
   
 

                                                      
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)  

และตัวชี้วัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ราย 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองคลัง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

กันยายน 2564 

  



   
 

คำนำ 

 

 กองคลัง ไดจั้ดทำรายงานความก้าวหน้าตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และรายงานแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราย 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) เพื่อใช้ในการรายงานผล 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และเพื่อใช้ประกอบข้อมูลการประเมินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

  

 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

                                                                                               30 กันยายน 2564 

  



   
 

ประวัตคิวามเป็นมาของกองคลัง 

กองคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เดิมมีชื่อหน่วยงานว่า งานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้

สำนักงานบรหิาร มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในป ีพ.ศ. 2544 ไดม้กีารปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนัก  

คือ สำนักบริหารและสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้ 

การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งประกอบไปดว้ยงานสารบรรณ 

งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

และงานถ่ายเอกสาร เพื่อใหก้ารบรกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน 

ขององค์กรเพื ่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัต ิงาน ส่วนงานบริหารกลางอยู ่ภายใต้การกำกับดูแล 

ของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น  

9 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม

และพธิกีาร งานยานพาหนะ งานเอกสาร และรา้นขายของที่ระลกึ 

ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงาน 

ของมหาวทิยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 โดยใหเ้ปลี่ยนช่ือจาก วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวทิยาลัย

นเรศวร พะเยา โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ 

และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั ้นสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  

ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงาน

การคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยมีรองผู้อำนวยการ 

กองคลังมหาวทิยาลัยพะเยา  เป็นหน่วยงานภายใตส้ำนักงานอธกิารบด ีมหีนา้ที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ จำนวน 6 งาน และวันที่ 1 ตุลาคม  

พ.ศ. 2556 ไดใ้หร้า้นขายของทีร่ะลกึยา้ยมาสังกัด กองคลัง ตามคำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่1779/2556 

ในปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในกองคลัง พ.ศ. 2562 โดยได้โอนย้ายร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในกองกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้านของที่ระลึกกองคลังจึงมีโครงสร้างหน่วยงาน จำนวน 6 งาน ดังนี้  

งานธุรการและพัฒนาระบบ งานการเงินจ่าย งานการเงินรับ งานบัญชี งานบัญชีเจ้าหนี้ งานพัสด ุ  

                    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน

กองคลัง โดยได้โอนย้ายงานพัสดุ ไปเป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

พะเยา ปัจจุบันกองคลังมโีครงสรา้งหน่วยงานภายใน จำนวน 5 งาน ดังนี้ 

 



   
 

1. งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. งานการเงินรับ 

3. งานบัญชีเจ้าหนี้ 

4. งานการเงนิจ่าย 

5. งานบัญชี 

วสิัยทัศน์ พันธกจิ ภารกิจหลัก และเป้าประสงค์  

 วสิัยทัศน์ (Vision) 

         “มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมืออาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

และจรยิธรรมในการทำงาน” 

 พันธกจิ (Missions) 

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดย

มุ่งเน้นการให้บริการรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และสามารถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงนิการคลังให้มปีระสทิธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยี

มาใช้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด 

3. กำกับดูแลและควบคุมงานดา้นการเงนิการคลังของมหาวทิยาลัย 

 ภารกจิหลัก (Main Mission)        

ด้านการบรกิาร 

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบายการเงิน การ

บัญชี รวมทัง้จัดทำฐานขอ้มูลและรายงานดา้นการเงนิของมหาวทิยาลัย โดยมกีารใหบ้รกิาร ดังนี้ 

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้ค่าเช่าสถานที่ 

รับคืนเงินยืมจากลูกหนี้เงินยืม, รับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืน, รับเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

จากแหล่งทุนภายนอก, เงินกูย้มืเพื่อการศกึษา และเงินบรจิาค เป็นตน้ 

2. บรกิารดา้นเบกิจ่ายเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลัย 

3. จัดทำรายงานทางการเงนิของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

 



   
 

ด้านการบริหารจัดการ 

มุ่งเนน้การทำงานเป็นทมี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และ

ทำงานอย่างมีประสทิธภิาพ โดยนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ด้านการเงินและงบประมาณ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้

  เป้าประสงค์  

1. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม

ขอ้บังคับระเบยีบ ประกาศของมหาวทิยาลัย สามารถตรวจสอบได้ 

 2. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และเป็นคลังข้อมูลด้านการเงิน

ที่ใหป้ระโยชน์แก่ผู้บรหิารในการวางแผนและตัดสนิใจ 

 3. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี 

ที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนนิการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด      
 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การคลัง สามารถใช้เทคโนโลยใีนการปฏบิัตงิานไดเ้ป็นอย่างด ีพรอ้มที่จะเรยีนรูเ้พื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในหน่วยงานมจีำนวนทัง้สิ้น 32 คน และไดรั้บการบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากร 

ในการคลังที ่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู ้ และความเชี ่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน 

และการบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู ้จัดทำบัญขี 

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศึกษา  

และจำแนกตามอายุการทำงาน ซึ่งมรีายละเอยีด ดังนี้  

 

 

 

 

 



   
 

 

ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒทิางการศกึษา 

 
 

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุการทำงาน 

 
 

 

 

นักวิชาการเงินคอมพิวเตอร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ป.ตรี ป.ตรี

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

ผูอํานวยการกองคลัง 1 1

งานธุรการและพัฒนาระบบ 2 1 1 1 5

งานการเงินรับ 2 1 1 4

งานการเงินจาย 2 3 1 6

งานบัญชีเจาหนี้ 3 3 2 8

งานบัญชี 1 7 8

รวม 10 1 1 15 3 1 1 32

กองคลัง ป.ตรี รวมป.โท

นักวิชาการเงินและบัญชี

นอยกวา 5 ป มากกวา 5-10 ป มากกวา 10-15 ป 15 ป ขึ้นไป รวม

ผูอํานวยการกองคลัง 1 1

งานธุรการและพัฒนาระบบ 2 2 1 5

งานการเงินรับ 3 1 4

งานการเงินจาย 2 3 1 6

งานบัญชีเจาหนี้ 2 4 2 8

งานบัญชี 6 2 8

รวม 6 18 2 6 32

อายุการทํางาน
กองคลัง

37.50%

62.50%

ระดับการศกึษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



   
 

                แสดงระดับการศกึษา 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏบิัตกิาร 
 

กระบวนการตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์  

 การรายงานผลการดำเน ินงานแผนงานย ุทธศาสตร์การพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยพะเยา  

พ.ศ. 2564 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน พ.ศ. 2564 ได้มีการติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา และเผยแพร่ตามขอ้กำหนด ITA  

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองคลัง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ราย 12 เดอืน) 

 

- รายงานผลจากหนา้ตัวช้ีวัดตามกจิกรรม  

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏบิัตกิาร กองคลัง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ราย 12 เดอืน) 

 
 



   
 

 

 
 

 



   
 

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดสำคัญ Super KPI ของกองคลงั ราย 12 เดอืน 

 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส  

กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

องค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

มาต รการ  6. 4 . 1  ปร ั บปร ุ ง แล ะพ ั ฒ น า

กระบวนการทำงานท ุกภารก ิจให ้ม ีความ

คล่องตัวไม่ทับซ้อน 
 

     จำนวนส่วนงานและผู้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 

- จำนวนผู้เข้าร่วม ปริมาณ : 100 

คน เข้าร่วม 105 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพงึพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย > 4.00 (คะแนนเต็ม 4)

ผลท่ีไดรั้บ 3.49 คะแนน 

- เวลา ≥ 30 ชม./ป ีผลที่ไดรั้บ 

100% 

- จะมีการจัดโครงการคลินิกกอง

คลังสัญจร อย่างนอ้ยปีละ 5 คร้ัง 

โครงการคลนิกิกองคลังสัญจร 

1. คณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น.  

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4. กองบริหารงานวจัิย 

   วันที่ 2 มีนาคม 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

5. คณะแพทยศาสตร์ 

   วันที่ 9 มีนาคม 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

6. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด   

   เทคโนโลย ี

   วันที่ 16 มีนาคม 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

7. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

   วันที่ 23 มีนาคม 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

8. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

   วันที่ 30 มีนาคม 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

9. คณะศลิปศาสตร์ 

   วันที่ 20 เมษายน 2564  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

0.- 1. เพื่อรับฟังความคดิเห็่นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชีและนำข้อมูลมาพัฒนาประสิทธิภาพ

การทำงานใหด้ยีิ่งข้ึน 

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การปฏิบัตงิานดา้นการเงนิและบัญชีและ

ผู้รับบริการดา้นการเงนิและบัญชี 

1. ได ้ร ับความคิดเห ็ ่นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชีและนำข้อมูลมาพัฒนา

ประสทิธิภาพการทำงานใหด้ยีิ่งข้ึน 

2. ผู้ปฏิบัตงิานดา้นการเงนิและบัญชี

ความรู ้ความเข ้าใจเก ี ่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและ

ผู้รับบริการดา้นการเงนิและบัญชี 

ดำเนนิการ

เสร็จสิ้นแลว้ 

10 คร้ัง 
 



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

10. คณะรัฐศาสตร์ 

    วันที่ 27 เมษายน 2564  

    เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

2 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารที่มี 

ประสทิธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการสื่อสารองค์กรและ

กิจกรรมสัมพันธ์ 

มาตรการ 6.2.1 พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยหลายช่องทางให้มีประสิทธิภาพ  

ม ีแบบแผนรวดเร ็ว  สามารถต ิดตามและ

ตรวจสอบได ้

กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

องค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 6.4.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ทำงานทุกภารกิจใหมี้ความคล่องตัวไม่ทับซ้อน 

มาตรการ 6.4.3 พัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ 

(Organization integration) 

     จำนวนส่วนงานและผู้ที่ไดรั้บ

ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 

ครั้งที 1/2564 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เข้าร่วม 80 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพงึพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการ  

ค่าเป้าหมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลท่ีไดรั้บ 4.59 คะแนน 

- เวลา ≥ 3.30 ชม./ป ีผลที่ไดรั้บ 

100% 

ครั้งที 2/2564 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เข้าร่วม 101 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพงึพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการ  

ค่าเป้าหมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลท่ีไดรั้บ 4.46 คะแนน 

- เวลา ≥ 3.30 ชม./ป ีผลที่ไดรั้บ 

100% 

ครั้งที 3/2564 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เข้าร่วม 50 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

72.22% 

- ประเมินผลความพงึพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการ  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการเงนิ

และคลัง (KM) 

- KM คร้ังท ี1/2564  

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

   เวลา 13.00 – 16.30 น. 

- KM คร้ังท ี2/2564 

   วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564  

   เวลา 13.00 – 16.30 น. 

- KM คร้ังท ี3/2564 

   วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  

   เวลา 13.00 - 16.30 น. 

- KM คร้ังท ี4/2564 

   วันที่ 24 สงิหาคม 2564  

   เวลา 13.30 - 16.00 น. 
 

7,180.- 1. เพื ่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ทำงานของเครือข่ายงานการคลังได้อย่าง

เต็มศักยภาพ มีความรู ้ ความเข้าใจ ใน

ระบบงานการคล ังเป ็นไปในท ิศทาง

เดียวกัน เห็นความสำคัญ และมีทัศนคติ 

ท่ีดตี่องานการคลัง 

2. ลดปัญหาการทำงานและการส่งคืน

เอกสารท่ีแก้ไข 

3. เพื่อตดิตามกฎระเบียบดา้นการคลังท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ 

1. บุคลากรท่ีไดรั้บการอบรมมีความ

เ ข ้ า ใ จแล ะม ี ก า รแล ก เปล ี ่ ย น

ประสบการณ์และแนวคิดในการ

ปฏิบัตงิานมากข้ึน 

2. สามารถปฏิบัติงานด้านการคลัง

ได ้อย ่างเต ็มศ ักยภาพ มีความรู ้  

ความเข้าใจในระบบงานการคลัง 

3. การปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการคลัง

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง

เห็นความสำคัญ และมีทัศนคติที่ดี

ต่องานการคลัง 

ดำเนนิการ

เสร็จสิ้นแลว้ 

4 คร้ัง 



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

ค่าเป้าหมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลท่ีไดรั้บ 4.52 คะแนน 

- เวลา ≥ 3.30 ชม./ป ีผลที่ไดรั้บ 

100% 

ครั้งที 4/2564 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เข้าร่วม 62 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

78.89% 

- ประเมินผลความพงึพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการ  

ค่าเป้าหมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลท่ีไดรั้บ 4.69 คะแนน 

- เวลา ≥ 3.30 ชม./ป ีผลที่ไดรั้บ 

100% 

- จะมีการจัดโครงการคลนิิกกอง

คลังสัญจร อย่างนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

3 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารที่มี 

ประสทิธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ 

ท่ีด ี(Green and clean university) 

มาตรการ 6.5.1 คณะและหน่วยงาน มีการ

จัดการอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อมทางกายภายใน 

พื้นท่ีของหน่วยงานตนเอง 

มาตรการ 6.5.5 รณรงค์การใหค้วามรู้เร่ืองการ

ใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ การใช้น้ำ ดูแล

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน การลดภาวะโลก

ร้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสำนึกใน

การลดปริมาณขยะ 

- มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุข

ภาวะท่ีด ี 

- ม ีการจ ัดการอน ุร ักษ ์พ ื ้ นท ี่

สิ่งแวดล้อมทางกายภายในพื ้นที่

ของหน่วยงาน 

- จำนวนผู้เข้าร่วม ปริมาณ : 32 คน  

เข้าร่วม 31 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

94.72% 

- ประเมินผลความพงึพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลท่ีไดรั้บ 4.74 คะแนน 

- เวลา ≥ 6 ชม./ป ี ผลที ่ ได ้ รับ 

100% 

โครงการ fin green 

วันที่ 28 สงิหาคม 2564  

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 

4,228.- 1. เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

ในสถานท่ีทำงานใหด้ข้ึีน 

2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงงานและสถานท่ีทำงาน 

3. เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด และ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ไดอ้ย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร 

5.  เพ ื ่ อลดการส ูญหายของว ัสดุ  

เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีพื้นที่

การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่

เกินความจำเป็นออกไป 

1 .  สถานท ี ่ ทำงานของกองคลัง 

สะอาด มีความเป็นระเบียบ และมี

สภาพแวดลอ้มดข้ึีน 

2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

3. หอ้งทำงานมีพื้นท่ีเก็บของมากข้ึน 

ดำเนนิการ

เสร็จสิ้นแลว้ 



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวช้ีวัด ช่ือโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ

และโปร่งใส  

กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

มาตรการ 6.1.3 สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม 

(Partnership culture) และวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   จำนวนเครือข่ายผู ้ปฏิบัต ิงาน

และผู้ที ่ได้รับความรู้จากการเข้า

ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรดา้น

กาเงนิและบัญชี 

0.- - - ไม่มีการ

ดำเนนิการ

เนื่องจาก 

สถานการณ์

โรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)  

5 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารที่มี 

ประสทิธิภาพและโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

องค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 6.4.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ทำงานทุกภารกิจใหมี้ความคล่องตัวไม่ทับซ้อน 

- จำนวนผู้เข้าร่วม ปริมาณ : 34 คน  

เข้าร่วม 50 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที่ไดรั้บ 100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย >  5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลท่ีไดรั้บ 4.83 คะแนน 

- เวลา ≥ 6 ชม./ปี ผลที่ไดรั้บ 100% 

 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

กองคลัง 

วันที่ 20 มีนาคม 2564  

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

19,500.- 1.ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความ

เข้าใจในการจัดทำหนังสอืราชการตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด ้วย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมประกอบกับสามารถให้ภาษา

และเน ื ้ อหาในการจ ัดทำหน ั งส ือ

ราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2.เพื ่อให้บุคลากรกองคลังสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 

3.เพื ่อให้บุคลากรกองคลังสามารถ

พัฒนาตนเองและวางแผนการทำงาน

ร่วมกัน 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ

เข ้าใจในเร ื ่องการจ ัดทำหน ังส ือ

ราชการได้อย่างถูกตอ้งตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสาร

บรรณ พ.ศ .  2526 และท ี ่ แก ้ ไข

เพ ิ ่มเต ิมประกอบกับสามารถให้

ภาษาและเน ื ้ อหาในการจ ั ดทำ

หนังสอืราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2.บุคลากรกองคลังสามารถพัฒนา

ตนเองและวางแผนการทำงาน

ร่วมกัน 

3.บุคลากรกองคลังสามารถทำงาน

ไดอ้ย่างมีประสทิธิภายและเป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกัน 

ดำเนนิการ

แลว้ 
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