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บทท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 
1. ลักษณะสถานะแวดล้อมขององค์กร 

1.1 ประวัติความเป็นมาของกองคลัง 

แต่เดิมกองคลังมีชื่อหน่วยงานว่า งานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้

ส านักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยได้เริ่มก่อตั้งในปี  

พ.ศ. 2542   ซึ่งมีภารกิจในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตลอดจนการรับเงินค่าลงทะเบียนของนสิิต 

และเรื่องอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มกีารปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารงานของวทิยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 ส านัก คือ ส านักบริหาร

และส านักวิชาการ  ในระหว่างนี้เป็นงานการเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้การ

บริหารงานของส านักบริหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย

งานสารบรรณ  งานประชุมและพิธีการ  งานพัสดุ  งานประชาสัมพันธ์  งานการเจ้าหน้าที่   

งานยานพาหนะ  ร้านจ าหน่ายของที่ระลึกและงานถ่ายเอกสาร  เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

การบริหารงานขององค์กรเพื่อใหม้ีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 8 ส านัก คือ 

1.  ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2.  ส านักวิชาศลิปศาสตร์ 

3.  ส านักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

4.  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

5.  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6.  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.  ส านักวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

8.  ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ซึ่งส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส านักงานวิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา  และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ งานสารบรรณ  

งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานประชาสัมพันธ์  งานประชุมและพิธีการ  

งานยานพาหนะ  งานเอกสาร และร้านขายของที่ระลึก 
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ในปี พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550  โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยใหม้หาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กร

เบ็ดเสร็จในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ในขณะนั้นส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นส านักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การ

บริหารงานของส านักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  โดยมีรองผู้อ านวยการกองคลัง

มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการ

บริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ  จึ งได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ  

ออกเป็น 6 งาน   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองคลัง พ.ศ. 2562  

กองคลังมีการแบ่งโครงสรา้งการบริหารจัดการขึน้ใหม่ ดังนี้ 

1.     งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2.     งานการเงนิจา่ย 

3.     งานการเงนิรับ 

4.     งานบัญชี 

5.     งานบัญชีเจา้หนี้ 

6.     งานพัสดุ  

 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

         “มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมืออาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและจรยิธรรมในการท างาน” 

 พันธกิจ (Missions) 

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย  

โดยมุ่งเน้นการให้บริการรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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3. ก ากับดูแลและควบคุมงานด้านการเงนิการคลังของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์  

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง 

เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนงานด้าน

การบริหารและงานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ควบคุมการเบิกจ่าย การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และทันต่อเวลา 

3. จัดท าระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ 

แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ 

4. จัดท ารายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี 

ที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

5. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยด้านการเงินการคลัง 

เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมอือาชีพ 
 

1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อ

พัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ 

ผูป้ฏิบัติงานมจี านวนทั้งสิ้น 39  คน  ซึ่งแยกเป็นชาย 5 คน หญิง 34 คน โดยจ าแนก

บุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38  คน พนักงานราชการ  1  คน โดยสามารถจ าแนกประเภท

ผูป้ฏิบัติงานได้ ดั้งนี ้

 

ตารางที่ 1 จ าแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ

พนักงานมหาวิทยาลัย 38 97.44

พนักงานราชการ 1 2.56

รวม 39 100.00
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    กราฟที่ 1 แสดงประเภทบุคลาก 

 

ตารางที่ 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

97.44%

2.44%
ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวทิยาลัย

พนักงานราชการ

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท รวมท้ังส้ิน

1 ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1

2 งานธุรการและงานพัฒนาระบบ 3 1 4

3 งานการเงินรับ 1 3 4

4 งานบัญชีเจ้าหน้ี 5 3 8

5 งานบัญชี 7 1 8

6 งานการเงินจ่าย 3 3 6

7 งานพัสดุ 5 3 8

24 15 39

61.54 38.46 100.00

รวม

รวมคดิเป็นร้อยละ
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       กราฟที่ 2 แสดงระดับการศกึษา 

 องค์ประกอบที่ท าให้กองคลังมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจ  วิสัยทัศน์ และ

เป้าประสงค์ คือ บุคลากรมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของกองคลัง ส่งเสริม

การศกึษาต่อ  การเข้าในการอบรมเพื่อเป็นทักษะด้านต่าง ๆ และน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการท างาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีสวัสดิการและสิทธิผลประโยชน์ให้กับ

บุคลากรในด้านการรักษาพยาบาล  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและการประกันอุบัติเหตุเพื่อเป็นขวัญ

และก าลังใจให้กับบุคลากร 

1.4  สินทรัพย์เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

กองคลังได้น าเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกองคลัง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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ตารางที่ 3 สินทรัพย์เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกและความ

ปลอดภัย 

ด้าน รายการ 

เทคโนโลย ี 1. ระบบ ERP (Dynamics AX) 

2. ระบบติดตามเอกสารการเงินมหาวิทยาลยัพะเยา (Financial 

Document Tracking System) 

3. ระบบสารสนเทศการบรหิารวสัดุคงคลัง (IMS) 

4. ระบบสาธารณูปโภค 

5. ระบบ Tax _vender 

6. ERP Customize Web Report of UP 

7. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

อุปกรณส์ านักงาน 1.  เครื่องคอมพิวเตอร ์

2. Ipad 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 

4. โทรศัพท์/โทรสาร  

5. เครื่องสแกนเนอร/์เคร่ืองถา่ยเอกสาร/เครื่องพิมพ์ขาวด าและสี 

6. เครื่องบันทึกเสียง 

7. เครื่องยิงบารโ์คด้ 

8. เครื่องโปรเจคเตอร์ 

9. กล้องถา่ยรูป 

10. ตู้นิรภัย 

11. ตู้จัดเก็บเอกสาร 

12. โทรทัศน์ แอล อี ดี Smart TV 

สิ่งอ านวยความสะดวกและ

ความปลอดภัย 

1. ห้องประชุมพรอ้มอุปกรณก์ารประชุม 

2. ระบบกล้องวงจรปดิ 

 

1.5 งบประมาณ 

กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ประจ าปี 2562  เป็นเงินจ านวน   2,000,000 บาท  

(สองล้านบาทถ้วน)    
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1.6  กฎระเบียบข้อบังคับ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังบรรลุพันธกิจ และบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการ กองคลังจึงปฏิบัติงานข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย และ

ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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2. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

           โครงสร้างการบริหารงาน 
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บทท่ี2 

ผลการวเิคราะห ์

2.1  การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

 จุดแข็ง (Strength) 

-   ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

-  บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดถือปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ และวินัยทางการเงนิการคลังและพัสดุอย่างเคร่งครัด 

-   บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีความสามัคคีช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

-   บุคลากรมีจิตบริการ  

-   บุคลากรรุ่นใหม่มีความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง 

-   มีระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ระบบ Microsoft Dynamics AX 2009, ระบบ

ติดตามเอกสารทางการเงิน  (Financial Document Tracking System) เป็นต้น)  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- รับความเห็นซึ่งกันและกัน 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

-  บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

-  บุคลากรบางสว่นยังขาดความรู้  ทักษะ และความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยี การ

ถ่ายทอด การวิเคราะหง์าน การสื่อสารภายใน 

-  บุคลากรบางสว่นมีอคติต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-  บุคลากรขาดความกระตือรอืร้นในการพัฒนางาน  

-  บุคลากรมีประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันท าให้เกิดความเข้าใจด้านปฏิบัติงานตาม

กฎระเบียบและทักษะในการคิดวิเคราะหข์้อมูลที่แตกต่างกัน 

-  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและปริมาณงานมาก ท าให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจากมีเวลา

ตรวจสอบน้อย 

-  บุคลลากรขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากภาระงานมคีวามเสี่ยงสูง 

-  เนื่องจากมีภาระงานประจ าที่มลีักษณะเป็นงานต่อเนื่องจึงท าให้ไม่สะดวกต่อไปเข้าร่วม

อบรม สัมมนาการพัฒนาบุคลากร 
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 โอกาส (Opportunities) 

-  ผูบ้ริหารให้ความส าคัญด้านการคลังในด้านสวัสดิการสร้างขวัญและก าลังในการ

ปฏิบัติงาน 

-  ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการท างานและพัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 

-  ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงนิการคลัง 

-  มีการไปศกึษาดูงานยังหน่วยงานหรอืสถาบันศกึษาอื่น ๆ 

 อุปสรรค (Threats ) 

-  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

- บุคลากรภายนอกไม่เข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

- บุคลากรจากส่วนงานไม่ท าความเข้าใจในระเบียบที่ถือปฏิบัติรว่มกัน 

-  มกีารเปลี่ยนแปลงคณะท างานฝา่ยบริหาร หรอืมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ดา้นการเงนิ/

พัสดุจงึสง่ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง 

2.2 ความต้องการของผู้อ านวยการกองและหัวหน้างานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน  

 กองคลังได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามแบบเจาะจงบุคคลไปยังผูอ้ านวยการกองและหัวหน้างาน 

(ภาคผนวก 1.2) เพื่อส ารวจความตอ้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน  และน ามาซึ่งการพัฒนา

บุคลากรในด้านต่าง ๆ นัน้ 

 จะเห็นได้ว่าความต้องการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภายในงานของแต่ละงานของกองคลังมีความ

ต้องการพัฒนาบุคลากรในเกือบทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานประจ า เพื่อให้

สอดคล้องตอ่พันธกิจ  

 

ตารางที่ 4 ร้อยละของความตอ้งการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน 

ความต้องการ ค่าเฉลี่ย 

1. พัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 3.00 

2. พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ 2.71 

3. พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.00 

4. พัฒนาตนเองดา้นงานสารบรรณ 3.00 

5. พัฒนาตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 3.00 
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 จากความต้องการพัฒนาตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีความตอ้งการที่

ผูอ้ านวยการกองและหัวหน้างานเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้บุคลากรในงานเข้ารับการพัฒนาและอบรมเฉพาะด้านของงานตัวเองเพื่อใหก้ารพัฒนาใน

การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ด้านสารบรรณ 

3.  

2.3 ความต้องการในการพัฒนาการท างานของตนเอง 

 กองคลังได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาการท างานของตนเอง 

แบบOnline (ภาคผนวก 1.3) เพื่อส ารวจความต้องการในการพัฒนางานของตนเองซึ่งมีจ านวนผู้มาตอบ

แบบสอบถามจ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 (ไม่รวมผู้อ านวยการกองคลัง) 

 จากค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าความต้องการพัฒนาการท างานของตนเองของบุคลากรกองคลังมี

ความต้องการพัฒนาตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.95 จากค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3  

 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความต้องการในการพัฒนาการท างานของตนเอง 

ความต้องการ ค่าเฉลี่ย 

1. พัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 2.74 

2. พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ 2.66 

3. พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.84 

4. พัฒนาตนเองดา้นงานสารบรรณ 2.71 

5. พัฒนาตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 2.95 

 

             บุคลากรกองคลังมีความตอ้งการพัฒนาตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่มากที่สุดมี

ความตอ้งการตามหัวข้อ ดังนี ้ 

1. ด้านความรูค้วามเข้าใจในเรื่องกฎหมายเพื่อจะได้น ามาใช้ประกอบในการท างานใหถู้กต้อง 

2. ความรูท้างดา้นIT MS Office และงานสารบรรณ 

3. อยากไปเสริมพัฒนาตนเองกับหนว่ยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ ใน

การปฏิบัติงานใหม้ากขึ้น 

4. ความรูค้วามเข้าใจในการใช้เงินรับฝาก-เงินนอกงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. การเข้ารับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบเอกสาร 
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6. การจัดท าแผน  

7. การใช ้Excel ส าหรับงานบัญชี 

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และการจัดท ารายงานทางการเงิน 

9. จัดท าใบรับรองโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (10%) 

10. ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

11. การจัดซือ้จัดจ้าง การบริหารสัญญา ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ พ.ศ.2560  

12. การบริหารสัญญา 

13. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

14. การจัดท าบัญชีหน่วยงานภาครัฐ/การวิเคราะหง์บการเงินส าหรับหน่วยงานภาครัฐ/ศกึษาดูงาน

หนว่ยงานอื่น 
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บทท่ี 3 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2562-2567) 

  

         แนวทางการพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2562-2567) จัดท าขึ้นมาโดยวิธีการวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกองคลัง  และเป็นการวางแผน ก าหนด

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา น ามาซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และทัศนคตขิองบุคลากร เป็นต้น   
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ภาคผนวก 

1.1 ประวัติการศึกษา บุคลากรกองคลัง 

 

ปริญญาตรี ปริญญาโท

1 นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร ผู้อ านวยการกองคลัง 8/8/2545 บช.บ. (การบัญชี) บธม. (บริหารธุรกิจ)

2 นางสาวพมิพร  บุญทา นักวิชาการเงินและบัญชี งานธุรการและงานพัฒนาระบบงาน 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี)  

3 นางสาววลัยลักษณ์  ออ่นนวล นักวิชาการเงินและบัญชี งานธุรการและงานพัฒนาระบบงาน 2/1/2562 บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  

4 นายพชัิย  ไชยกุล นักวิชาการคอมพวิเตอร์ งานธุรการและงานพัฒนาระบบงาน 1/4/2555 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)  

5 นางสาววรรณิสา  ไชยชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี งานธุรการและงานพัฒนาระบบงาน 3/10/2559 บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

6 นางสาวเจนจิรา  เบิกบาน นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินรับ 1/10/2548 บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) หัวหน้างานการเงินรับ

7 นางสาวณัฏฐณิชชา  ค าจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินรับ 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

8 นางสาววิสุดา  โสดชัยชิด นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินรับ 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี)  

9 นางสาวณวพร  ฟองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินรับ 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์

10 นางวรรณิภา  เหล็กสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 8/8/2545 บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) บธม. (บริหารธุรกิจ) หัวหน้างานบัญชีเจ้าหน้ี

11 นางอนุรัตน์  ธุระเสร็จ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 1/4/2555 บธ.บ. (การบัญชี)   

12 นางอรอุมา  ขันตี นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 2/4/2555 ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)   

13 นางกนกกาญจน์  อวิรุตม์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 1/4/2555 บธ.บ. (การบัญชี) บธม. (บริหารธุรกิจ)

14 นางสาวพรลภัส  กุมารแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 1/4/2555 ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป)   

15 นางสาวอรพนิ  สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 12/9/2548 บธ.บ. (การบัญชี) บธม. (การจัดการท่ัวไป)

16 นางสาวกรวรรณ  ศรีมูล นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 3/10/2559 บช.บ. (การบัญชี)   

17 นางสาวปริศนา  มวลเม่ียง นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้ี 3/10/2559 บธ.บ. (การบัญชี)   

ประวัติการศึกษา บุคลากรกองคลัง

ช่ือนามสกุล ต าแหน่ง งาน
หลักูตรการจบการศึกษา

หมายเหตุวันท่ีบรรจุล าดับท่ี
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ปริญญาตรี ปริญญาโท

18 นางสาวอาจารี  เสมอเช้ือ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 1/5/2550 บช.บ. (การบัญชี) บช.ม. (บัญชี) หัวหน้างานบัญชี

19 นางสาวเรณู  สุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 9/8/2550 บช.บ. (การบัญชี)   

20 นางสาวอ าภาพร  หมู่ก้อน นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี)   

21 นางสาวพัชรียา  วังผา นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 1/4/2555 บธ.บ. (การบัญชี)   

22 นางสาวปรียานุช  สิทธิมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี)   

23 นางสาวโสธญา  เทพสืบ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี)   

24 ว่าท่ีร้อยตรีประจักษ์  ปิงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 25/3/2556 บธ.บ. (การบัญชี)   

25 นางสาวแสงเทียน  ราชคม นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 1/8/2557 บช.บ. (การบัญชี)   

26 นางสาวรัชนี  หม่ันงาน นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินจ่าย 18/6/2547 บธ.บ. (การบัญชี) บธม. (บริหารธุรกิจ) หัวหน้างานการเงินจ่าย

27 นางสาวกาญจนา  ทาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินจ่าย 1/4/2555 บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) บธม. (บริหารธุรกิจ)

28 นางพรพรรณ  ศรีปา นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินจ่าย 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี)  

29 นางสาวระพพีรรณ  ปิงเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินจ่าย 1/4/2555 ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)  

30 นางสาวปาณิสรา  วงศ์ใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินจ่าย 10/5/2549 บธ.บ. (การบัญชี) บธม. (บริหารธุรกิจ)

31 นางสาวขนิษฐา  ต้ังศรีวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินจ่าย 9/3/2563 บช.บ. (การบัญชี)  

32 นายณัฐวุฒิ  เมืองมา นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 15/5/2549 ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)

บธม. (บริหารธุรกิจ) หัวหน้างานพัสดุ

33 นายชนินทร์  จินดากาศ นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 1/4/2555 นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) บธม. (บริหารธุรกิจ)

34 นางสาวอัญชุลี  พรหมจรรย์ นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 8/82545 ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) บธม. (บริหารธุรกิจ)

35 นางสาวปิยะธิดา  ป่ินประภาวัฒนา นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 1/4/2555 บช.บ. (การบัญชี)  

36 นางสาวนิรชา  วิรัตน์เกษม นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 18/6/2547 ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  

37 นางสาวสุธารี  ทองกันทา นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 7/8/2550 บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)  

38 นางสาวการณ์ณัชญา  กุมารแก้ว นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 1/2/2556 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)  

39 นายพงศ์ศิริ  เดชมนต์ นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 1/2/2556 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  

ประวัติการศึกษา บุคลากรกองคลัง

ช่ือนามสกุล ต าแหน่ง งาน
หลักูตรการจบการศึกษา

หมายเหตุวันท่ีบรรจุล าดับท่ี
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1.2 แบบส ารวจความต้องการของผู้อ านวยการกองและหัวหน้างานในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในงาน 
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1.3 แบบสอบถามความต้องการพัฒนาการท างานของตนเองของบุคลากรกองคลัง 
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