีการทางาน ให้ ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ ระเบียบที่กาหนด
และเพื่อเป็ นการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ จึงจัดทาปฏิทนิ กิจกรรมเพื่อให้ ความรู้ ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

วันที่ 25 มิถนุ ายน 2555 คณะการบัญชีและการจัดการ
12) วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บ่าย)
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 13) วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 คณะเทคโนโลยี
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
14) วันที่ 9กรกฎาคม 2555 สถาบันวิจยั ศิลปะฯ
วันที่ 28 มิถนุ ายน 2555 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯ
15) วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โรงเรี ยนสาธิต (ประถม)
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์
16) วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์
17) วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ (เช้ า)
18) วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 กองอาคารสถานที่ (บ่าย)
19) วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 สานักตรวจสอบภายใน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เช้ า)
20) วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (บ่าย) 21) วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 คณะสิง่ แวดล้ อมฯ (เช้ า)
22) วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 สานักศึกษาทัว่ ไป
เมื่อตรวจติดตามครบทุกหน่วยงานแล้ ว จะทาหนังสือแจ้ งหน่วยงานเพื่อทราบข้ อปรับปรุง เพื่อขอรับการประเมินต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศ TRT
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 นายปลวัชร ปั ดเสน ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ ได้ จัดประขุมชี แ้ จงหลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกองคลังและพัสดุ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย พร้ อมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง “การบันทึกภาระงานขันต
้ ่าและการบันทึกตัวชี ้วัด เพื่อใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระบบ (TRT) โดยในรอบประเมินครัง้ ที่ 2 นี ้
กองคลังและพัสดุ จะประเมินในระบบทังหมด
้
ดังนันเพื
้ ่อให้ การจัดทาข้ อตกลงร่วมกันเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ จดั การประชุมเพื่อฝึ กปฏิบตั ิ
ร่วมกัน โดยได้ เชิญ นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน เป็ นผู้บรรยายการปฏิบตั ิงาน
และฝึ กปฏิบตั ิจริ งในระบบ TRT

สำระน่ำรู้ “กำรควบคุมคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control : TQC)”
การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (Total Quality Control : TQC) หมายถึงแนวทางการบริ หารงานองค์กรที่ม่งุ เน้ นในเรื่ องคุณภาพโดย
สมาชิกทุกคนในองค์กรมีสว่ นร่ วม และมุ่งหมายผลกาไรในระยะยาวด้ วยการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า รวมทังการสร้
้
างผลประโยชน์แก่
สมาชิกขององค์กรและสังคมส่วนรวมด้ วย การควบคุมคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กรมีชื่อเรี ยกที่มีความหมายเดียวกัน คือ TQM, TQC และ TWQC ดังนี ้
1) TQC = Total Quality Control : TQC (เป็ นคาเดิม)
2) TQM = Total Quality Management (คาใหม่)
3) TWQC = Company - Wide Quality Control (คาที่ใช้ ในประเทศญี่ปน)
ุ่

ข้อดีของกำรควบคุมคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (TQC)

วัตถุประสงค์ทั่วไปของกำรควบคุมคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (TQC)

1. มีระบบการทางานทีด่ ีขึ ้น
2. มีมาตรฐานในการทางานทีด่ ี และสามารถตรวจสอบได้
3. ไม่มีปัญหาเฉพาะหน้ า
4. ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ถกู ต้ อง
5. มีแนวคิดที่มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีเป้าหมาย และนโยบายทีแ่ น่นอน
7. เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
8. ทุกคนทางานโดยใช้ PDCA การทางานอยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อเท็จจริง

1. เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้ าน
3. เพื่อความอยูร่ อดขององค์กร และสามารถเติมโตอย่าง
ไม่หยุดยังภายใต้
้
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
5. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม

กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่คุณภำพทั่วทั้งองค์กรของกองคลังและพัสดุ (TQC)
ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ พร้ อมด้ วยคุณจักริ น เพชรสังหาร คุณวงค์ผกา นริ นยา และ
คุณเกศรา วังหน้ า เข้ าอบรมหลักสูตร TQA Criteria Overview รุ่ นที่ 2 ณ โรงแรมสยามซิตี ้ ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งการเข้ า
ร่ วมอบรมในครัง้ นี ้เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อมุ่งมัน่ เข้ าสู่องค์กรที่มีคณ
ุ ภาพ และนาเกณฑ์มาปรับใช้ กับการปฏิบตั ิงาน และในวันที่ 22
สิงหาคม 2555 มีการถ่ายทอดเพื่อเติมความฝั นให้ กบั บุคลากรกองคลังและพัสดุ ได้ รับทราบข้ อกาหนด ซึ่งแบ่งผู้รับผิดชอบตามหมวดหมู่เพื่อ
มุง่ มัน่ สู่ TQC ต่อไป
สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา
http://202.143.168.214/uttvc/wbi2553/tqc1.html

KM แผนกำรจัดกำรควำมรู้กองคลังและพัสดุ
ในปีงบประมาณ 2555 กองคลังและพัสดุได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุ กต์ใช้ในการปฏิบั ติ งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทั้งยังช่ว ยในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรในสังกัดให้มปี ระสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน จึงได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ กองคลังและพัสดุ
โดยได้กาหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ที่ต้องการจัดการความรู้ที่จาเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work Process) ตาม
ภารกิจของแต่ละงานในกองคลังและพัสดุ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ โดยความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ของแต่ละบุคคล ในการทา
ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน
งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

อธิกำรบดีตรวจเยี่ยมกำรให้บริกำรนิสิต กองคลังและพัสดุ

เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2555 ที่ ผ่ า นมา ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ศุ ภ ชั ย สมั ป ปิ โ ต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมสถานทีแ่ ละการให้บริการนิสิต ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้
งานบริการนิสิตของกองคลังและพัสดุ ไปให้บริการ ณ จุด ที่ทาการแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่รวมกันกับกองทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อขอรับบริการที่เป็นนิสิต พร้อมกล่าวปราศรัยกับนิสิตที่
เข้ามาติดต่อขอรับบริการ โดยงานบริการที่ย้ายไปในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อขอรับ
ใบเสร็จรับเงิน การขอรับเงินคืน การชาระค่า Transcript ใบคาร้องทั่วไป
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ขอเชิญติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของกองคลังและพัสด ุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายเดือนใน
“จดหมายข่าวกองคลังพัสด ุ”ทางเว็บไซต์ www.fin.msu.ac.th

สาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรื อผู้ที่มาติดต่อประสานงานโปรดอ่านป้ายก่อนเข้ ารับบริ การเพื่อความสะดวก รวดเร็ ว

