รายงานความก้าวหน้า
ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ
กองคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
มีนาคม 2563

คานา

กองคลัง ได้จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และรำยงำนแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำย 6 เดือน (ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563) เพื่อใช้ในกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบติกำร ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและเพื่อ
ใช้ประกอบข้อมูลกำรประเมินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ
มีนำคม 2563

ประวัติความเป็นมาของกองคลัง
แต่เดิมกองคลังมีชื่อหน่วยงำนว่ำ งำนกำรเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้สำนักงำนบริหำร
มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ โดยได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง มีภำรกิจในกำรควบคุม
กำรเบิกจ่ำยเงินตลอดจนกำรรับเงินค่ำลงทะเบียนของนิสิต และเรื่องอื่น ๆ ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย
ต่อมำในปี พ.ศ. 2544 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำน
ของวิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ซึ่งได้แบ่งกำรบริหำรงำนเป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหำรและสำนักวิชำกำร
ในระหว่ำงนี้เป็นงำนกำรเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงำนบริหำรกลำง อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของสำนักบริหำร
มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ซึ่งประกอบไปด้วยงำนสำรบรรณ งำนประชุมและพิธีกำร
งำนพัสดุ งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนยำนพำหนะ ร้ำนจำหน่ำยของที่ระลึก และงำนถ่ ำย
เอกสำร เพื่อให้กำรบริกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ขององค์กรเพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งออกเป็น 8 สำนัก คือ
1. สำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ
2. สำนักวิชำศิลปศำสตร์
3. สำนักวิชำวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์
4. สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
5. สำนักวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
6. สำนักวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
7. สำนักวิชำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
8. สำนักวิชำเกษตรศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งส่วนงำนบริหำรกลำงอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหัวหน้ำสำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศ
พะเยำ และส่ว นงำนบริหำรกลำงได้แบ่งกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 9 งำน คือ งำนสำรบรรณ งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนประชำสัมพันธ์ งำนประชุมและพิธีกำร งำนยำนพำหนะ งำน
เอกสำร และร้ำนขำยของที่ระลึก
ในปี พ.ศ. 2550 สภำมหำวิ ท ยำลั ย ได้ อ อกระเบี ย บมหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร ว่ ำ ด้ ว ยกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัยนเรศวรพะเยำ พ.ศ. 2550 โดยให้เปลี่ยนชื่อจำก วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ
เป็นมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ โดยให้มหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล วิชำกำร และงบประมำณของมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ ในขณะนั้นสำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศ
พะเยำ ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงำนมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ ซึ่งงำนกำรเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้ำงเป็น
ส่ ว นงำนกำรคลั ง และพั ส ดุ อยู่ ภ ำยใต้ ก ำรบริ ห ำรงำนของส ำนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร พะเยำ

โดยมี ร องผู้ อ ำนวยกำรกองคลั ง มหำวิ ท ยำลั ย พะเยำ เป็ น หน่ ว ยงำนภำยใต้ ส ำนั ก งำนอธิก ำรบดี มี ห น้ ำ ที่
สนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ออกเป็น
6 งำน ต่อมำตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ เลขที่ 1779/2556 วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ได้ให้ร้ำนขำยของที่
ระลึก ย้ำยมำสังกัด กองคลัง
ต่อมำในปี พ.ศ. 2562 ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ
เรื่ อ ง กำรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งหน่ ว ยงำนย่ อ ย ระดั บ งำน ภำยในกองคลั ง พ.ศ. 2562 โดยได้ โ อนย้ ำ ย
ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำที่ระลึก เป็นหน่วยงำนย่อย ระดับงำน ภำยในกองกลำง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้ำนของที่ระลึก
กองคลังจึงมีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรขึน้ ใหม่ ดังนี้
1. งำนธุรกำรและพัฒนำระบบ
2. งำนกำรเงินจ่ำย
3. งำนกำรเงินรับ
4. งำนบัญชี
5. งำนบัญชีเจ้ำหนี้
6. งำนพัสดุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคลังอย่ำงมืออำชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
และจริยธรรมในกำรทำงำน”
พันธกิจ (Missions)
1. เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรและบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังของมหำวิทยำลัย โดยมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรรวดเร็ว เกิดควำมคล่องตัว ถูกต้องตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย รวมถึงกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถตรวจสอบได้
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังให้มีประสิทธิภำพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมำใช้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
3. กำกับดูแลและควบคุมงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังของมหำวิทยำลัย

เป้าประสงค์
1. เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกำรเงิ น กำรคลั ง อย่ ำ งเป็ น ระบบ รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตำม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย สำมำรถตรวจสอบได้ สนับสนุนงำนด้ำนกำรบริหำรและงำนด้ำน
วิชำกำร ของมหำวิทยำลัยพะเยำ
2. ควบคุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตรงตำมวัตถุประสงค์และทันต่อเวลำ
3. จัดทำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรใน
กำรตัดสินใจ
4. จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ หลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
5. ให้ค ำปรึก ษำและค ำแนะนำแก่หน่วยงำนต่ำงๆภำยในมหำวิท ยำลัย ด้ำนกำรเงินกำรคลัง เพื่อให้
ปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมืออำชีพ
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ผูป้ ฏิบัติงำนกองคลังเป็นผูม้ ีควำมรู้และมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี พร้อมที่จะเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำงำนให้มปี ระสิทธิภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนมีจำนวนทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งแยกเป็นชำย 5 คน หญิง 34 คน โดยจำแนกบุคลำกร
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 38 คน พนักงำนรำชกำร 1 คน โดยสำมำรถจำแนกประเภทผู้ปฏิบัติงำนได้ ดั้งนี้
ตารางที่ 1 จาแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทบุคลากร

จานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

พนักงานมหาวิทยาลัย

38

97.44

พนักงานราชการ

1

2.56

39

100.00

รวม

ประเภทบุคลากร
2.44%
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร

97.44%

กรำฟที่ 1 แสดงประเภทบุคลำก

ตารางที่ 2 จาแนกตามระดับการศึกษา

ลาดับ

ชื่อหน่วยงาน

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น

1 ผูอ้ านวยการกองคลัง

1

1

2 งานธุรการและงานพัฒนาระบบ

3

1

4

3 งานการเงินรับ

1

3

4

4 งานบัญชีเจ้าหนี้

5

3

8

5 งานบัญชี

7

1

8

6 งานการเงินจ่าย

3

3

6

7 งานพัสดุ

5

3

8

รวม

24

15

39

รวมคิดเป็นร้อยละ

61.54

38.46

100.00

ระดับการศึกษา
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
38%
62%

กรำฟที่ 2 แสดงระดับกำรศึกษำ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ
กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนแผนงำนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำมหำวิ ท ยำลั ย พะเยำ
พ.ศ. 2563 – 67 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีของคณะ พ.ศ. 2563 ได้มีกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน และรำย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ และเผยแพร่
ตำมข้อกำหนด ITA

รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ราย 6 เดือน)
- รำยงำนผลจำกหน้ำตัวชีว้ ัดตำมกิจกรรม

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดือน)

รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดสาคัญ Super KPI ของกองคลัง ราย 6 เดือน
แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง
ลาดับ

ยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
มำตรกำร 6.4.2 นำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ใน
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Smart operation)

ปริมำณ : 80% ผลที่ได้รับ 92.50%
คุณภำพ : ประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม
โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ ข้ำอบรม
และประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร >4.00 (คะแนนเต็ม 5) ผล
ที่ได้รับ 4.50
เวลำ : ≥6 ชั่วโมง/ปี ผลที่ได้รับ 100 %

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้งำนด้ำน
คอมพิวเตอร์
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ
09.00 – 16.00 น.

2

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
มำตรกำร 6.1.3 สร้ำงวัฒนธรรมกำรมีส่วนรวม
(Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

จำนวนเครือข่ำยผูป้ ฏิบัติงำนและผูท้ ่ไี ด้รับ
ควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร

3

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนำสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำวะที่ดี
(Green and clean university)
มำตรกำร 6.5.1 คณะและหน่วยงำน มีกำรจัดกำร
อนุรักษ์พืน้ ที่สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำยในพืน้ ที่ของ
หน่วยงำนตนเอง
มำตรกำร 6.5.2 จัดกำรและอนุรักษ์พืน้ ที่
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในมหำวิทยำลัย และ
นำไปใช้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด

- มีกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำวะที่ดี
- มีกำรจัดกำรอนุรักษ์พืน้ ที่สิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำยในพืน้ ที่ของหน่วยงำน

งบประมาณ

output

outcome

หมายเหตุ

11,950

บุคลำกรได้รับกำรอบรม
กำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำนวน 6
ชั่วโมง/ปี เพื่อนำไป
พัฒนำตนเองและงำนให้
มีประสิทธิภำพ

บุคลำกรได้รู้จักและได้
เรียนรู้กำรใช้ software
ของมหำวิทยำลัย และได้
เรียนรู้กำรใช้งำนรวมถึง
เทคนิคของโปรแกรม MS
Power Point อย่ำงถูกต้อง

ดำเนินกำร
แล้ว

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรเงินและพัสดุ (KM)
- KM ครั้งที 1/2563
- KM ครั้งที 2/2563
- KM ครั้งที 3/2563
- KM ครั้งที 4/2563

50,000

ลดปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรส่งคืน
เอกสำรที่แก้ไข

บุคลำกรด้ำนกำรเงินกำร
พัสดุมีกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ มีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์/ปัญหำที่พบ
ในกำรปฏิบัติงำน

ดำเนินกำร
แล้ว 2 ครั้ง
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรอีก
2 ครั้ง

โครงกำร fin green

20,000

-

-

ยังไม่มีกำร
ดำเนินงำน
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์
COVID-19

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง
ลาดับ

ยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

4

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรให้มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
มำตรกำร 6.4.1 ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ทำงำนทุกภำรกิจให้มีควำมคล่องตัว ไม่ทับซ้อน
มำตรกำร 6.4.2 นำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ใน
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Smart operation)
มำตรกำร 6.4.3 พัฒนำกำรทำงำนแบบบูรณำกำร
(Organization integration

ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำจำนวน 1 ระบบ

5

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
มำตรกำร 6.1.3 สร้ำงวัฒนธรรมกำรมีส่วนรวม
(Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

จำนวนหน่วยงำนและระดับควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

output

outcome

หมายเหตุ

โครงกำรพัฒนำระบบด้ำนกำรคลัง

200,000

-

-

ยังไม่มีกำร
ดำเนินงำน
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์
COVID-19

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ด้ำนกำรคลังและพัสดุ

300,000

-

-

ยังไม่มีกำร
ดำเนินงำน
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์
COVID-19

