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คำนำ 

แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 จัดทำขึ้นภายใต้

กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็น

ข้อมูลการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 

กองคลัง ขอ้มูลสถติบิุคลากรกองคลัง และรายละเอยีดของแผนพัฒนาบคุลากรกองคลัง   

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง ฉบับนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการบริหารงาน

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรม

ชุมชน สู่สากล” บรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล มรีะบบประกันคุณภาพ ประเมนิและตรวจสอบได้

ในทุกพันธกจิ 

กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา จะสามารถ

พัฒนาระบบการบรหิารบุคลากรของกองคลังใหม้คีุณภาพ ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยพะเยา  
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บทท่ี 1 

บทนำ 
1. ประวัตคิวามเป็นมาของกองคลัง 

กองคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เดิมมีชื่อหน่วยงานว่า งานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ภายใต้สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2544  

ไดม้กีารปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อใหส้อดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

ซึ่งไดแ้บ่งการบรหิารงานเป็น 2 สำนัก คอื สำนักบรหิารและสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงิน

และบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ 

งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร 

เพื่อใหก้ารบรกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

จนกระทั ่งในปี พ.ศ. 2547  ว ิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได ้ปร ับเปลี ่ยนโครงสร้าง 

การบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้ 

การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลาง ได้แบ่ง 

การบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 

งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพธิกีาร งานยานพาหนะ งานเอกสาร และรา้นขายของที่ระลกึ 

ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย ได ้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว ่าด ้วย 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จ 

ในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั้น

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได ้เปลี ่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  

ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงาน 

ของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยมีรองผู ้อำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา   

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 

การคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ จำนวน 6 งาน และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  

ไดใ้หร้า้นขายของทีร่ะลกึยา้ยมาสงักัด กองคลัง ตามคำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 1779/2556 

ในป ีพ.ศ. 2562 ตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสรา้งหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในกองคลัง พ.ศ. 2562 โดยได้โอนย้ายร้านจำหน่ายสินค้าที ่ระลึกเป็นหน่วยงานย่อย  

ระดับงาน ภายในกองกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้านของที่ระลึก กองคลัง จึงมีโครงสร้างหน่วยงาน  



    

                                                    แผนการพัฒนาบุคลากร กองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา (ปงีบประมาณ 2565 - 2569)  หนา้ | 5  

 

จำนวน 6 งาน ดังนี้ งานธุรการและพัฒนาระบบ งานการเงินจ่าย งานการเงินรับ งานบัญชี งานบัญชีเจ้าหนี้ 

งานพัสด ุ  

                    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยไดป้รับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน

ภายในกองคลัง โดยได้โอนย้ายงานพัสดุ ไปเป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา ปัจจุบันกองคลังมโีครงสรา้งหน่วยงานภายใน จำนวน 5 งาน ดังนี้ 

1. งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. งานการเงินรับ 

3. งานบัญชีเจ้าหนี้ 

4. งานการเงนิจ่าย 

5. งานบัญชี 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์ (Philosophy, 

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

ตารางที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วสิัยทัศน์ พันธกจิ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลัก (Philosophy, Determination, 

VISION, MISSION, VALUES, Core Competencies and Culture) 

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วสิัยทัศน์ มกีารบรหิารจัดการดา้นการคลังอย่างมอือาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได ้โดยยดึหลัก 

ธรรมาภบิาลและจรยิธรรมในการทำงาน 

พันธกิจ 1. ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการ

ให้บริการรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ

มหาวทิยาลัย รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และสามารถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ

เทคโนโลยมีาใช้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด 

3. กำกับดูแลและควบคุมงานดา้นการเงนิการคลังของมหาวทิยาลัย  

ค่านิยมร่วม F  Financial expert  เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านการคลัง 

I   Integrity            มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ 

N  Normalization     การปฏบิัตงิานอย่างมีมาตรฐาน 
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สมรรถนะ

หลัก  

(Core 

Competency) 

1. การบรกิารดา้นการรับเงนิ การจ่ายเงนิที่ถูกตอ้งตามขอ้บังคับ ระเบยีบ ประกาศของ

มหาวทิยาลัย รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้ 

2. มีระบบบริหารจัดการด้านการคลังที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้รับบรกิารได ้

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังมีความเชี่ยวชาญ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

สามารถใหค้ำปรกึษาและเสนอแนะแนวทางในการปฏบิัตงิาน  

3. ภารกิจหลัก (Main Mission)        

ด้านการบรกิาร 

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบาย

การเงิน การบัญชี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการให้บริการ 

ดังนี้ 

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้ค่าเช่า

สถานที่ร ับคืนเงินยืมจากลูกหนี ้เงินยืม, รับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืน, รับเงินโครงการวิจัย 

และบรกิารวชิาการจากแหล่งทุนภายนอก, เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา และเงินบรจิาค เป็นตน้ 

2. บริการด้านเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของ

มหาวทิยาลัย 

3. จัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบาย 

การบัญชีภาครัฐ  

ด้านการบริหารจัดการ 

มุ่งเนน้การทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังให้มีความรู้ความสามารถ 

และทำงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ 

ด้านการเงินและงบประมาณ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิด

ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
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4. เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกจิหลัก        
 

 1. เป็นศูนย์กลางใหบ้รกิารด้านการเงนิการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้บังคับระเบยีบ ประกาศของมหาวทิยาลัย สามารถตรวจสอบได ้

 2. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที ่มีประสิทธิภาพ และเป็นคลังข้อมูล 

ดา้นการเงนิที่ใหป้ระโยชน์แก่ผู้บรหิารในการวางแผนและตัดสนิใจ 

 3. รายงานการเงนิของมหาวทิยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี

ที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนนิการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด      

5. งบประมาณ 

กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณรายไดป้ระจำป ี2565 เป็นเงนิจำนวน 1,350,000 บาท 

(หนึ่งลา้นสามแสนห้าหมื่นบาทถว้น)    

6. สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย ระเบยีบและประกาศ (Regulatory Requirements) 

 การปฏิบัติงานของกองคลัง ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานตาม

กฎหมายระเบยีบ และประกาศที่เกี่ยวขอ้งในการปฏบิัตงิานอย่างเคร่งครัด  

ตารางที่ 2 กฎหมาย ระเบยีบ และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 
หัวเรื่อง ชื่อ 

กฎหมาย 1. พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

2. พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. พระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

ระเบยีบ 1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และ 

การจัดการทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

4. ระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบรหิารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 2 กฎหมาย ระเบยีบ และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

หัวเรื่อง ชื่อ 

ประกาศ 1. ประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจ

ไปยังหน่วยงานรับตรวจกรณีการตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู ้สอบบัญชี 

ที่สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเห็นชอบ พ.ศ. 2563 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน และ 

การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิ พ.ศ. 2563  

3. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา

ทำการ พ.ศ. 2563 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบกิจ่ายเงิน 

พ.ศ. 2563 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2563 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ค่าบำรุง

เครื่องมือวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2563 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติ 

การจ่ายเงนิยมื พ.ศ. 2563  

8. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ

มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2563 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงนิผ่านระบบ

ธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบ 

การเบกิจ่าย พ.ศ. 2563 

10. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่าย

เหลื่อมป ีพ.ศ. 2563  

11. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ 

ในการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน พ.ศ. 2563 

12. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงาน พ.ศ. 2563 

13. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563 

14. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 2 กฎหมาย ระเบยีบ และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

หัวเรื่อง ชื่อ 

 15. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของ

อาจารย์พเิศษ วทิยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัยและบุคคลภายนอก

ที่ปฏบิัตงิานร่วมกับมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2563 

16. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ของมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

17. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการเบกิจ่ายเงนิ 

พ.ศ. 2564 

18. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

19. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2564 

20. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเงินอันเป็นผลสืบเนื่อง

จากการแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโคว ิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

21. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

งานจ ้างท ี ่ปร ึกษาตรวจสอบงบการเง ินของมหาว ิทยาล ัยพะเยา สำหรับ

ปงีบประมาณ 2564 

22. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2562 
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บทท่ี2 

สภาพปัจจุบันด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  การพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำกองคลัง ไปสู่วสิัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งหมาย

ใหส้อดคลอ้งกับเปา้หมายและแนวทางการดำเนินกจิกรรม ตามกองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา ตลอดจน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนบทางการดำเนินกิจกรรม กองคลัง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นเครื ่องมือในการบริหาร อีกทั ้งเป็นการพัฒนาบุคลากร 

เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ท ักษะ ทัศนคติที ่ด ี ค ุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการปฏิบัต ิงาน 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

1. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

 1.1 ประเภทและจำนวนบุคลากร 

ผู ้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นคนรุ ่นใหม่ เป็นผู ้มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 

ด้านการเงินการคลัง สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนทั้งสิ้น 32 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

ของมหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากรในการคลังที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช ีมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ

ในวชิาชีพทางดา้นการเงนิและการบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าดว้ย หลักเกณฑ์

และคุณสมบัติผู้จัดทำบัญขีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง

งานและคุณวุฒทิางการศึกษา และจำแนกตามอายุการทำงาน ซึ่งมรีายละเอยีด ดังนี้  

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒทิางการศกึษา 
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ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุการทำงาน 

 

 1.2 สมรรถนะบุคลากร 

การกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

พะเยาตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ 

ที่จำเป็นในการปฏบิัตงิานสำหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 ไดก้ำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏบิัตงิานสำหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก ไดแ้ก ่

1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

1.2 การบรกิารที่ด ี(Service Mind) 

1.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

1.4 การยดืม่ันในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity) 

1.5 การทำงานเปน็ทมี (Teamwork) 

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏบิัต ิไดแ้ก่ (ควรกำหนดอย่างนอ้ย 4-6 ดา้น) 

2.1 การคดิวเิคราะห์ (Analytical Thinking) 

2.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others) 

2.4 การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 

2.5 การสบืเสาะหาขอ้มูล (Information Seeking) 

2.6 ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ความเขา้ใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8 ความเขา้ใจองคก์ร และระบบงาน/ราชการ (Organizational Commitment) 

2.9 การดำเนนิการเชิงรุก (Proactive ness) 
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2.10 การตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน (Concern for Order) 

2.11 ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) 

2.12 ความยดืหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

2.13 ศลิปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14 สุนทรยีภาพทางศลิปะ (Aesthetic Quality) 

2.15 ความผูกพันที่มต่ีอองค์กร (Organizational Commitment) 

                         2.16 การสรา้งสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

3. สมรรถนะทางการบรหิาร 

3.1 ภาวะผู้นำ (Leadership) 

3.2 วสิัยทัศน์ (Visioning) 

3.3 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

3.4 ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

3.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) 

3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

การกำหนดความรู ้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่สำหรับ

บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1.  ความรูค้วามสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏบิัติงาน 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบยีบ 

3. ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ 

4. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการพฒันาบุคลากร กองคลงั มหาวทิยาลัยพะเยา (ปงีบประมาณ 2562-2567)  หนา้ | 13  

 

กองคลัง ได้กำหนดค่าเป้าหมายด้านสมรรถนะของบุคลากร ที่สนับสนุนการบรรลุ

วสิัยทัศน์ของหน่วยงาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

ระดับสมรรถนะ 

ปัจจุบัน ค่าเปา้หมาย 

ที่สนับสนุนการบรรลุ

วสิัยทศัน์ขององค์กร 

1. ตำแหน่ง นักวชิาการเงนิและบัญชี  K ปฏบัิติการ -ตำแหน่งเช่ียวชาญ   

  พเิศษ อย่างน้อง 1 คน 

-ตำแหน่งชำนาญการ 

  พเิศษ อย่างน้อย 2 คน 

-ตำแหน่งชำนาญการ 

  อย่างน้อย 1 คน 

 

   - สมรรถนะดา้นคอมพวิเตอร์ S  

   - สมรรถนะดา้นการสือ่สารและการบริการ S  

   - สมรรถนะดา้นการปฏบัิติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ S  

   - สมรรถนะดา้นสารบรรณ S  

2. ตำแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ K ปฏบัิติการ 

    - สมรรถนะดา้นคอมพวิเตอร์ S  

    - สมรรถนะดา้นการสื่อสารและการบริการ S  

3. ตำแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป K ปฏบัิติการ  

    - สมรรถนะดา้นคอมพวิเตอร์ S   

    - สมรรถนะดา้นการสื่อสารและการบริการ S   

    - สมรรถนะดา้นการปฏบัิติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ S   

    - สมรรถนะดา้นสารบรรณ S   
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 1.3 ผลการประเมินการปฏบิัตงิานของบุคลากร 
 

แผนภูมกิราฟที่ 1 แสดงผลการประเมนิการปฏบิัตงิานของบุคลากรกองคลัง ประจำป ี2564 

 
  

แผนภูมกิราฟที่ 1 แสดงผลการประเมนิการปฏบิัตงิานของบุคลากรกองคลัง ประจำป ี2564 

 1.4 สวัสดกิารและข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

กองคลัง ได้มีสวัสดิการและข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในส่วน

งาน โดยนำสวัสดิการ ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยามาใช้ในส่วน

งาน ดังนี้ 

1. ขอ้บังคับ มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย สวัสดกิารการศกึษาของบุตรพนักงานมหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557  

2. ข ้อบ ังค ับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย สว ัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน

มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2558 

3. ขอ้บังคับ มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย กองทนุสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธ ีการจ่ายเงินชดเชย 

ของพนักงานมหาวทิยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

5. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
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ผลการการประเมนิการปฏบิัตงิานของบุคลากรกองคลัง ประจําป 2564

http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2557-2.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2557.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2557-2.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2557.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2558-1.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2558.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2558-1.-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2554-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2558.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/4.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90_636566189189202318.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/5.%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AF-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90_636566189947085192.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/5.%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AF-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90_636566189947085192.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/9.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2564.pdf
http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/9.-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2564.pdf
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6. ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุ

กลุ่ม พ.ศ. 2564   

 1.5  แนวทางในการพัฒนาบุคลากรกองคลังโดยการวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

  แนวทางการพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2565-2569) จัดทำขึ้นมาโดยวิธีการ

วิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกองคลัง  และเป็นการวางแผน 

กำหนดเปา้หมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัญหาที่เกดิขึ้นมาวเิคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา นำมาซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยคำนงึถงึผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และทัศนคตขิองบุคลากร เป็นตน้ 

 จุดแข็ง (Strength) 

-  ผู้บรหิารใหค้วามสำคัญต่อการปฏบิัตงิานของบุคลากร 

-  บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดถือปฎิบัติตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ประกาศ และวนิัยทางการเงนิการคลังและพัสดุอย่างเคร่งครัด 

-  บุคลากรมกีารทำงานเป็นทมี มคีวามสามัคคช่ีวยเหลอืในการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน 

-  บุคลากรมจีติบรกิาร 

-  บุคลากรรุ่นใหม่มคีวามพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง 

-  มีระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ระบบ Microsoft Dynamics AX 2009, 

ระบบติดตามเอกสารทางการเงิน (Financial Document Tracking System) เป็นต้น) 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

-  รับความเห็นซึ่งกันและกัน 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

-  บุคลากรไม่สามารถปฏบิัตงิานแทนกันได ้

-  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู ้  ทักษะ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี  

การถ่ายทอด การวเิคราะห์งาน การสื่อสารภายใน 

-  บุคลากรบางส่วนมอีคตต่ิอการเปลี่ยนแปลงวธิหีรอืขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

-  บุคลากรขาดความกระตอืรอืรน้ในการพัฒนางาน 

-  บุคลากรมีประสบการณ์การทำงานที ่แตกต่างกันทำให้เกิดความเข้าใจด้าน

ปฏบิัตงิานตามกฎระเบียบและทักษะในการคดิวเิคราะห์ขอ้มูลที่แตกต่างกัน 

-  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจาก 

มเีวลาตรวจสอบนอ้ย 
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-  บุคลลากรขาดความม่ันใจในการปฏบิัตงิานเนื่องจากภาระงานมคีวามเสี่ยงสูง 

-  เนื่องจากมีภาระงานประจำที่มีลักษณะเป็นงานต่อเนื่องจึงทำให้ไม่สะดวกต่อไปเข้า

ร่วมอบรม สัมมนาการพัฒนาบุคลากร 
 

 โอกาส (Opportunities) 

-  ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านการคลังในด้านสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังในการ

ปฏบิัตงิาน 

-  ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

-  ผู้บรหิารใหค้วามสำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงนิการคลัง 

-  มกีารไปศกึษาดูงานยังหน่วยงานหรอืสถาบันศกึษาอื่น ๆ 
 

 อุปสรรค (Threats ) 

-  งบประมาณที่ไดรั้บการจัดสรรไม่เพยีงพอต่อการดำเนนิงาน 

- บุคลากรภายนอกไม่เขา้ใจกระบวนการในการปฏบิัตงิานของกองคลัง 

- บุคลากรจากส่วนงานไม่ทำความเขา้ใจในระเบยีบที่ถอืปฏบิัตร่ิวมกัน 

-  มีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานฝ่ายบริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ 

ดา้นการเงิน/ พัสดจุงึส่งผลกระทบต่อการปฏิบัตงิานที่ไม่ต่อเนื่อง 
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1.6 สรุปผลการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน  

ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน และเพื่อประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร

กองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา (ปงีประมาณ 2565 - 2569) 

 กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามแบบเจาะจงบุคคลไปยังผู้อำนวยการกองคลัง 

และหัวหน้างาน แบบออนไลน์ผ่าน Google ฟอร์ม เพื ่อสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในงาน และนำมาซึ่งการพัฒนาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ นัน้ 

 จะเห็นได้ว่าความต้องการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภายในงานของแต่ละงานของกองคลัง 

มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในเกือบทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานประจำ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อพันธกจิ  

ตารางที่ 6 ร้อยละของความต้องการของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน ในการการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในงาน 

ประเด็นความคิดเห็น 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

พงึพอใจ 3 2 1 

1. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน ด้านการจัดการ

ตนเอง (เช่น การควบคุมตนเอง, การปรับตัว, การทำงาน

ร่วมกับผู้อื ่น, ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์, การบริหาร

จัดการงาน) 

5 1 0 2.83 ปานกลาง 

2. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาทักษะ

การพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ เบื้องต้น 

(ภาษาอังกฤษ) 

5 1 0 2.83 

 

ปานกลาง 

3. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (MS Office, การสืบค้นผ่านทางInternet, 

การพัฒนาเว็บไซต, ์Office 365 

5 1 0 2.83 

 

ปานกลาง 

4 . ท่านตอ้งการพฒันาบุคลากรในงาน ดา้นงานสารบรรณ 

(เช่น การเกษยีน การร่างหนังสอืราชการ การจัดเก็บเอกสาร) 
6 0 0 3.00 

 

มาก 

5. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาตาม

ตำแหน่งหนา้ที่ที่ท่านปฏบิัตงิานอยู ่
6 0 0 3.00 

มาก 

 

รวม 2.90 ปานกลาง 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 
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Link ในการทำแบบสอบถาม : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerAIV7f1NpZA1f6sDMdiJfLC1HM0h7aUBN2QjwyEh-

BeMWzQ/closedform 

สรุปผลการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน  

ในการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน โดยมผู้ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 คน 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ตอ้งการใหบุ้คลากรในงานมกีารพัฒนาทักษะการสื่อสารทางดา้นภาษาไทย 

2. ต้องการให้บุคลากรในงานมีการพัฒนาในเรื ่องการใช้งานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ 

การใช้งานโปรแกรม Microsoft word และโปรแกรม Microsoft Excel ใหม้คีวามรูค้วามชำนาญเพิ่มมากขึ้น 

3. ตอ้งการใหบุ้คลากรในงานมกีารพัฒนาในเรื่องการเกษยีนหนังสอื การเขยีนหนังสอืราชการ 

4. ต้องการให้บุคลากรในงานมีการพัฒนาในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การให้บริการ  

ใหค้ำปรกึษาแนะนำ การเขา้สังคม 

5. ตอ้งการใหบุ้คลากรในส่วนงานกองคลังมสี่วนร่วมในทุก ๆ เรื่อง ร่วมกัน นอกเหนือจาก

งานประจำที่ตนเองทำอยู่ เพราะอยากจะให้ทุกคนทราบปัญหา อุปสรรคของส่วนงาน และได้แสดง

ความคดิเห็นร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองใหส้ามารถปฏบิัติงานอื่น ๆ นอกเหนอืจากงานประจำที่ทำอยู ่

สรุปความต้องการของผู ้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน ที่ต้องการให้บุคลากร 

ในส่วนงานกองคลังมีการพัฒนาการทำงาน ตามประเด็นความคิดเห็นตามหัวข้อจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้  

1. ต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน ด้านงานสารบรรณ และพัฒนาไปพร้อมกับการ

พัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาตามตำแหน่งหนา้ที่ที่ท่านปฏบิัตงิานอยู่ 

2. ต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน ด้านการจัดการตนเอง และพัฒนาไปพร้อมกับการ

พัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ เบื้องต้น และการ

พัฒนาบุคลากรในงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MS Office, การสืบค้นผ่านทางInternet, การพัฒนา

เว็บไซต, ์Office 365 
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1.7 สรุปแบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา

งานประจำ และเพื่อประกองการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา  

(ปงีประมาณ 2565 - 2569) 

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาการทำงาน 

ของตนเอง แบบออนไลน์ผ่าน Google ฟอร์ม เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนางานของตนเอง 

ซึ่งมจีำนวนผู้มาตอบแบบสอบถามจำนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 (ไม่รวมผู้อำนวยการกองคลัง) 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยความต้องการในการพัฒนาการทำงานของตนเอง 

ประเด็นความคิดเห็น 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

พงึพอใจ 3 2 1 

1. ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 

(เช่น การควบคุมตนเอง, การปรับตัว, การทำงาน

ร่วมกับผู้อื ่น, ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์, การบริหาร

จัดการงาน) 

21 9 1 2.65 ปานกลาง 

2. ท่านตอ้งการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขยีน สนทนา 

ภาษาต่างประเทศ เบื้องตน้ (ภาษาอังกฤษ) 
17 13 1 2.52 

ปานกลาง 

3. ท่านตอ้งการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(MS Office ,การสืบค้นผ่านทางInternet , การพัฒนา

เว็บไซต, ์ Office 365 

24 7 0 2.77 

ปานกลาง 

4 . ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ (เช่น 

การเกษยีน การร่างหนังสอืราชการ การจัดเก็บเอกสาร) 
18 13 0 2.58 

ปานกลาง 

5. ท่านต้องการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่าน

ปฏบิัตงิานอยู ่
25 6 0 2.81 

ปานกลาง 

รวม 2.66 ปานกลาง 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

Link ในการทำแบบสอบถาม : https://forms.gle/K5pTwv12SRnG1EmPA 
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สรุปผลการตอบแบบสอบถามความต้องการพัฒนาการทำงานของตนเองของบุคลากร 

กองคลัง ประจำปงีบประมาณ 2565 โดยมผู้ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 31 คน มขีอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เตอบแบบสอบถาม 

1. บุคลากรกองคลังมคีวามต้องการพัฒนาทางด้านภาษา การพูด การอ่าน และการเขยีน 

2. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการศกึษาเกี่ยวกับระเบยีบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับ 

การเบกิจ่าย 

4. บุคลากรกองคลังมคีวามต้องการพัฒนางานด้านงานสารบรรณ การทำลายเอกสาร

ราชการ 

5. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนางานดา้นการเบกิจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

6. บุคลากรกองคลังมีความต้องการเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

กับมหาวทิยาลัยอื่น ๆ 

7. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการเขา้ร่วมอบรบดา้นการจัดซื้อจัดจ้างในทุกดา้น 

8. บุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนางานด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน  

และระบบวัสดุคงคลัง 

9. บุคลากรกองคลังม ีความต้องการศึกษาเก ี ่ยวก ับมาตราฐานบัญชีภาครัฐ  

และตอ้งการพัฒนางานดา้นการจัดทำงบการเงิน 

10. บุคลากรกองคลังมีความต้องการเข้าร่วมอบรบเกี ่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 

ใหม้คีวามน่าเช่ือถอืในระบบออนไลน์ การแชร์ขอ้มูลทางบัญชีอย่างปลอดภัย 
 

สรุปบุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนาการทำงานของตนเอง ตามประเด็น 

ความคดิเห็นตามหัวข้อจากมากไปหานอ้ย ดังนี้  

1. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหนา้ที่ที่ปฏบิัตงิาน 

2. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาตนเองดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

3. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาตนเองดา้นการจัดการตนเอง  

4. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาตนเองดา้นงานสารบรรณ 

5. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาทักษะการพูด อา่น เขยีน สนทนาภาษาต่างประเทศ 
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แบบสำรวจความต้องการของผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน 

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการของผู้อำนวยการกองและ

หัวหน้างานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน และเพื่อประกองการจัดทำแผนการ

พัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา (ปงีประมาณ 2565 - 2569) 

*จำเป็น 

1. สังกัด * 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

     หัวหนา้งานบัญชีเจ้าหนี้ 

     หัวหนา้งานการเงินรับ 

 หัวหนา้งานบัญชี 

 หัวหนา้งานการเงินจ่าย 

 หัวหนา้งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. ท่านตอ้งการพัฒนาบุคลากรในงานดา้นการจัดการตนเอง (เช่น การควบคุมตนเอง, การปรับตัว, 

การทำงานร่วมกับผู้อื่น, ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์, การบรหิารจัดการงาน) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

3. ท่านตอ้งการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขยีน สนทนา ภาษาต่างประเทศ 

เบื้องตน้ (ภาษาอังกฤษ) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 
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4. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MS Office, การสืบค้นผ่านทาง 

Internet, การพัฒนาเว็บไซต์, Office 365) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

5. ท่านตอ้งการพัฒนาบุคลากรในงานด้านงานสารบรรณ (เช่น การเกษยีน การร่างหนังสอืราชการการ

จัดเก็บเอกสาร) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

6. ท่านตอ้งการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาตนเองตามตำแหน่งหนา้ที่ที่ท่านปฏบิัติงานอยู่ * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

7. เรื่องอื่น ๆ ที่ท่านตอ้งการพัฒนาบุคลากรในงาน * 

.................................................................................................................................................... 

 

------------------------------------------ 

เนื้อหานี้มไิดถู้กสรา้งขึ้นหรือรับรองโดย Google 

Google ฟอร์ม 
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แบบสอบถามความต้องการพัฒนาการทำงานของตนเองของบุคลากรกองคลัง 

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา

งานประจำ และเพื่อประกองการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ปงีประมาณ 2565 - 2569) 

*จำเป็น 

1. เพศ * 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

ชาย 

     หญงิ 

2. อายุ * 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

 20 – 25 ป ี

 26 – 30 ปี 

 31 – 35 ป ี

 36 – 40 ป ี

 41 ปขีึ้นไป 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัย * 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

 1 – 5 ปี 

 6 -10 ป ี

 มากกว่า 10 ปี 

4. ระดับการศกึษา * 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

 ปรญิญาตรี 

 ปรญิญาโท 

 ปรญิญาเอก 
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5. สังกัด * 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

 งานบัญชีเจ้านี้ 

 งานการเงินรับ 

 งานบัญชี 

 งานการเงินจ่าย 

 งานธุรการและพัฒนาระบบ 

6. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานตำแหน่งปัจจุบัน * 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง  

 1 – 5 ปี 

 6 – 10 ปี 

 มากกว่า 10 ปี 

7. ท่านตอ้งการพัฒนาตนเองดา้นการจัดการตนเอง (เช่น การควบคุมตนเอง, การปรับตัว, การทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น, ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์, การบรหิารจัดการงาน) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

8. ท่านตอ้งการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขยีน สนทนา ภาษาต่างประเทศ เบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

9. ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MS Office, การสืบค้นผ่านทาง Internet,  

การพัฒนาเว็บไซต์, Office 365) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 
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10. ท่านตอ้งการพัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ (เช่น การเกษยีน การร่างหนังสอืราชการการจัดเก็บ

เอกสาร) * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

11. ท่านตอ้งการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏบิัตงิานอยู่ * 

ระดับความตอ้งการ 1 – 3 (1 = นอ้ย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพยีงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

12. จากคำถามขอ้ 11. โปรดระบุเรื่องที่ตอ้งการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหนา้ที่ที่ท่านปฏบิัติงานอยู่ * 

.................................................................................................................................................... 

13. เรื่องอื่น ๆ ที่ตอ้งการพัฒนา * 

.................................................................................................................................................... 

 

------------------------------------------ 

เนื้อหานี้มไิดถู้กสรา้งขึ้นหรือรับรองโดย Google 

Google ฟอร์ม 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์และตัวชี้วัด  

 ประเด็นยุทธศาสตร์การบรหิารงานบุคคล มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้

มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการ

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาต”ิ และดว้ยความกา้วหน้าของ

เทคโนโลยแีละการเปลี่ยนแปลงของบรบิทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวทิยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธ

กิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบ

บูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1) ผลติกำลังคนที่มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูง มคีวามรูค้วามสามารถ มมีาตรฐานวชิาการและวิชาชีพรู้ทัน

โลกทันเทคโนโลยี มีความรู ้ภาษาอังกฤษที่สื ่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการ

เป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรที่

ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพ

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิด

และทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศกึษาใหม่ ดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย และวธิีเรียนรู้

ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและ

ความเชื ่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื ้นที ่ในการยกระดับ

การศกึษา ประเมนิ และตรวจสอบไดใ้นทุกระดับ พรอ้มกา้วสู่ความเป็นสากลและนานาชาต ิ
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 2) วจัิยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

 นอกเหนอืจากบทบาทการสร้างคนใหม้ทีักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and 

Skilled Human Resources) มหาวทิยาลัยตอ้งตระหนักว่า งานวจัิยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม

ให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การ

เตบิโตอย่างยั่งยนืของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกดิความเขม้แข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในเวทโีลก มหาวทิยาลัยพะเยาตอ้งส่งเสรมิบุคลากรใหม้ีศักยภาพในด้านการ

วจัิยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้ง

ภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และ

ความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาค

บริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และ

เทคโนโลยขีองประเทศใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเขา้สู่ Thailand 4.0  

  3) บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุก

สาขาทัง้ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

และดว้ยปณธิานมุ่งม่ัน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญ 

อีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที ่ดี  

และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สังคมมีความเข้มแข็ง 

ม่ันคง หลุดพน้จากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกดิสังคมความสุข 

 4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

 การดำรงไวซ้ึ่งศลิปะและวัฒนธรรมของชาต ิเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนตอ้งตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั ้งอยู ่ในพื้นที ่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็น



แผนการพฒันาบุคลากร กองคลงั มหาวทิยาลัยพะเยา (ปงีบประมาณ 2562-2567)  หนา้ | 28  

 

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม 

ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื ่อมโยงกลมกลืน 

กับธรรมชาตแิละเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการ

บรหิารจัดการ และการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 5. บรหิารจัดการทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนด 

ในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดี 

มีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทัง้ผู้บรหิาร บุคลากรสายวชิาการ และบุคลากรสายสนับสนุน

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset 

ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่  

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการ 

มสี่วนร่วม สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย และเปา้หมายการดำเนินงานในพันธกจิต่าง ๆ กระตือรือร้น

ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทาง

ในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร 

ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ 

การบรหิารบนพื้นฐานขอ้มูลที่น่าเช่ือถอืและมกีารดำเนนิงานที่มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569  

 กองคลังได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นโยบาย 

และวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางานของกองคลัง 

ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อสรา้งและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งงานวจัิยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวชิาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม เพื่อความเขม้แข็งของชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

                                และเอกลักษณ์ของชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

 

 กองคลัง จงึไดก้ำหนดพันธกิจหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

พะเยา ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และพัฒนา

ระบบบริหารที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน 

รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

ที่มุ่งเนน้สมรรถนะและจรยิธรรม และมุ่งเน้นบรหิารงานแบบธรรมาภบิาล เพื่อ “สานความคดิสร้างจิตใจ” 

ใหเ้กดิพลังความสามัคค ีร่วมสรา้งแต่สิ่งที่ด ีดังตารางต่อไปนี้ 



 

    แผนการพัฒนาบคุลากร กองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา (ปงีบประมาณ 2562-2567)  หนา้ | 32  

 

 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพโปร่งใสและมธีรรมาภบิาล 

              ประเด็นยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคลที่ 2 : การเสรมิสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workfarce Development) 

ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลงั พ.ศ. 2565 - 2569 

 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                       

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภบิาล  2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์                             

1. เ ป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล า ง

ให้บริการด้านการเง ิน

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

พัฒนาความรูอ้ย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละของผู้ปฏบิัติงานใน

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

ผูร้ับบรกิาร  

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 

ส่งเสรมิเครอืข่ายบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง

ใหเ้ขา้รับการอบรมพัฒนา

ความรูอ้ย่างสม่ำเสมอ 

รอยละของจำนวนครั้งการ

สงคืนเอกสารที่สงเบิกจายมี

จำนวนลดลงจากปกอน 

10 10 10 10 10 ร้อยละผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง

ผูร้ับบรกิาร  

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 

  

รอยละของจำนวนผูที ่สอบ

ผานเกณฑการประเมินการ

ปฎิบัติงานดานการคลัง 

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 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภบิาล (ต่อ) 
 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                       

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภบิาล  2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์                             

1. เป็นศูนย์กลางให้บริการ

ด้านการเงินการคลังอย่าง

เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง

เ ป ็ น ไ ป ต า ม ข ้ อ บ ั ง คั บ 

ระ เบ ียบ  ประกาศของ 

มหาว ิทยาล ัย สามารถ

ตรวจสอบได้ 

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรด้านการเงิน

การคลังให้มีความเป็น

เลิศทางด้านการคลัง 

 ส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส 

1. ผลการประเมิน ITA  

ไม่ต่ำกว่า ระดับ A  

A A A A A กองคล ั งไม ่ ม ี ข้ อ

ร้องเรียนในด้านการ

เรยีกรับสินบน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. โครงการส ่ ง เสร ิ ม

คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน อย่าง

น้อย 1 โครงการต่อปี 

1 1 1 1 1 ผู ้ปฏิบ ัต ิงานด ้าน

การคลังไม่มีผ ู ้ ถูก

ลงโทษทางวนัิย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. มีระบบบริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลังที ่ มี

ประส ิทธ ิภาพ และเป็น

คลังข้อมูลด้านการเงินที่ให้

ประโยชน์แก่ผู ้บริหารใน

การวางแผนและตัดสินใจ 

พ ั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศให้สามารถ

รองรับความต้องการ

ใช้ข้อมูลของผู้บริหาร 

และลดข ั ้นตอนการ

ปฎบิัตงิาน 

1. ม ี ร ะ บ บ

ส า ร ส น เ ท ศ ท ี่

ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ

ความต ้องการใช้

ขอ้มูลของผูบ้รหิาร 

จำนวนระบบที ่พ ัฒนา

เพ ื ่ อสน ับสน ุ นความ

ต้องการใช ้ข ้อมูลของ

ผูบ้รหิาร 

1 - 1 - 1 ร ้อยละของความ

พึงพอใจของผู ้ใช้

ข้อมูลในรายงานที่

ได้รับจากระบบ 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

2. ม ี ร ะ บ บ

สารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประส ิทธ ิภาพใน

การปฎิบัติงาน และ

ล ด ข ั ้ น ต อ น ก า ร

ปฎบัิติงาน 

จำนวนระบบที ่พ ัฒนา

เพ ื ่ อลดข ั ้ นตอนการ

ปฎิบัติงาน 

- 1 - 1 - ร ้อยละของความ

พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผูใ้ชบ้รกิาร 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 
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        ตารางที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพโปร่งใสและมธีรรมาภบิาล (ต่อ) 

ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของกองคลงั พ.ศ. 2565 – 2569 
 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                        

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)    

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิ

บาล  

2565 2566 2567 2568 2569   2565 2566 2567 2568 2569  

เป้าประสงค์                              

3. รายงานการเงิน

ของมหาวิทยาลัย 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม

มาตรฐานการบัญชี

ภาคร ัฐ หล ักการ

บ ั ญ ช ี ท ี ่ ร ั บ ร อ ง

โ ด ย ท ั ่ ว ไ ป  แ ล ะ

ดำ เ น ิ นก าร ต าม

กรอบระยะเวลาที่

กฎหมายกำหนด         

รายงานการเงิน

ถ ู ก ต ้ อ ง ต า ม

มาต ร ฐานก า ร

บ ั ญ ช ี ภ า ค รั ฐ 

หลักการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไป 

โ ดย ไ ด ้ ร ั บการ

รับรองอย่างไม่มี

เง่ือนไข 

จัดทำรายงานทางการเงิน

ท่ีถูกต้องตามกรอบระยะเวลา

ท่ีกฎหมายกำหนด 

รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ตามกรอบระยะเวลาท ี่

กฎหมายกำหนด 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปงีบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปงีบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปงีบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปงีบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปงีบป

ระมา

ณ 

รอ้ยละของการปฏิบัติงาน

ด ้านการคลังเป ็นไป

ต า ม ก ฏ ห ม า ย ข อ ง

ภาครัฐ 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

 

ติดตามการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานให้เป็นไปตามกฏ 

ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข ้อเสนอแนะของผู ้สอบ

บัญชีม ีจำนวนข ้อลดลง

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 
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ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวสิัยทัศน์ของกองคลัง และ Performance Agreement ของ ผู้อำนวยการกองคลัง 

        ตารางที่ 9 ตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุวสิัยทัศน์ของกองคลังและ Performance Agreement ของ ผู้อำนวยการกองคลัง 

Super KPI 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ 

(GOAL) 

1. จัดทำบัญชแีละรายงานการเงินท่ีถูกต้องตามหลักการและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ  

2. จัดทำบัญชแีละรายงานการเงนินำส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรอืผูส้อบบัญชท่ีีสำนักงานตรวจ

เงนิแผ่นดนิเห็นชอบให้การรับรองงบการเงนิภายในระยะเวลาตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

4. ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการคลังให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

อย่างน้อย     

1 คร้ัง 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

อย่างน้อย     

1 คร้ัง 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

อย่างน้อย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก 

ส้ินปีงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

ส้ินปีงบประมาณ 

 

อย่างน้อย     

1 คร้ัง 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

ส้ินงบประมาณ 

 

อย่างน้อย     

1 ครัง้ 

ผูอ้ำนวยการ

กองคลัง 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

1. การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและมี

ประสิทธภิาพ 

 

2. ระดับผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการในหน่วยงาน 

ไม่มี 

ขอ้ร้องเรียน 

 

ระดับดีขึ้นไป 

ไม่มี 

ขอ้ร้องเรียน 

 

ระดับดีขึ้นไป 

ไม่มี 

ขอ้รอ้งเรียน 

 

ระดับดีขึ้นไป 

ไม่มี 

ขอ้รอ้งเรียน 

 

ระดับดีขึ้นไป 

ไม่มี 

ขอ้รอ้งเรียน 

 

ระดับดีขึ้นไป 

ผูอ้ำนวยการ

กองคลัง 

          หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นที่ท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งต้องสามารถวัดเป็น 

                         เชงิตัวเลขไดช้ัดเจน 
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การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏบิัตเิป็นโครงการ/กจิกรรมของกองคลัง 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารที่มปีระสิทธภิาพและโปร่งใส 

        ตารางที่ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารที่มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

ป ี2565 

(บาท) 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 .  บ ุ ค ล า ก ร มี

คุณภาพ มีทัศนคติ

ท ี ่ ด ี แ ละม ี ความ

ภูมใิจในองค์กร 

 

1.1 ร ้อยละของบ ุคลากรที ่ เข ้าร ่วม

โครงการมีความภูม ิใจในองค์กรและ

หน้าท่ีท่ีไดรั้บผดิชอบ 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 โครงการพัฒนาเครือข่าย

บ ุคลากรด ้านการเง ิน

และบัญชี 

250,000.00 กองคลัง 

1.2 ร้อยละบุคลากรกองคลังมีความรู้

ความเข ้าใจในการเร ื ่องที ่ ได ้ร ับการ

ส่งเสริมศักยภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรกองคลัง 

100,000.00 กองคลัง 

 1.3 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจในสภาพแวดลอ้มของกองคลัง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 โครงการ Fin Green  30,000.00  

2 .  มหาว ิทยาลัย

พะเยามีการบริหาร 

ง า น ท ี ่ ท ั น ส มั ย 

ประสิทธ ิคล่องตัว 

มีภาพและโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

2.1 ร้อยละจำนวนครั้งของการส่งคืน

และแก้ไขเอกสารทางการเงินลดลงจาก

ปีก่อน 

ร้อยละ 10  ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด ้าน

การเงนิการคลัง (KM) 

40,000.00 กองคลัง 

2.2 จำนวนส่วนงานท่ีเขา้ร่วมโครงการ 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  โครงการพ ัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านการคลัง 

- กองคลัง 
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การวเิคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 5 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว ้

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. บุคลากรไม่มโีอกาสเขา้ร่วมโครงการ เนื่องจากตอ้งปฏบิัตงิานหลัก   RM     IC 1. -   RM    IC 

2. -   RM     IC 2. -   RM    IC 
 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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บทท่ี 4 
 

การติดตามและประเมนิผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

การนำแผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ไปสู่การ

ปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

ให้เป็นไปตามประเด็นยุททธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดเป็น

แนวทางไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง มีการติดตามประเมินผลงานตาม

แผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดแนวทาง การนำ

แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( 2565 – 2569) ไปสู่การปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสาร และจัดประชุมชี ้แจง เพื ่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรของกองคลัง ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ 

ของตนเองที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564   

2. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

การติตตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง เพื่อให้ทุกคนส่วนงานกองคลังได้ทราบถึงความสำเร็จ 

หรอืความลม้เหลวของการดำเนนิงานตามแผนจึงมกีารกำกับตดิตามและประเมนิผล ดังนี้  

1. กำหนดให้ทุกคนในส่วนงานกองคลัง มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงการผลการ

ดำเนินงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื ่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การนำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นส่วนหนึ่งสำหรับ

เขา้รับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 

3. การนำผลการประเมนิการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลศิ (EdPEx) 
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4. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองคลัง เพื่อใช้เป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงแผนการพัฒนาใหส้อดคลัองกับสถานการณ์ในปถีัดไป 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำผลการประเมิน 

มาทบทวน และปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปต่ีอไป 
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