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รายงานผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)  

และตัวชี้วัด (KPI) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ราย 6 เดือน 

(ตุลาคม 2565 – มนีาคม 2566) 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองคลัง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีนาคม 2566  



   
 

คำนำ 

 

 กองคลัง ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และรายงานแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เพื่อใช้ในการรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และเพื่อใช้ประกอบข้อมูลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

  

 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

                                                                                                  มีนาคม  2566 

  



   
 

ประวัติความเป็นมาของกองคลัง 

กองคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เดิมมีชื่อหน่วยงานว่า งานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้

สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มกีารปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนัก  

คือ สำนักบริหารและสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้ 

การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ 

งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

และงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน 

ขององค์กรเพื ่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่วนงานบริหารกลางอยู ่ภายใต้การกำกับดูแล 

ของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น  

9 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม

และพิธีการ งานยานพาหนะ งานเอกสาร และร้านขายของที่ระลึก 

ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 โดยใหเ้ปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ 

และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั ้นสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  

ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงาน

การคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยมีรองผู้อำนวยการ 

กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ จำนวน 6 งาน และวันที่ 1 ตุลาคม  

พ.ศ. 2556 ได้ใหร้้านขายของที่ระลึกย้ายมาสังกัด กองคลัง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 1779/2556 

ในปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในกองคลัง พ.ศ. 2562 โดยได้โอนย้ายร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในกองกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้านของที่ระลึกกองคลังจึงมีโครงสร้างหน่วยงาน จำนวน 6 งาน ดังนี้  

งานธุรการและพัฒนาระบบ งานการเงนิจ่าย งานการเงนิรับ งานบัญชี งานบัญชีเจา้หนี้ งานพัสดุ  

                    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน

กองคลัง โดยได้โอนย้ายงานพัสดุ ไปเป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

พะเยา ปัจจุบันกองคลังมีโครงสรา้งหน่วยงานภายใน จำนวน 5 งาน ดังนี ้

 



   
 

1. งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. งานการเงนิรับ 

3. งานบัญชีเจา้หนี้ 

4. งานการเงนิจ่าย 

5. งานบัญชี 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก และเป้าประสงค์  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

         “มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมืออาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

และจรยิธรรมในการทำงาน” 

 พันธกิจ (Missions) 

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดย

มุ่งเน้นการให้บริการรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงนิการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยี

มาใช้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. กำกับดูแลและควบคุมงานด้านการเงนิการคลังของมหาวิทยาลัย 

 ภารกิจหลัก (Main Mission)        

ด้านการบริการ 

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบายการเงิน การ

บัญชี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงนิของมหาวิทยาลัย โดยมีการใหบ้ริการ ดังนี้ 

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้ค่าเช่าสถานที่ 

รับคืนเงินยืมจากลูกหนี้เงินยืม, รับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืน, รับเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

จากแหล่งทุนภายนอก, เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา และเงินบริจาค เป็นต้น 

2. บริการด้านเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

3. จัดทำรายงานทางการเงนิของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

 



   
 

ด้านการบริหารจัดการ 

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังให้มีความรู้ ความสามารถ  

และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ด้านการเงินและงบประมาณ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดความโปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

  เป้าประสงค์  

1. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ 

 2. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และเป็นคลังข้อมูลด้านการเงิน

ที่ให้ประโยชน์แก่ผูบ้ริหารในการวางแผนและตัดสินใจ 

 3. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี  

ที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด      
 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การคลัง สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ีพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนทั้งสิน้ 32 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากร 

ในการคลังที ่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู ้  และความเชี ่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน 

และการบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ผู้จัดทำบัญขี 

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศึกษา  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ 
 

กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

 การรายงานผลการดำเน ินงานแผนงานย ุทธศาสตร์การพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยพะเยา  

พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน พ.ศ. 2566 ได้มีการติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA  

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย 6 เดือน) 
 

- รายงานผลจากหน้าตัวชีว้ัดตามกิจกรรม  

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย 6 เดือน) 

 
 



   
 

 
 



   
 

 
 
 

 
 
 

 



   
 

รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดสำคัญ Super KPI ของกองคลัง ราย 6 เดือน 
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่

ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management 

and Development) 

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลาการสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่

ให้ผลการดำเนินงานที่ดี 

5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู ้และ

ก า ร พ ั ฒ น า  ( LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS)  

    จำนวนส่วนงานและผู ้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ 

- จำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วม ปร ิมาณ :   

บ ุ คล ากรส าย บร ิ ก า ร  30 คน  

ค่าเปา้หมาย 100%  

โครงการคลินิกกองคลัง

สัญจร ดำเนินโครงการทัง้สิน้ 

9 คร้ัง ดังนี้ 

1. กองอาคารสถานที่ 

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น.  

2. วิทยาลัยการศึกษา 

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น.  

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์/ 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   วันที่ 2 มีนาคม 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4. สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี   

   วันที่ 2 มีนาคม 2566 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

5. คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

   วันที่ 16 มีนาคม 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

6. . คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   วันที่ 23 มีนาคม 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

7. กองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสิตพิการ/กองกิจการ

นิสิต 

   วันที่ 30 มีนาคม 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10,000.- - - ดำเนินการเสร็จ

สิน้แล้ว 4 คร้ัง 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการอีก  

5 คร้ัง 

  



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

8. โรงเรียนสาธฺตมหา

วิทยาลัยพะเยา 

   วันที่ 3 เมษายน 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

9. คณะวิทยาศาสตร์ 

   วันที่ 10 เมษายน 2566  

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่

ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

อย่างยั่งยืน 

5 .2 . 1  ส ่งเสร ิมการสร ้างธรรมาภ ิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

5.5.1 สร้างค่านิยมความรัก ความผูกพัน และ

การม ีส ่ วนร ่ วม ในองค ์ กร ( Assessment of 

Workeforce ENGAGEMENT) 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management 

and Development) 

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลาการสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่

ให้ผลการดำเนินงานที่ดี 

5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู ้และ

ก า ร พ ั ฒ น า  ( LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

     จำนวนส่วนงานและผู้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ 

ครั้งที 1/2566 จำนวนผู้เข้าร่วม KM 

ปริมาณ : 80 คน เขา้ร่วม 94 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

เขา้ร่วมโครงการ  

ค่าเปา้หมาย > 5.00 (คะแนนเต็ม 5)

ผลที่ได้รับ 4.78 คะแนน 

- เวลา ≥ 3.00 ชม./ป ีผลที่ได้รับ 

100% 

- จะมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการเงินและคลัง (KM) 

อย่างน้อยปลีะ 3 คร้ัง 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการเงินและคลัง (KM) 

ดำเนินการไปแล้ว 1 คร้ัง ดังนี้ 

- KM คร้ังท ี1/2566 

   วันที่ 12 มกราคม 2566 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

จำนวน  2 คร้ัง ดังนี้ 

- KM คร้ังท ี2/2566    

- KM คร้ังท ี3/2566     

40,000.- 1. บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความเข้าใจ

และมีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์และ

แนวคดิในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. สามารถปฏิบัติงานด้านการคลังได้อย่าง

เต ็มศ ักยภาพ มีความรู ้  ความเข ้าใจใน

ระบบงานการคลัง 

3. การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเห็นความสำคัญ 

และมีทัศนคติท่ีดีต่องานการคลัง 

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 1 คร้ัง 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการอีก  

2 คร้ัง 



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่

ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก 

มาตรการ 5.8.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม

ตามเกณฑ์ UI Green สู ่การเป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 

     จำนวนส่วนงานและผู้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ  

โครงการ fin green  30,000.- - - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่

ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

5.1.1 คณะที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 

ตามท่ีระยะเวลาที่กำหนด 

5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือ้หนุนและมี

ประสิทธภิาพ 

5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถบุคลากร 

5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

5.3.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 

5.4 บรรยากาศการทำงานของบ ุคลากร 

(WORKFORCE Climate) 

5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน 

(Workplace Environment) 

     จำนวนผู ้ปฏิบัต ิงานและผู ้ที่

ได ้ร ับความร ู ้จากการเข ้าร ่วม

โครงการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

กาเงินและบัญชี 

- งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 250,000.- 

- งบประมาณทไีด้รับ

จัดสรรเพิ่มเติม 

152,000 .- 

- - อยู่ระหว่าง

สรุปผลการ

ดำเนินโครงการ 



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

5.4.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและ

สิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

Benefits and Policies) 

5.5 ความผ ูกพ ันของบ ุคลากร  (Workforce 

Engagement) 

5.5.1 สร้างค่านิยมความรัก ความผูกพัน และ

การม ีส ่ วนร ่ วม ในองค ์ กร ( Assessment of 

Workeforce ENGAGEMENT) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการ

สื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน 

5.6.2 กำหนดวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุน

วิสัยทัศน์และค่านิยม 

5.6.3 สร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มี

ต่อลูกคา้ 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management 

and Development) 

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลาการสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่

ให้ผลการดำเนินงานที่ดี 

5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู ้และ

ก า ร พ ั ฒ น า  ( LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่

ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

อย่างยั่งยืน 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมี

ประส ิทธ ิภาพ (PERFORMANCE Management and 

Development) 

     จำนวนส่วนงานและผู้ที ่ได้รับ

ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ 

จำนวนผู ้เข้าร่วม ปริมาณ : 11 คน 

เขา้ร่วม 11 คน 

ค่าเป้าหมาย 100% ผลที ่ได ้รับ 

100% 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ 

พัฒนาตนเอง 

  

โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากร 

กองคลัง  

100,000.- 1.บุคลากรกองคลังสามารถทำงานได้

อย่างมปีระสิทธภิาพและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

2.บุคลากรกองคลังมีความสัมพันธ์และ

ความสามัคคี 

3.บุคลากรกองคลังสามารถพัฒนาตนเอง

และวางแผนการทำงานร่วมกัน 

1.เพื่อไปศึกษาดูงานด้านการเงินการคลัง

ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอื่น 

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัย 

3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

ระหว่างมหาวิทยาลัย 

4.เพื่อเพิ่มพูนความรู ้แนวคิดทักษะ

ใหม่ ๆ และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจาก

ดำเนินการเสร็จ

สิน้แล้ว 1 คร้ัง  



   
 

แบบฟอร์ม Super KPI กองคลัง 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ และการเช่ือมโยง ตัวชี้วัด ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ output outcome หมายเหตุ 

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลาการสายสนับสนุนให้เกิดการทำงาน 

ที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดี 

5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู ้และ

ก า ร พ ั ฒ น า  ( LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

การศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนา

ตนเองและหน่วยงาน 

 

 

 

 

 


