
 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตาม 

ตามแผนปฏิบัติการกองคลัง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดอืน 

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

กันยายน 2565 

 



คำนำ  
 

 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) นี ้ เป็นการติดตามตรวจสอบผล 

การดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ  

ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  

 กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน 

(Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

                                    30 กันยายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

คำนำ   หน้า 

สารบัญ  

1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด (KPI)  แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

2. รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 

เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

3. กระบวนการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง  

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

ประกาศราชกิจจานุเษกษา เรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความ

สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 3 

ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

รวมทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

เชงิยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

2564 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวด้วย 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx  

โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพ แวดล้อม

องค์กร การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผน  

ของมหาวิทยาลัยไปสู ่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงาน การติดตามประเมินความสำเร็จของแผน  

และปรับปรุงพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 - 2569) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน     

                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็น

ไทยและเอกลักษณ์ของชาติ             

                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล    

 



 

ประวัติความเป็นมาของกองคลัง 

กองคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เดิมมีชื่อหน่วยงานว่า งานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ภายใต้สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มี 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้

แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหารและสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงินและบัญชี 

อยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์  

งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการ

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน

ขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแล  

ของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 

9 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์  

งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานเอกสาร และร้านขายของที่ระลึก 

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

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยใหม้หาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้าน

การบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั้นสำนักงาน

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ ่งงานการเงิน  

และบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยมีรองผู้อำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นหน่วยงานภายใต้

สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ จึงได้แบ่ง

โครงสร้างการบริหารจัดการ จำนวน 6 งาน และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้ให้ร้านขายของที่ระลึกย้ายมา

สังกัด กองคลัง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 1779/2556 

ในปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

ย่อย ระดับงาน ภายในกองคลัง พ.ศ. 2562 โดยได้โอนย้ายร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในกองกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้านของที่ระลึกกองคลังจึงมีโครงสร้างหน่วยงาน จำนวน 

6 งาน ดังนี้ งานธุรการและพัฒนาระบบ งานการเงินจ่าย งานการเงินรับ งานบัญชี งานบัญชีเจ้าหนี้ 

งานพัสดุ  



                    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน

ภายในกองคลัง โดยได้โอนย้ายงานพัสดุ ไปเป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันกองคลังมีโครงสรา้งหน่วยงานภายใน จำนวน 5 งาน ดังนี้ 
 

1. งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. งานการเงนิรับ 

3. งานบัญชีเจา้หนี้ 

4. งานการเงนิจ่าย 

5. งานบัญชี 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก และเป้าประสงค์  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

         “มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมืออาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาลและจรยิธรรมในการทำงาน” 

 พันธกิจ (Missions) 

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. กำกับดูแลและควบคุมงานด้านการเงนิการคลังของมหาวิทยาลัย 

 ภารกิจหลัก (Main Mission)        

ด้านการบริการ 

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบาย

การเงนิ การบัญชี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงนิของมหาวิทยาลัย โดยมีการใหบ้ริการ ดังนี้ 

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้ค่าเช่าสถานที่ 

รับคืนเงินยืมจากลูกหนี้เงินยืม, รับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืน, รับเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

จากแหล่งทุนภายนอก เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา และเงินบริจาค เป็นต้น 

2. บริการด้านเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

3. จัดทำรายงานทางการเงนิของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  



ด้านการบริหารจัดการ 

มุ ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังให้มีความร ู ้  

ความสามารถ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ด้านการเงินและงบประมาณ 

มุ่งเนน้การปฏิบัติงานด้านการเงนิและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

  เป้าประสงค์  

1. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ 

 2. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และเป็นคลังข้อมูล  

ด้านการเงนิที่ใหป้ระโยชน์แก่ผูบ้ริหารในการวางแผนและตัดสินใจ 

 3. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี

ที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด      
 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ผู ้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นคนรุ ่นใหม่  เป็นผู ้มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 

ด้านการเงินการคลัง สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนทั้งสิ้น 32 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน 

ของมหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากรในการคลังที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู้ และความเช่ียวชาญ

ในวิชาชีพทางด้านการเงนิและการบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าดว้ย หลักเกณฑ์

และคุณสมบัติผู้จัดทำบัญขีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงาน

และคุณวุฒิทางการศกึษา และจำแนกตามอายุการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศกึษา 

 
 

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุการทำงาน 

 
 

 

                แสดงระดับการศกึษา 

        

 

 

นักวิชาการเงินคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ป.ตรี ป.ตรี

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1

งานธุรการและพัฒนาระบบ 2 1 1 1 5

งานการเงินรับ 2 1 1 4

งานการเงินจ่าย 2 3 1 6

งานบัญชีเจ้าหน้ี 3 3 2 8

งานบัญชี 1 7 8

รวม 10 1 1 15 3 1 1 32

กองคลัง ป.ตรี รวมป.โท

นักวิชาการเงินและบัญชี

น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 5-10 ปี มากกว่า 10-15 ปี 15 ปี ข้ึนไป รวม

ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1

งานธุรการและพัฒนาระบบ 2 2 1 5

งานการเงินรับ 3 1 4

งานการเงินจ่าย 2 3 1 6

งานบัญชีเจ้าหน้ี 2 4 2 8

งานบัญชี 6 2 8

รวม 6 18 2 6 32

อายุการท างาน
กองคลัง

37.50%

62.50%

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



 โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ 
 

กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

 การรายงานผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน พ.ศ. 2565 ได้มีการติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)  

แผนปฏบิัติการกองคลัง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 12 เดอืน  (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 –  

              กันยายน 2565) 

-   รายงานผลจากหน้าตัวชี้วัดตามกิจกรรม 

 



ตารางท่ี 2 รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ราย 12 เดือน) 

 



ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่าย/ดำเนินงานรายโครงการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ราย 12 เดือน) 

 
 

 



ตารางท่ี 4 ผลการเบิกจ่าย/ดำเนินงานรายโครงการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ราย 12 เดือน) 

 



ตารางท่ี 5 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ จำนวนโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้

จ่ายจริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล    

 
5 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการ fin green 

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 30,000.00 บาท

งบประมารณหลังโอน/

เปลี่ยนแปลง 10,000 

บาท 7,380.00 2,620.00 

 

 

 

 

 

73.80% 
100% 95.22% 

 2. โครงการคลินกิกองคลงัสญัจร 

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 10,000.00 บาท

งบประมารณหลังโอน/

เปลี่ยนแปลง 00.00 

บาท  - - 

 

 

 

 

- 100% 100% 

 
3. โครงการพัฒนาเครือข่าย

บุคลากรด้านการเงินและบัญชี 

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 250,000.00 

บาท งบประมารณหลัง

โอน/เปลี่ยนแปลง 

จำนวน 323,400.00

บาท  323,400.00 323,400.00 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 



ประเด็นยทุธศาสตร ์ จำนวนโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ  คะแนนตวัชี้วดัรวม (ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้

จ่ายจริง 
คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล    
4. โครงการแลกเปลียนเรียนรู้

ด้านการเงินการคลัง (KM) 

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 40,000.00 บาท

งบประมารณหลังโอน/

เปลี่ยนแปลง 12,000 

บาท 5,290.00 6,710.00 

 

 

 

 

 

44.08% 100% 100% 

 
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรกองคลัง 

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 100,000.00 

บาทงบประมารณหลัง

โอน/เปลี่ยนแปลง 

96,800.00 บาท  3,200.00 - 

 

 

 

 

100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 6 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

แบบฟอร์มที่ส่ง ITA  

 

ท่ี รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 
ระยะเวลาดำเนนิโครงการ SDGs ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รับผดิ 

ชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมธีรรมาภิบาล 

1  654102040 โครงการ fin green  100% 95.22%  30,000.00  7,380.00 วันท่ี 3 กันยายน 2565 15. ระบบนิเวศบนบก  นางสาวอาจารี  เสมอเชื้อ  

2 654102041 โครงการคลินิกกองคลังสัญจร  100% 100% 10,000.00   - 

เริ่มดำเนนิโครงการตั้งแต่

เดือน มกราคม 2565 

-  เมษายน 2565 

04. การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

17. หุ้นส่วนเพือ่การพัฒนา 

16. สันตภิาพและสถาบัน

เข้มแข็ง 

นางวรรณิภา  เหล็กสงิห์ 

3 654102042 
โครงการพัฒนาเครือข่าย

บุคลากรด้านการเงินและบัญชี 
100%  100%  250,000.00 323,400.00 

เริ่มดำเนนิโครงการตั้งแต่

วันท่ี 1 - 3 มิถุนายน 2565 

04. การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

17. หุ้นส่วนเพือ่การพัฒนา 

16. สันตภิาพและสถาบัน

เข้มแข็ง 

นางสาวปาณิสรา วงศ์ใหญ่ 

4 654102043 
โครงการแลกเปลียนเรียนรู้

ด้านการเงินการคลัง (KM) 
100% 100% 

 

40,000.00

  

5,290.00 

เริ่มดำเนนิโครงการตั้งแต่

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 -  

สิงหาคม 2565 

04. การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

17. หุ้นส่วนเพือ่การพัฒนา 

16. สันตภิาพและสถาบัน

เข้มแข็ง 

นางสาวเจนจิรา  เบิกบาน 

5  654102044 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรกองคลัง 
100%  100%  100,000.00  3,200.00  

 เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่

เดือน มกราคม 2565 -  

พฤษภาคม 2565 

 04. การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

17. หุ้นส่วนเพือ่การพัฒนา 

16. สันตภิาพและสถาบัน

เข้มแข็ง 

 นางสาวรัชนี  หมั่นงาน 



รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดสำคัญ Super KPI ของกองคลัง ราย 12 เดือน 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมา 

ภิบาล  

กลยุทธ์ที่ 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล 

และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

มาตรการ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาล

ภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา

ท ี ่ ด ี และม ีประส ิทธ ิ ภาพ ( PERFORMANCE 

Management and Development) 

มาตรการ 5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการ

ปฎิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการ

ทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ด ี

มาตรการ 5.7.2 พัฒนาผลการปฏิบัต ิงาน 

(PERFORMANCE Development) 

มาตรการ 5.7.3 พัฒนาประสิทธิผลของการ

เ ร ี ย น ร ู ้ แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า  ( LEARNING and 

Development EFFECTIVENESS) 

    จำนวนส่วนงานและผู ้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ 

- จำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วม ปร ิมาณ : 

บ ุคลากรสายว ิชาการ   40 คน  

บ ุ คล ากรส าย บร ิ ก า ร  60 คน  

ค่าเป ้าหมาย 100% ผลที ่ ได ้ รับ 

101% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเป้าหมาย > 4.00 (คะแนนเต็ม 4)

ผลที่ได้รับ 3.72 คะแนน 

- เวลา ≥ 30 ชม./ป ีผลที่ได้รับ 

100% 

 

โครงการคลินิกกองคลัง

สัญจร ดำเนินโครงการทัง้สิน้ 

10 คร้ัง ดังนี้ 

1. คณะนิตศิาสตร์ 

   วันที่ 27 มกราคม 2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น.  

2. คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

   วันที่ 3 กุมภาพันธ ์2565  

   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

3. สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอด   

   เทคโนโลยี 

   วันที่ 10 กุมภาพันธ ์2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4. คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยาการธรรมชาติ 

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยาคณะแพทยศาสตร์ 

   วันที่ 3 มีนาคม 2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

6. . วิทยาลัยการศึกษา 

   วันที่ 17 มีนาคม 2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10,000.- 1. เพื่อรับฟังความคิดเห็่นข้อเสนอแนะ

เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชีและนำข้อมูลมาพัฒนาประสิทธิภาพ

การทำงานให้ดียิ่งข้ึน 

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและ

ผูรั้บบริการด้านการเงินและบัญชี 

1. ได ้ร ับความค ิดเห ็ ่นข้อเสนอแนะ

เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเง ิน

และบัญชีและนำข ้อม ูลมาพัฒนา

ประสิทธภิาพการทำงานให้ดียิ่งข้ึน 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ความรู ้ความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและ

ผูรั้บบริการด้านการเงินและบัญชี 

ดำเนินการเสร็จ

สิน้แล้ว 10 คร้ัง  

  



แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ 

   วันที่ 24 มีนาคม 2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

8. กองพัฒนาคุณภาพนิส ิต

และนิสิตพิการ 

   วันที่ 31 มีนาคม 2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

9. คณะศิลปศาสตร์  

   วันที่ 7 เมษายน 2565  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    วันที่ 7 เมษายน 2565  

    เวลา 09.00 – 12.00 น.  
2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

5.5 ความผ ูกพ ันของบ ุคลากร (Workforce 

Engagement) 

5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความผูกพัน 

ของบ ุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

ENGAGEMENT) 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและ 

มีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management 

and Development)  

     จำนวนส่วนงานและผู้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ 

ครั้งที 1/2565 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 60 คน เขา้ร่วม 86 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.76 คะแนน 

- เวลา ≥ 3.30 ชม./ป ีผลที่ได้รับ 

100% 

ครั้งที 2/2565 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เขา้ร่วม 110 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการเงินและคลัง (KM) 

ดังนี ้

- KM คร้ังท ี1/2565 

   วันที่ 22 กุมภาพันธ ์2565 

   เวลา 13.00 – 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

- KM คร้ังท ี2/2565       

   วันที่ 22 กรกฏาคม 2566 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

40,000.- 1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

ของเครือข่ายงานการคลังให้มีศักยภาพ มี

ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานการคลังให้

เป็นไปในทศิทางเดียวกัน  

     เห็นความสำคัญ และมีทัศนคติที่ดีต่อ

งานการคลัง   

2. ลดปัญหาการทำงานและการส ่งคืน

เอกสารที่แก้ไข 

3. เพื่อให้ทราบกฎ ระเบยีบ และประกาศของ

มหาวิทยาลัย ที่เก่ียวกับด้านการคลังที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

1. บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความ

เ ข ้ า ใ จ แ ล ะ ม ี ก า ร แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น

ประสบการณ์และแนวค ิดในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. สามารถปฏิบัติงานด้านการคลังได้

อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความ

เขา้ใจในระบบงานการคลัง 

3. การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นไป

ในทิศทางเด ียวกัน พร ้อมทั ้งเห็น

ความสำคัญ และมทีัศนคติท่ีดีต่องาน

การคลัง 

ดำเนินการเสร็จ

สิน้แล้ว 4 คร้ัง  



แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฎิบัติงาน

ของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผล

การดำเนินการที่ดี 

5.7.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE 

Development) 

5.7.3 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู ้และ

ก า ร พ ั ฒ น า  ( LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.61 คะแนน 

- เวลา ≥ 2.30 ชม./ป ีผลที่ได้รับ 

100% 

ครั้งที 3/2565 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เขา้ร่วม 85 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.70 คะแนน 

ครั้งที 4/2565 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เขา้ร่วม 70 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

87.50% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.74 คะแนน 

- จะมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการเงินและคลัง (KM)  

 อย่างน้อยปลีะ 3 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KM คร้ังท ี3/2565    

   วันที่ 26 สิงหาคม 2565  

   เวลา 13.00 - 16.30 น. 

 

 

 

 

 

- KM คร้ังท ี4/2565 

   วันที่ 20 กันยายน 2565  

   เวลา 09.00 - 11.30 น.  



แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมา 

ภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก 

มาตรการ 5.8.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม

ตามเกณฑ์ UI Green สู ่การเป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 

     จำนวนส่วนงานและผู้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปริมาณ : 

32 คน เขา้ร่วม 32 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.74 คะแนน 

  

โครงการ fin green ในวันที่ 3 

กันยายน 2565 เวลา 08.30 

- 16.30 น.  

30,000.- 1. ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน คือ การลด

ค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน

อย่างคุ้มค่าและมปีระสิทธภิาพ 

2. ด ีต ่อสุขภาพ คือ จากการจัดการ

สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านอากาศ 

ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่าง ๆ ที่ไม่

ส ่งผลกระทบต่อส ุขภาพอนามัยของ

พนักงาน 

3. ลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า 

น ้ำ ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า

สิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในสำนักงาน 

4. สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึก

และการมีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้

ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการ

ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จัก

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืน 

1 .  เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีข้ึน 

2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน 

3. เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด และ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย 

4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ได ้ อ ย ่ า ง ร วด เ ร ็ ว แล ะประหยั ด

ทรัพยากร 

5. เพ ื ่อลดการส ูญหายของว ัสดุ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีพื้นที่

การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่

เกินความจำเป็นออกไป 

ดำเนินการเสร็จ

สิน้แล้ว 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมา 

ภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล 

และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

มาตรการ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาล

ภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

กลย ุทธ ์ท ี ่  5.5 ความผูกพ ันของบุคลากร 

(Workforce Engagement) 

     จำนวนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

และผู้ที ่ได้รับความรู ้จากการเข้า

ร่วมโครงการ 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปริมาณ : 

23 คน เขา้ร่วม 23 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.70 คะแนน  

โครงการพัฒนาเครือข่าย

บุคลากรด้านกาเงินและบัญชี  

ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 

2565  

  

- งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 250,000.- 

- งบประมาณที่ได้รับ 

จัดสรรเพิ่มเติม 

73,400,- 

1.บุคลากรกองคลังได้ทราบแนวทางใน

การปฏิบัต ิงานเก ี ่ยวกับ เรื ่อง ระบบ

บริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการ

ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ส่วน

งานการเงินและบัญชี 

ของมหาว ิทยาล ัยท ี ่ ไปศ ึกษาด ู ง าน 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการ

ทำปฏิบัต ิงานให้เกิดประโยชน์และมี

ประสิทธภิาพ 

2.บุคลากรกองคลังได ้สร้างเครือข ่าย

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อ

1.เพื ่อให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ 

และเรียนรู้การบริหารจัดการงานใน

ลักษณะเดียวกันจากสถาบันอื่น 

2.เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางใน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่อง ระบบ

บริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และ

การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 

ส่วนงานการเงินและบัญชี 

ของมหาวิทยาลัยที ่ไปศึกษาดูงาน 

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการ

ดำเนินการเสร็จ

สิน้แล้ว 



แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

มาตรการ 5.5.1 พัฒนาระบบการประเมินความ

ผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

ENGAGEMENT) 

กลยุทธ์ที่ 5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา

ที่ดีและมปีระสิทธภิาพ (PERFORMANCE 

Management and Development) 

มาตรการ 5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการ

ปฎิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการ

ทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี 

มาตรการ 5.7.2 พัฒนาผลการปฏิบัต ิงาน 

(PERFORMANCE Development) 

มาตรการ 5.7.3 พัฒนาประสิทธิผลของการ

เรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการดำเนินงาน 

3.มีแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ของกองคลัง และได้วางแผนการทำงาน

ร่วมกัน 

ปฏิบัต ิงานให้เกิดประโยชน์และมี

ประสิทธภิาพ 

3.เพ ื ่อให ้บ ุคลากรได ้แลกเปล ี ่ยน

เรียนรู้ และสร้างสัมพันธ์กันระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังกับ

เครือข่ายสถาบันอื่น  

4.เพ ื ่อให ้บ ุคลากรได ้แสดงความ

ค ิด เห ็ นและร ่ วมก ั นจ ั ดทำแผน

ยุทธศาสตร์ของกองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมา 

ภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล 

และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา

ที่ดีและมปีระสิทธภิาพ (PERFORMANCE 

Management and Development) 

มาตรการ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาล

ภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

มาตรการ 5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการ

ปฎิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการ

ทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี 

มาตรการ 5.7.2 พัฒนาผลการปฏิบัต ิงาน 

(PERFORMANCE Development) 

     จำนวนส่วนงานและผู้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ 

จำนวนผู้เข้าร่วม ปริมาณ : 32 คน 

เขา้ร่วม 35 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.61 คะแนน 

- เวลา ≥ 3 ชม./ป ีผลที่ได้รับ 

100% 

  

โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรกองคลัง   

100,000.- 1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการ

คลังของส่วนงาน มีความรู ้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

และความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน

มหาวิทยาลัยของรัฐ  

2.ป้องกันความเสี ่ยงที ่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อส่วนงานและเจ้าหน้าที่

ผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิ

บาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

การคลังของส่วนงาน ได้รับความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ

ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  

2.บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการ

ปฏิบัติบังานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วน

งานและเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้

ในการวางแผนการปฏิบ ัต ิงานให้

ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

ดำเนินการเสร็จ

สิน้แล้ว  



แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

มาตรการ 5.7.3 พัฒนาประสิทธิผลของการ

เรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 
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ส่วนที่ 3 
การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา 

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 

 

4.1 การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)          

 

 การวัดผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569 ได้เลือกใช้วิธีการประเมินผลการดำเนินงานและวัดผลเชิงดุลภาพ การประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการประเมินตรวจสอบโดยใช้ตัวแบบการประเมินองค์กร 

(Performance Appraisal Systems) มีมิติการประเมินที่หลากหลาย (Multi-Dimension) และให้ความสำคัญ

กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการ

เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บนพืน้ฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx การวัดผลการดำเนินงาน

เชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมือที่จะช่วยการวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และมีการกำหนดตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators: KPIs) ที่สมเหตุสมผลและ

นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การวัดผลเชิงดุุลยภาพ (Balanced Scorecard; BSC) เป็นเครื่องมือการวัดผลโดยใช้พันธกิจและกล

ยุทธ์ขององค์กรไปเป็นชุดของกรวัดผลการดำเนินงาน โดย BSC จะช่วยกำหนดกรอบของระบบการวัดและ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายมิติ สามารถวัดผลในเชิงตัวเลขและสะท้อนผลการดำเนินงาน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านลูกค้าและผู้รับบริการ (External Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน ( Internal 

Process Perspective) ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective) และด้านการเรียนรู้และการ

เติบโตขององค์กร (Learning and Growth Perspective) (Kaplan and Norton,1996)
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4.1.1 การกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา   

การวัดผลเชิงดุุลยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สู่การวัดผลอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการในการสร้างระบบการวัดผล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
กระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
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(Action Plan)         
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  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

( Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้วัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว

และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว 
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4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการ

ประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

งบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

                     3)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั ้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 
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6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ 

กลุ ่มจังหวัด และจังหวัดที ่เก ี ่ยวข้อง ปีละ 4 ครั ้ง (มกราคม, เมษายน,

กรกฎาคม, กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนนิงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่ง

ทุ น 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน)
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แผนปฏิบัติการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุุลยภาพเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 - 2569) 

 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ขอความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย   

                    

2. ขออนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

                    

3. สื่อสารถ่ายทอด  

แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด และวธิีการวัด 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ไปสู่การปฏิบัติของคณะ

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

4. ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2565  

                    

5. ติดตามประเมินผล

การดำเนินงาน 

                    

6. รายงานผลการ

ดำเนนิงานไตรมาสที่ 1-

4 และผลการปรับปรุง

พัฒนา (ผ่านระบบ

สารสนเทศ) 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2566 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2567 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2568 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2569 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. รายงานผลการ

ดำเนนิงาน และผลการ

ปรับปรุงพัฒนา รอบ 6 

เดือน และ  

12 เดือน  ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัย 
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4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู ้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการ

ประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นบุคลากร ทั ้งด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

 

 

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

 

 




