
 

 

 

 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนากองคลัง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง  

มหาวิทยาลัยพะเยา



คำนำ 
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ส่วนที่ 1  

 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของกองคลัง 

กองคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เดิมมีช่ือหน่วยงานว่า งานการเงนิและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้

สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงาน

เป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหารและสำนักวิชาการ ในระหว่างนีเ้ป็นงานการเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง 

อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย

งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่  งานยานพาหนะ  

ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน

ขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแล  

ของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น  

9 งาน คอื งานสารบรรณ งานการเจา้หนา้ที่ งานการเงนิและบัญช ีงานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม

และพิธีการ งานยานพาหนะ งานเอกสาร และร้านขายของที่ระลึก 

ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยใหม้หาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้านการบริหารงาน

บุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนัน้สำนักงานวทิยาเขตสารสนเทศ

พะเยา ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งงานการเงนิและบัญชไีด้เปลี่ยนโครงสร้างเป็น

ส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยมีรอง

ผู้อำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุน 

และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ จำนวน 6 งาน 

และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้ให้ร้านขายของที่ระลึกย้ายมาสังกัด กองคลัง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 1779/2556 
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ในปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในกองคลัง พ.ศ. 2562 โดยได้โอนย้ายร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในกองกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้านของที่ระลึกกองคลังจึงมีโครงสร้างหน่วยงาน จำนวน 6 งาน ดังนี้  

งานธุรการและพัฒนาระบบ งานการเงนิจ่าย งานการเงนิรับ งานบัญชี งานบัญชีเจา้หนี้ งานพัสดุ  

                    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน

ภายในกองคลัง โดยได้โอนย้ายงานพัสดุ ไปเป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันกองคลังมีโครงสรา้งหน่วยงานภายใน จำนวน 5 งาน ดังนี ้

1. งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. งานการเงนิรับ 

3. งานบัญชีเจา้หนี้ 

4. งานการเงนิจ่าย 

5. งานบัญชี 

1.2 ภารกิจหลัก (Main Mission)        

ด้านการบริการ 

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบายการเงิน 

การบัญชี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงนิของมหาวิทยาลัย โดยมีการใหบ้ริการ ดังนี้ 

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้ค่าเช่าสถานที่ 

รับคืนเงินยืมจากลูกหนี้เงินยืม, รับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืน, รับเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

จากแหล่งทุนภายนอก, เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา และเงินบริจาค เป็นต้น 

2. บริการด้านเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

3. จัดทำรายงานทางการเงนิของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

ด้านการบริหารจัดการ 

มุ่งเนน้การทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังใหม้ีความรู้ ความสามารถ 

และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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ด้านการเงินและงบประมาณ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

 

1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก        
 

 1. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ 

 2. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และเป็นคลังข้อมูลด้านการเงิน

ที่ให้ประโยชน์แก่ผูบ้ริหารในการวางแผนและตัดสินใจ 

 3. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี  

ที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด      
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1.4 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ ์

(Philosophy, Determination, VISION, MISSION, VALUES, Core Competencies and Culture) 

ตารางที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก  

              (Philosophy, Determination, VISION, MISSION, VALUES, Core Competencies and Culture) 

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"  (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมอือาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมในการทำงาน 

พันธกิจ 1. ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการ

รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. กำกับดูแลและควบคุมงานด้านการเงนิการคลังของมหาวิทยาลัย  

ค่านยิมร่วม F  Financial expert  เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการคลัง 

I   Integrity            มีความซื่อสัตย์สุจริต 

N  Normalization     การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 

สมรรถนะหลัก  

(Core 

Competency) 

1. การบริการด้านการรับเงิน การจ่ายเงินที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้  

2. มีระบบบริหารจัดการด้านการคลังที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการได้ 

3. บุคลากรผูป้ฏิบัติงานด้านการคลังมคีวามเช่ียวชาญ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถ

ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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1.5 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

 1.5.1 ประเภทและจำนวนบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

การคลัง สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู ้เพื ่อพัฒนางาน ให้มี

ประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนทั ้งสิ ้น 32 คน และได้ร ับการบรรจุเป็นพนักงานของ

มหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากรในการคลังที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู้  และความเชี่ยวชาญ 

ในวิชาชีพทางด้านการเงินและการบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

และคุณสมบัติผู้จัดทำบัญขีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงาน

และคุณวุฒิทางการศกึษา และจำแนกตามอายุการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศกึษา 

 

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุการทำงาน

 

 

นักวิชาการเงินคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ป.ตรี ป.ตรี

บธม. บช.ม. รป.ม. บธ.บ. (การบัญชี) ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)

ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1

งานธุรการและพัฒนาระบบ 2 1 1 1 5

งานการเงินรับ 2 1 1 4

งานการเงินจ่าย 2 3 1 6

งานบัญชีเจ้าหน้ี 3 3 2 8

งานบัญชี 1 7 8

รวม 10 1 1 15 3 1 1 32

กองคลัง ป.ตรี รวมป.โท

นักวิชาการเงินและบัญชี

น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 5-10 ปี มากกว่า 10-15 ปี 15 ปี ข้ึนไป รวม

ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1

งานธุรการและพัฒนาระบบ 2 2 1 5

งานการเงินรับ 3 1 4

งานการเงินจ่าย 2 3 1 6

งานบัญชีเจ้าหน้ี 2 4 2 8

งานบัญชี 6 2 8

รวม 6 18 2 6 32

อายุการท างาน
กองคลัง
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 1.5.2 สมรรถนะบุคลากร 

การกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น  

ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ได้กำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

1.2 การบริการที่ดี (Service Mind) 

1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

1.4 การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity) 

1.5 การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ (ควรกำหนดอย่างน้อย 4-6 ด้าน) 

2.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

2.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3 การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ื่น (Caring Others) 

2.4 การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 

2.5 การสบืเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 

2.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ความเข้าใจผูอ้ื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8 ความเข้าใจองค์กร และระบบงาน/ราชการ (Organizational Commitment) 

2.9 การดำเนินการเชิงรุก (Proactive ness) 

2.10 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 

2.11 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

2.12 ความยดืหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

2.13 ศลิปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

2.15 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Organizational Commitment) 

2.16 การสรา้งสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
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3. สมรรถนะทางการบริหาร 

3.1 ภาวะผู้นำ (Leadership) 

3.2 วิสัยทัศน์ (Visioning) 

3.3 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

3.4 ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

3.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

การกำหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่สำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1.  ความรูค้วามสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 

3. ทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

4. ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 
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1.6 สินทรัพย์ของกองคลัง 

  กองคลัง ได้มีการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองคลัง 

ดังนี้ 

ตารางที่ 4 สินทรัพย์ของกองคลัง  

สินทรัพย ์ รายการ 

ระบบสารสนเทศ 1. ระบบ Enterprise Resource Planning 

 2. ระบบ Intra Expense 

 3. ระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง (IMS) 

 4. ระบบการตดิตามเอกสาร Tracking System  

 5. ระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์ e-Receipt 

 6. ระบบบริหารภาระงานกองคลัง Work load 

อุปกรณ์สำนักงาน 1. เครื่องคอมพวิเตอร์ แบบตัง้โต๊ะและแบบพกพา 

 2. โทรทัศน์ จอ LED Smart TV 

 3. โทรศัพท์และโทรสาร 

 4. เครื่องปร้ินเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ 

 5. เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องขยายเสียงแบบพกพา 

 6. เครื่องยิงบาร์โค้ต 

 7. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  

 8. กล้องถ่ายรูป 

 9. ตูน้ริภัย/ ตูจ้ัดเก็บเอกสาร 

 10. เครื่องอินเตอร์คอมไรส้าย 

 11. เครื่องฟอกอากาศ 

สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 1. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 

2. ห้องอาหาร พรอ้มอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 

3. ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบโทรทัศน์ 

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี2565 กองคลังได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน  
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1.7 สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย ระเบียบและประกาศ (Regulatory Requirements) 

 การปฏิบัติงานของกองคลัง ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานตามกฎหมาย

ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  

ตารางที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

หัวเรื่อง ชื่อ 

กฎหมาย 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. พระราชบัญญัติวนิัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

ระเบียบ 1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา  

ให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญช ีพ.ศ. 2562 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และ  

การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2563 

ประกาศ 1. ประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจ

ไปยังหน่วยงานรับตรวจกรณีการตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู ้สอบบัญชี  

ที่สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ. 2563 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน และ 

การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิ พ.ศ. 2563  

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ทำการ พ.ศ. 2563 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

พ.ศ. 2563 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) 

หัวเรื่อง ชื่อ 

ประกาศ 6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ค่าบำรุง

เครื่องมือวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2563 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติ  

การจ่ายเงนิยืม พ.ศ. 2565  

8. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ

ธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบ 

การเบิกจ่าย พ.ศ. 2563 

10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่าย

เหลื่อมปี พ.ศ. 2563  

11. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ  

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 

12. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงาน พ.ศ. 2563  

13. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563 

14. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 

15. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2564 

16. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของ

อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

17. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

18. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิก

จ่ายเงนิ พ.ศ. 2564 

19. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) 

หัวเรื่อง ชื่อ 

 20. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2564 

21. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเงินอันเป็นผลสืบเนื่อง

จากการแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 หรือโรคโคว ิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

22. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ 

2564 

23. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2565 
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1.8 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships) 

 1.8.1 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
 

โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา 
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โครงสร้างองค์กรของกองคลัง  
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โครงสร้างการบริหารงานของกองคลัง  
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ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากองคลัง  
 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากองคลัง ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
  

  กองคลังได้กำหนดพันธกิจหลักที ่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นโยบาย 

และวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที ่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางานของกองคลัง 

ใหส้อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 

  กองคลัง จึงได้กำหนดพันธกิจหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

พะเยา ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และพัฒนาระบบ

บริหารที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิด

การสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน รวมทั้งการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน ทั ้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที ่มุ ่งเน้นสมรรถนะ  

และจริยธรรม และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามคัคี 

ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ด ีดังตารางต่อไปนี้ 
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2.1 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

        ตารางที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของกองคลงั พ.ศ. 2566 - 2570 

 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                       

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภบิาล  2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์                             

1. เ ป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล า ง

ให้บริการด้านการเงิน

การคลังอย่างเป็นระบบ 

รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไป

ตามข้อบังคับ ระเบียบ 

ป ร ะ ก า ศ ข อ ง 

มหาวิทยาลัย สามารถ

ตรวจสอบได้ 

พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรด้าน

การเงินการคลัง

ให ้ม ี ความเป็น

เลิศทางด้านการ

คลัง 

ส่งเสริมบุคลากรของกอง

คลังให้เข้าร ับการอบรม

พัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานใน

กองคลังได้รับการอบรม

อย่างน้อยปีละ 10 ชั่วโมง 

ต่อคน 

100 100 100 100 100 ร้อยละผลการประเมิน

ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ใ น 

การปฏ ิ บ ั ต ิ งานของ

ผู้รับบริการ  

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ส่งเสริมเครือข่ายบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง

ใหเ้ข้ารับการอบรมพัฒนา

ความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละของจำนวนครั้งการ
ส่งคืนเอกสารที่ส่งเบิกจ่ายมี
จำนวนลดลงจากปีก่อน 

10 10 10 10 10 ร้อยละผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง

ผู้รับบริการ  

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

การ จ ั ดสอ บปร ะม ว ล

ความรู ้ของผู ้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินการคลังของ

ส่วนงาน 

  

ร้อยละของจำนวนผู้ที ่สอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฎิบัติงานด้านการคลัง 

60 65 70 75 80 มีบุคลากรผู้ปฏิบัตงาน

ด้านการเงินการคลัง

ยอดเยี ่ยมที ่สามารถเป็น 

Best Practice ใ ห ้ แ ก่

ส่วนงานต่าง ๆ ได้  

 1 คน  1 คน  1 คน  1 คน  1 คน 
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        ตารางที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภบิาล (ต่อ) 

ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของกองคลงั พ.ศ. 2566 - 2570 

 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                       

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภบิาล  2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์                             

1. เ ป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล า ง

ให้บริการด้านการเงิน

การคลังอย่างเป็นระบบ 

รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไป

ตามข้อบังคับ ระเบียบ 

ป ร ะ ก า ศ ข อ ง 

มหาวิทยาลัย สามารถ

ตรวจสอบได้ 

พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรด้าน

การเงินการคลัง

ให ้ม ี ความเป็น

เลิศทางด้านการ

คลัง 

 ส่งเสร ิมค ุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

1. ผลการประเม ิน  ITA  

ไม่ต่ำกว่า ระดับ A  

A A A A A กองคลังไม่มีข้อร้องเรียน

ในด ้านการเร ียกรับ

สินบน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม

คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน อย่างน้อย 

1 โครงการต่อป ี

1 1 1 1 1 ผู ้ปฏิบัติงานด้านการ

คลังไม่มีผู ้ถ ูกลงโทษ

ทางวินัย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. มีระบบบริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลังที่มี

ประสิทธิภาพ และเป็น

คลังข้อมูลด้านการเงินท่ี

ให้ประโยชน์แก่ผู้บริหาร

ใ น ก า รว าง แผนและ

ตัดสินใจ 

พ ั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสน เ ทศใ ห้

สามารถรองรับ

ความต้องการใช้

ข ้ อ ม ู ล ข อ ง

ผู้บริหาร และลด

ข ั ้ น ต อ น ก า ร

ปฎิบัติงาน 

1. มีระบบสารสนเทศท ี่

สามารถรองร ับความ

ต ้องการใช ้ ข ้อม ูลของ

ผู้บริหาร 

จำนวนระบบที่พัฒนาเพื่อ

สนับสนุนความต้องการใช้

ข้อมูลของผู้บริหาร 

1 - 1 - 1 ร ้อยละของความพึง

พอใจของผู้ใช้ข้อมูลใน

รายงานที ่ ได ้ร ับจาก

ระบบ 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อ

เพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงาน และลดขั้นตอน

การปฎิบัติงาน 

จำนวนระบบที่พัฒนาเพื่อ

ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

- 1 - 1 - ร ้อยละของความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 
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        ตารางที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภบิาล (ต่อ) 

ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของกองคลงั พ.ศ. 2566 - 2570 

 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                       

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภบิาล  2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์                             

3. รายงานการเงินของ

มหาว ิทยาลัย เป ็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ หลักการบัญชีท่ี

ร ับรองโดยทั ่วไป และ

ดำเนินการตามกรอบ

ระยะเวลาที ่กฎหมาย

กำหนด         

รายงานการเงิน

ถ ู ก ต ้ อ ง ต า ม

มาตรฐานการ

บ ั ญ ช ี ภ า ค รั ฐ 

หลักการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไป 

โดย ได ้ ร ั บการ

รับรองอย่างไม่มี

เง่ือนไข 

จัดทำรายงานทางการเงิน

ที่ถูกต้องตามกรอบระยะเวลา

ที่กฎหมายกำหนด 

รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ตามกรอบระยะเวลาที่

กฎหมายกำหนด 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

ร้อยละของการปฏบิัติงาน

ด ้านการคลังเป ็นไป

ตามกฏหมายของภาครัฐ 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ติดตามการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานให้เป็นไปตามกฏ 

ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข ้อเสนอแนะของผู ้สอบ

บัญชีม ีจำนวนข้อลดลง

จากปีก่อน 

1 ข้อ 1 ข้อ 1 ข้อ 1 ข้อ 1 ข้อ รายงานทางการเง ิน

ได้รับการรับรองอย่าง

ไม่มเีงื่อนไข 

ไม่มี

เง่ือน 

ไข 

ไม่มี

เง่ือน 

ไข 

ไม่มี

เง่ือน 

ไข 

ไม่มี

เง่ือน 

ไข 

ไม่มี

เง่ือน 

ไข 

 

 

 

 

 



22 
 

2.2 ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองคลัง และ Performance Agreement ของ ผู้อำนวยการกองคลัง 

        ตารางที่ 7 ตัวชีว้ัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองคลังและ Performance Agreement ของ ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

Super KPI 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์ 

(GOAL) 

1. จัดทำบัญชีและรายงานการเงินท่ีถูกต้องตามหลักการและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ  

2. จัดทำบัญชีและรายงานการเงินนำส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรอืผู้สอบบัญชีท่ีสำนักงานตรวจ

เงินแผ่นดินเห็นชอบให้การรับรองงบการเงินภายในระยะเวลาตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

4. ทบทวนและปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการดา้นการคลังให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก 

สิ้นปีงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นปีงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ผู้อำนวยการ

กองคลัง 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

1. การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. ระดับผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารในหน่วยงาน 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ผู้อำนวยการ

กองคลัง 

          หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นที่ท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งต้องสามารถวัดเป็น  

                         เชิงตัวเลขได้ชัดเจน 
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การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมของกองคลัง 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

        ตารางท่ี 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมธีรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ปี 2566 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. บุคลากรมีคุณภาพ 

มีทัศนคติที ่ดีและมี

ความภูมิใจในองค์กร 

 

1.1 ร้อยละของบุคลากรที ่เข ้าร ่วม

โครงการมีความภูมิใจในองค์กรและ

หน้าท่ีท่ีไดร้ับผิดชอบ 

 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 95 รอ้ยละ 95 โครงการพัฒนาบุคลากร

ดา้นการเงินและบัญชี 

250,000.00 กองคลัง 

1.2 ร้อยละบุคลากรกองคลังมีความรู้

ความเข้าใจในการเรื ่องที ่ได้ร ับการ

ส่งเสรมิศักยภาพ 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้าน

การเงินการคลัง 

100,000.00 กองคลัง 

 1.3 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจในสภาพแวดล้อมของกองคลัง 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 โครงการ Fin Green  30,000.00 กองคลัง 

2 .  มหาว ิ ทยาลั ย

พะเยาม ีการบร ิหาร 

ง า น ท ี ่ ท ั น ส มั ย 

ประส ิทธ ิคล ่องตัว 

มีภ า พ และโปร ่ งใส

ตรวจสอบได้ 

2.1 ร้อยละจำนวนครั้งของการส่งคืน

และแก้ไขเอกสารทางการเงินลดลง

จากปีก่อน 

รอ้ยละ 10  รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 30 โครงการแลกเ ป ล ี ่ ย น

เรียนรู ้ด้านการเงินการ

คลัง (KM) 

40,000.00 กองคลัง 

2.2 จำนวนส่วนงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

5 ส่วนงาน 

ไม่น้อยกว่า 

5 ส่วนงาน 

ไม่น้อยกว่า 

5 ส่วนงาน 

ไม่น้อยกว่า 

5 ส่วนงาน 

ไม่น้อยกว่า 

5 ส่วนงาน 

โครงการคลินิกกองคลัง

สัญจร 

10,000.00 กองคลัง 

2.3 จำนวนระบบสารสนเทศด้านการ

คลังท่ีถูกพัฒนา 

 1 ระบบ  1 ระบบ  โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศดา้นการคลัง 

- กองคลัง 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. บุคลากรไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัตงิานหลัก   RM     IC 1. -   RM    IC 

2. -   RM     IC 2. -   RM    IC 
 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 

 

 

 

 



25 
 

 


