
   
 

 
 

รายงานความก้าวหน้า 

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ 

            กองคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน 
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 กองคลัง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีนาคม 2563 

  



   
 

 

ค าน า 

 

 

 กองคลัง ได้จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และรำยงำนแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำย 6 เดือน (ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563) เพื่อใช้ในกำรรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบติกำร ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและเพื่อ

ใช้ประกอบข้อมูลกำรประเมินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

  

 

กองคลัง มหำวิทยำลัยพะเยำ 

มีนำคม 2563 

  



   
 

ประวัติความเป็นมาของกองคลัง 

แต่เดิมกองคลังมีชื่อหน่วยงำนว่ำ งำนกำรเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนบริหำร  

มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ โดยได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542   ซึ่ง  มีภำรกิจในกำรควบคุม

กำรเบิกจ่ำยเงนิตลอดจนกำรรับเงินคำ่ลงทะเบียนของนสิิต และเรื่องอื่น ๆ ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย   

ต่อมำในปี พ.ศ. 2544 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำน

ของวิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ซึ่งได้แบ่งกำรบริหำรงำนเป็น 2 ส ำนัก คือ ส ำนักบริหำรและส ำนักวิชำกำร   

ในระหว่ำงนี้เป็นงำนกำรเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงำนบริหำรกลำง อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของส ำนักบริหำร  

มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ซึ่งประกอบไปด้วยงำนสำรบรรณ  งำนประชุมและพิธีกำร  

งำนพัสดุ  งำนประชำสัมพันธ์  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  งำนยำนพำหนะ  ร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลึกและงำนถ่ำย

เอกสำร  เพื่อให้กำรบริกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน

ขององค์กรเพื่อใหม้ีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งออกเป็น 8 ส ำนัก คือ 

1.     ส ำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ 

2.     ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ 

3.     ส ำนักวิชำวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์ 

4.     ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

5.     ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

6.     ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

7.     ส ำนักวิชำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

8.     ส ำนักวิชำเกษตรศำสตรท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

ซึ่งส่วนงำนบริหำรกลำงอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศ

พะเยำ  และส่วนงำนบริหำรกลำงได้แบ่งกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 9 งำน คือ งำนสำรบรรณ  งำนกำร

เจ้ำหนำ้ที่  งำนกำรเงนิและบัญชี  งำนพัสดุ  งำนประชำสัมพันธ์  งำนประชุมและพิธีกำร  งำนยำนพำหนะ  งำน

เอกสำร และร้ำนขำยของที่ระลึก 

ในปี พ.ศ. 2550  สภำมหำวิทยำลัย ได้ออกระเบียบมหำวิทยำลัยนเรศวร ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนของมหำวิทยำลัยนเรศวรพะเยำ พ.ศ. 2550  โดยให้เปลี่ยนชื่อจำก วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ  

เป็นมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ โดยใหม้หำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคคล วิชำกำร และงบประมำณของมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ ในขณะนั้นส ำนักงำนวิทยำเขตสำรสนเทศ

พะเยำ ได้เปลี่ยนเป็นส ำนักงำนมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ ซึ่งงำนกำรเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้ำงเป็น

ส่วนงำนกำรคลังและพัสดุ  อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ   



   
 

โดยมีรองผู้อ ำนวยกำรกองคลังมหำวิทยำลัยพะเยำ  เป็นหน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีหน้ำที่

สนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ออกเป็น  

6 งำน  ต่อมำตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ เลขที่ 1779/2556 วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556  ได้ให้ร้ำนขำยของที่

ระลึก ย้ำยมำสังกัด กองคลัง 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2562  ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ 

เรื่อง กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนย่อย ระดับงำน ภำยในกองคลัง พ.ศ. 2562  โดยได้โอนย้ำย  

ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำที่ระลึก เป็นหน่วยงำนย่อย ระดับงำน ภำยในกองกลำง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้ำนของที่ระลึก  

กองคลังจึงมีกำรแบ่งโครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรขึน้ใหม่ ดังนี้ 

1.     งำนธุรกำรและพัฒนำระบบ 

2.     งำนกำรเงินจำ่ย 

3.     งำนกำรเงนิรับ 

4.     งำนบัญชี 

5.     งำนบัญชีเจ้ำหนี้ 

6.     งำนพัสดุ  

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

         “มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคลังอย่ำงมืออำชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

และจรยิธรรมในกำรท ำงำน” 

 พันธกิจ (Missions) 

1. เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรและบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังของมหำวิทยำลัย โดยมุ่งเน้นกำร

ให้บริกำรรวดเร็ว เกิดควำมคล่องตัว ถูกต้องตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย รวมถึงกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังให้มีประสิทธิภำพ โดยน ำระบบเทคโนโลยีมำใช้

เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. ก ำกับดูแลและควบคุมงำนด้ำนกำรเงนิกำรคลังของมหำวิทยำลัย 

 

 



   
 

เป้าประสงค์  

1. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังอย่ำงเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตำม

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย สำมำรถตรวจสอบได้ สนับสนุนงำนด้ำนกำรบริหำรและงำนด้ำน

วิชำกำร ของมหำวิทยำลัยพะเยำ 

2. ควบคุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตรงตำมวัตถุประสงค์และทันต่อเวลำ 

3. จัดท ำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรใน

กำรตัดสินใจ 

4. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ หลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

5. ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนต่ำงๆภำยในมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเงินกำรคลัง เพื่อให้

ปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมอือำชีพ 
 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ผูป้ฏิบัติงำนกองคลังเปน็ผูม้ีควำมรู้และมีทักษะในกำรปฏบิัติงำนด้ำนกำรเงนิกำรคลังมคีวำมสำมำรถ 

ในกำรใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี พร้อมที่จะเรียนรูเ้พื่อพัฒนำงำนให้มปีระสิทธิภำพ 

ผู้ปฏิบัติงำนมีจ ำนวนทั้งสิ้น 39  คน  ซึ่งแยกเป็นชำย 5 คน หญิง 34 คน โดยจ ำแนกบุคลำกร 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 38  คน พนักงำนรำชกำร  1  คน โดยสำมำรถจ ำแนกประเภทผู้ปฏิบัติงำนได้ ดั้งนี ้

 

ตารางที่ 1 จ าแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ

พนักงานมหาวิทยาลัย 38 97.44

พนักงานราชการ 1 2.56

รวม 39 100.00



   
 

 
 

    กรำฟที่ 1 แสดงประเภทบุคลำก 

 

ตารางที่ 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

97.44%

2.44%
ประเภทบุคลากร

พนักงำนมหำวิทยำลัย

พนักงำนรำชกำร

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



   
 

 

       กรำฟที่ 2 แสดงระดับกำรศกึษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

ระดับการศึกษา

ปริญญำตรี

ปริญญำโท



   
 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ 

 

กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

 กำรรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนแผนงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  

พ.ศ. 2563 – 67 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของคณะ พ.ศ. 2563 ได้มีกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน และรำย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ และเผยแพร่

ตำมข้อก ำหนด ITA  

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ราย 6 เดือน) 

 

- รำยงำนผลจำกหน้ำตัวชีว้ัดตำมกิจกรรม  

 

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดือน) 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   
 

 
 



   
 

 

รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดส าคัญ Super KPI ของกองคลัง ราย 6 เดือน 

 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

1 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี

ประสิทธิภำพและโปร่งใส  

กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล 

มำตรกำร 6.4.2 น ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมมำใช้ใน

กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Smart operation) 

ปริมำณ  : 80% ผลที่ได้รับ 92.50%  

คุณภำพ : ประเมินผลหลังกำรฝกึอบรม

โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ขำ้อบรม 

และประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรเขำ้

ร่วมโครงกำร  >4.00 (คะแนนเต็ม 5) ผล

ที่ได้รับ 4.50  

เวลำ  : ≥6 ช่ัวโมง/ป ีผลที่ได้รับ 100 %  

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้งำนด้ำน

คอมพิวเตอร์ 

วันที่ 1 กุมภำพันธ ์2563 เวลำ 

09.00 – 16.00 น. 

 11,950  บุคลำกรได้รับกำรอบรม

กำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ จ ำนวน 6 

ช่ัวโมง/ป ีเพื่อน ำไป

พัฒนำตนเองและงำนให้

มีประสิทธภิำพ  

บุคลำกรได้รู้จักและได้

เรียนรู้กำรใช้ software 

ของมหำวิทยำลัย และได้

เรียนรู้กำรใช้งำนรวมถึง

เทคนิคของโปรแกรม MS 

Power Point อย่ำงถูกต้อง  

ด ำเนินกำร

แล้ว 

2 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี

ประสิทธิภำพและโปร่งใส  

กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล 

มำตรกำร 6.1.3 สร้ำงวัฒนธรรมกำรมีส่วนรวม 

(Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

จ ำนวนเครือขำ่ยผูป้ฏิบัติงำนและผูท้ี่ได้รับ

ควำมรู้จำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำร 

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

กำรเงินและพัสดุ (KM) 

- KM คร้ังที 1/2563 

- KM คร้ังที 2/2563 

- KM คร้ังที 3/2563 

- KM คร้ังที 4/2563 

 50,000  ลดปัญหำในกำร

ปฏิบัติงำนและกำรส่งคนื

เอกสำรที่แก้ไข 

บุคลำกรด้ำนกำรเงินกำร

พัสดุมีกำรสร้ำงควำม

เขำ้ใจ มีกำรแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์/ปัญหำที่พบ

ในกำรปฏิบัติงำน 

ด ำเนินกำร

แล้ว 2 คร้ัง 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรอีก 

2 คร้ัง 

3 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี

ประสิทธิภำพและโปร่งใส  

กลยุทธ์ท่ี 6.5 พัฒนำสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำวะที่ดี 

(Green and clean university) 

มำตรกำร 6.5.1 คณะและหน่วยงำน มีกำรจัดกำร

อนุรักษพ์ืน้ที่สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำยในพืน้ที่ของ

หน่วยงำนตนเอง 

มำตรกำร 6.5.2 จัดกำรและอนุรักษพ์ืน้ที่ 

สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในมหำวิทยำลัย และ

น ำไปใช้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด 

- มีกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำวะที่ดี  

- มีกำรจัดกำรอนุรักษพ์ืน้ที่สิ่งแวดล้อม

ทำงกำยภำยในพืน้ที่ของหน่วยงำน 

โครงกำร fin green  20,000  - - ยังไมมี่กำร

ด ำเนินงำน

เนื่องจำก 

สถำนกำรณ์ 

COVID-19  



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

4 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี

ประสิทธิภำพและโปร่งใส  

กลยุทธ์ท่ี 6.4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

องค์กรให้มีควำมคล่องตัวและมปีระสิทธิภำพ 

มำตรกำร 6.4.1 ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร

ท ำงำนทุกภำรกิจให้มีควำมคล่องตัว ไม่ทับซ้อน 

มำตรกำร 6.4.2 น ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมมำใช้ใน

กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Smart operation) 

มำตรกำร 6.4.3 พัฒนำกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 

(Organization integration 

ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำจ ำนวน 1 ระบบ โครงกำรพัฒนำระบบด้ำนกำรคลัง  200,000  - - ยังไมมี่กำร

ด ำเนินงำน

เนื่องจำก 

สถำนกำรณ์ 

COVID-19  

5 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรที่มี

ประสิทธิภำพและโปร่งใส  

กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล 

มำตรกำร 6.1.3 สร้ำงวัฒนธรรมกำรมีส่วนรวม 

(Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

จ ำนวนหน่วยงำนและระดับควำมพึงพอใจ

ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำร 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ด้ำนกำรคลังและพัสดุ 

 300,000  - - ยังไมมี่กำร

ด ำเนินงำน

เนื่องจำก 

สถำนกำรณ์ 

COVID-19  

 

 

 

 

 


