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คำนำ 

แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 – 2570 จัดทำขึ้นภายใต้

กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็น

ข้อมูลการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 

กองคลัง ข้อมูลสถิติบุคลากรกองคลัง และรายละเอียดของแผนพัฒนาบคุลากรกองคลัง   

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง ฉบับนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการบริหารงาน

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรม

ชุมชน สู่สากล” บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้

ในทุกพันธกิจ 

กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จะสามารถ

พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรของกองคลังใหม้ีคุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

                                                                                     นางสาวปวีณา  จันทร์วิจติร 

                                                                                    ผูอ้ำนวยการกองคลัง 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
1. ประวัติความเป็นมาของกองคลัง 

กองคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เดิมมีชื่อหน่วยงานว่า งานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ภายใต้สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2544  

ได้มกีารปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหารและสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงิน

และบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ  

งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร 

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

จนกระทั ่งในปี พ.ศ. 2547  ว ิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปร ับเปลี ่ยนโครงสร้าง 

การบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้  

การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลาง  ได้แบ่ง 

การบริหารจัดการออกเป็น 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 โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จ  

ในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั้น

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี ่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  

ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงาน 

ของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยมีรองผู ้อำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา   

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 

การคลังและพัสดุ 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 โดยได้โอนย้ายร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นหน่วยงานย่อย  

ระดับงาน ภายในกองกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็น ร้านของที่ระลึก กองคลัง จึงมีโครงสร้างหน่วยงาน  
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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 

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

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

ตารางที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลัก (Philosophy, Determination, 

VISION, MISSION, VALUES, Core Competencies and Culture) 

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

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

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมอือาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมในการทำงาน 

พันธกิจ 1. ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการ

ให้บริการรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. กำกับดูแลและควบคุมงานด้านการเงนิการคลังของมหาวิทยาลัย  

ค่านยิมร่วม F  Financial expert  เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการคลัง 

I   Integrity            มีความซื่อสัตย์สุจริต 

N  Normalization     การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 
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สมรรถนะ

หลัก  

(Core 

Competency) 

1. การบริการดา้นการรับเงิน การจ่ายเงนิที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้  

2. มีระบบบริหารจัดการด้านการคลังที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการได้ 

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังมีความเชี่ยวชาญ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

สามารถใหค้ำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน  

3. ภารกิจหลัก (Main Mission)        

ด้านการบริการ 

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบาย

การเงิน การบัญชี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการให้บริการ 

ดังนี้ 

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้ค่าเช่า

สถานที่ร ับคืนเงินยืมจากลูกหนี ้เงินยืม, รับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืน, รับเงินโครงการวิจัย 

และบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก, เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา และเงินบริจาค เป็นต้น 

2. บริการด้านเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของ

มหาวิทยาลัย 

3. จัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบาย 

การบัญชีภาครัฐ  

ด้านการบริหารจัดการ 

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังให้มีความรู้ความสามารถ 

และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ด้านการเงินและงบประมาณ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิด

ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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4. เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก        
 

 1. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเงนิการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ 

 2. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที ่มีประสิทธิภาพ และเป็นคลังข้อมูล 

ด้านการเงนิที่ใหป้ระโยชน์แก่ผูบ้ริหารในการวางแผนและตัดสินใจ 

 3. รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี

ที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด      

5. งบประมาณ 

กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ประจำปี 2566 เป็นเงนิจำนวน 1,350,000 บาท 

(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    

6. สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย ระเบียบและประกาศ (Regulatory Requirements) 

 การปฏิบัติงานของกองคลัง ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานตาม

กฎหมายระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  

ตารางที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

หัวเรื่อง ชื่อ 

กฎหมาย 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. พระราชบัญญัติวนิัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

ระเบียบ 1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา  

ให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญช ีพ.ศ. 2562 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และ  

การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) 

หัวเรื่อง ชื่อ 

ประกาศ 1. ประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจ

ไปยังหน่วยงานรับตรวจกรณีการตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู ้สอบบัญชี  

ที่สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ. 2563 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน และ  

การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิ พ.ศ. 2563  

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ทำการ พ.ศ. 2563 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

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  

การจ่ายเงนิยืม พ.ศ. 2565  

8. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ

ธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบ 

การเบิกจ่าย พ.ศ. 2563 

10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่าย

เหลื่อมปี พ.ศ. 2563  

11. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ  

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 

12. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงาน พ.ศ. 2563  

13. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563 

14. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) 

หัวเรื่อง ชื่อ 

ประกาศ 15. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2564 

16. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของ

อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

17. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

18. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิก

จ่ายเงนิ พ.ศ. 2564 

19. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

20. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2564 

21. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเงินอันเป็นผลสืบเนื่อง

จากการแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 หรือโรคโคว ิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

22. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ 

2564 

23. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2565 
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บทท่ี 2 

สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  การพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำกองคลัง ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งหมาย

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนบทางการดำเนินกิจกรรม กองคลัง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร อีกทั ้งเป็นการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

 1.1 ประเภทและจำนวนบุคลากร 

ผู ้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นคนรุ ่นใหม่  เป็นผู ้มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 

ด้านการเงินการคลัง สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนทั้งสิ้น 32 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

ของมหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากรในการคลังที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ

ในวิชาชีพทางดา้นการเงนิและการบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าดว้ย หลักเกณฑ์

และคุณสมบัติผู้จัดทำบัญขีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง

งานและคุณวุฒิทางการศกึษา และจำแนกตามอายุการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศกึษา 
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ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุการทำงาน 

 

 1.2 สมรรถนะบุคลากร 

การกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

พะเยาตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ  

ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 ได้กำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

1.2 การบริการที่ดี (Service Mind) 

1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

1.4 การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity) 

1.5 การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ (ควรกำหนดอย่างน้อย 4 - 6 ด้าน) 

2.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

2.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3 การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ื่น (Caring Others) 

2.4 การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 

2.5 การสบืเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 

2.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7 ความเข้าใจผูอ้ื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8 ความเข้าใจองค์กร และระบบงาน/ราชการ (Organizational Commitment) 

2.9 การดำเนินการเชิงรุก (Proactive ness) 
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2.10 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 

2.11 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

2.12 ความยดืหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

2.13 ศลิปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

2.15 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Organizational Commitment) 

                         2.16 การสรา้งสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

3. สมรรถนะทางการบริหาร 

3.1 ภาวะผู้นำ (Leadership) 

3.2 วิสัยทัศน์ (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

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1.  ความรูค้วามสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 

3. ทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

4. ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 
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กองคลัง ได้กำหนดค่าเป้าหมายด้านสมรรถนะของบุคลากร ที่สนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

ระดับสมรรถนะ 

ปัจจุบัน ค่าเปา้หมาย 

ที่สนับสนุนการบรรลุ

วิสัยทศัน์ขององค์กร 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี K ปฏบัิตกิาร -ตำแหน่งเชี่ยวชาญ   

  พเิศษ อย่างน้อง 1 คน 

-ตำแหน่งชำนาญการ 

  พเิศษ อย่างน้อย 2 คน 

-ตำแหน่งชำนาญการ 

  อย่างน้อย 1 คน 

 

   - สมรรถนะดา้นคอมพิวเตอร์ S  

   - สมรรถนะดา้นการสื่อสารและการบริการ S  

   - สมรรถนะดา้นการปฏบัิตงิานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ S  

   - สมรรถนะดา้นสารบรรณ S  

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพวิเตอร์ K ปฏบัิตกิาร 

    - สมรรถนะด้านคอมพวิเตอร์ S  

    - สมรรถนะด้านการสื่อสารและการบริการ S  

3. ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป K ปฏบัิตกิาร  

    - สมรรถนะด้านคอมพวิเตอร์ S   

    - สมรรถนะด้านการสื่อสารและการบริการ S   

    - สมรรถนะด้านการปฏบัิตงิานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ S   

    - สมรรถนะด้านสารบรรณ S   
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1.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

แผนภูมิกราฟที่ 1 แสดงผลการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง ประจำปี 2565 

 1.4 สวัสดิการและข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

กองคลัง ได้มสีวัสดิการและข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในส่วนงาน 

โดยนำสวัสดิการ ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยามาใช้ในส่วนงาน ดังนี ้

1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลยั 

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

2. ข้อบังค ับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2558 

3. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของ

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

5. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

พ.ศ. 2564   

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565 
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ผลการการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง ประจ าปี 2565

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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 1.5  แนวทางในการพัฒนาบุคลากรกองคลังโดยการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

  แนวทางการพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2566-2570) จัดทำขึ้นมาโดยวิธีการ

วิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกองคลัง  และเป็นการวางแผน 

กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา นำมาซึง่การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทัศนคตขิองบุคลากร เป็นต้น 

➢ จุดแข็ง (Strength) 

-  ผูบ้ริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

-  บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดถือปฎิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ และวินัยทางการเงินการคลังและพัสดุอย่างเคร่งครัด 

-  บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

-  บุคลากรมีจิตบริการ 

-  บุคลากรรุ่นใหม่มคีวามพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง 

-  มีระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ระบบ Microsoft Dynamics AX 2009, 

ระบบติดตามเอกสารทางการเงิน (Financial Document Tracking System) เป็นต้น) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

-  รับความเห็นซึ่งกันและกัน 
 

➢ จุดอ่อน (Weaknesses) 

-  บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

-  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู ้   ทักษะ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี  

การถ่ายทอด การวิเคราะห์งาน การสื่อสารภายใน 

-  บุคลากรบางส่วนมอีคติต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

-  บุคลากรขาดความกระตอืรอืร้นในการพัฒนางาน 

-  บุคลากรมีประสบการณ์การทำงานที ่แตกต่างกันทำให้เกิดความเข้าใจด้าน

ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและทักษะในการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลที่แตกต่างกัน 

-  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจาก 

มีเวลาตรวจสอบน้อย 

-  บุคลลากรขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากภาระงานมคีวามเสี่ยงสูง 
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-  เนื่องจากมีภาระงานประจำที่มีลักษณะเป็นงานต่อเนื่องจึงทำให้ไม่สะดวกต่อไปเข้า

ร่วมอบรม สัมมนาการพัฒนาบุคลากร 
 

➢ โอกาส (Opportunities) 

-  ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านการคลังในด้านสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังในการ

ปฏิบัติงาน 

-  ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

-  ผูบ้ริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงนิการคลัง 

-  มีการไปศกึษาดูงานยังหน่วยงานหรอืสถาบันศกึษาอื่น ๆ 
 

➢ อุปสรรค (Threats ) 

-  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 

- บุคลากรภายนอกไม่เข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

- บุคลากรจากส่วนงานไม่ทำความเข้าใจในระเบียบที่ถือปฏิบัติร่วมกัน 

-  มีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานฝ่ายบริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่  

ด้านการเงนิ/ พัสดุจงึส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง 
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1.6 สรุปผลการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน  

ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน และเพื่อประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา (ปีงประมาณ 2566 - 2570) 

 กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามแบบเจาะจงบุคคลไปยังผู้อำนวยการกองคลัง 

และหัวหน้างาน แบบออนไลน์ผ่าน  Google ฟอร์ม เพื ่อสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในงาน และนำมาซึ่งการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ นั้น 

 จะเห็นได้ว่าความต้องการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภายในงานของแต่ละงานของกองคลัง 

มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในเกือบทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานประจำ 

เพื่อให้สอดคล้องต่อพันธกิจ  

ตารางที่ 6 ร้อยละของความต้องการของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน ในการการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในงาน 

ประเด็นความคดิเห็น 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

พึงพอใจ 3 2 1 

1. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน ด้านการจัดการ

ตนเอง (เช่น การควบคุมตนเอง, การปรับตัว, การทำงาน

ร่วมกับผู้อื ่น, ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์, การบริหาร

จัดการงาน) 

6 0 0 3.00 มาก 

2. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาทักษะ

การพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ เบื้องต้น 

(ภาษาอังกฤษ) 

5 1 0 2.83 

 

ปานกลาง 

3. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (MS Office, การสืบค้นผ่านทาง Internet, 

การพัฒนาเว็บไซต, ์Office 365 

6 0 0 3.00 

 

มาก 

4 . ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน ด้านงานสารบรรณ 

(เช่น การเกษียน การร่างหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร) 
5 1 0 2.83 

 

ปานกลาง 

5. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาตามตำแหน่ง

หนา้ที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 
5 1 0 2.83 

 

ปานกลาง 

รวม 2.90 ปานกลาง 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 
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Link ในการทำแบบสอบถาม : 

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

BeMWzQ/closedform 

สรุปผลการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน  

ในการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 คน 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ต้องการให้บุคลากรในงานมีการพัฒนาในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การให้บริการ  

ให้คำปรึกษาแนะนำ การเข้าสังคม 

2. ต้องการให้บุคลากรในงานมีการพัฒนาในเรื ่องการใช้งานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ 

การใช้งานโปรแกรม Microsoft word และโปรแกรม Microsoft Excel ใหม้คีวามรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึน้ 

3. ต้องการใหบุ้คลากรในงานมีการพัฒนาในเรื่องการเกษียนหนังสือ การเขียนหนังสือราชการ 

4. ต้องการให้บุคลากรในงานมกีารพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาไทย 

5. ต้องการใหบุ้คลากรในส่วนงานกองคลังมีส่วนร่วมในทุก ๆ เรื่อง ร่วมกัน นอกเหนือจาก

งานประจำที่ตนเองทำอยู่ เพราะอยากจะให้ทุกคนทราบปัญหา อุปสรรคของส่วนงาน และได้แสดง

ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองใหส้ามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ นอกเหนอืจากงานประจำที่ทำอยู่ 

สรุปความต้องการของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน ที่ต้องการให้บุคลากร 

ในส่วนงานกองคลังมีการพัฒนาการทำงาน ตามประเด็นความคิดเห็นตามหัวข้อจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้  

1. ตอ้งการพฒันาบุคลากรในงาน ดา้นการจดัการตนเอง (เช่น การควบคมุตนเอง, การปรบัตวั, 

การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น, ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค,์ การบรหิารจดัการงาน) 
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  

(ปีงประมาณ 2566 - 2570) 

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาการทำงาน 

ของตนเอง แบบออนไลน์ผ่าน Google ฟอร์ม เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนางานของตนเอง 

ซึ่งมีจำนวนผูม้าตอบแบบสอบถามจำนวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 (ไม่รวมผูอ้ำนวยการกองคลัง) 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยความต้องการในการพัฒนาการทำงานของตนเอง 

ประเด็นความคดิเห็น 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

พึงพอใจ 3 2 1 

1. ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 

(เช่น การควบคุมตนเอง , การปรับตัว, การทำงาน

ร่วมกับผู้อื ่น, ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์, การบริหาร

จัดการงาน) 

21 9 1 2.65 ปานกลาง 

2. ท่านต้องการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา 

ภาษาต่างประเทศ เบือ้งตน้ (ภาษาอังกฤษ) 
17 13 1 2.52 

 

ปานกลาง 

3. ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(MS Office ,การสืบค้นผ่านทางInternet , การพัฒนา

เว็บไซต, ์ Office 365 

24 7 0 2.77 

 

ปานกลาง 

4 . ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ (เช่น 

การเกษียน การร่างหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร) 
18 13 0 2.58 

 

ปานกลาง 

5. ท่านต้องการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่าน

ปฏิบัติงานอยู่ 
25 6 0 2.81 

 

ปานกลาง 

รวม 2.66 ปานกลาง 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

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

กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 31 คน มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เตอบแบบสอบถาม 

1. บุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนาทางด้านภาษา การพูด การอ่าน และการเขียน 

2. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับ 

การเบิกจ่าย 

4. บุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนางานด้านงานสารบรรณ การทำลายเอกสาร

ราชการ 

5. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนางานด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

6. บุคลากรกองคลังมีความต้องการเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

7. บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการเขา้ร่วมอบรบด้านการจัดซื้อจัดจ้างในทุกด้าน 

8. บุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนางานด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน  

และระบบวัสดุคงคลัง 

9. บ ุคลากรกองคลังม ีความต้องการศึกษาเก ี ่ยวก ับมาตราฐานบัญชีภาครัฐ  

และต้องการพัฒนางานด้านการจัดทำงบการเงิน 

10. บุคลากรกองคลังมีความต้องการเข้าร่วมอบรบเกี ่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 

ให้มคีวามน่าเชื่อถือในระบบออนไลน์ การแชร์ข้อมูลทางบัญชีอย่างปลอดภัย 
 

สรุปบุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนาการทำงานของตนเอง ตามประเด็น 

ความคิดเห็นตามหัวข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

1. บุคลากรกองคลังมคีวามต้องการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหนา้ที่ที่ปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. บุคลากรกองคลังมคีวามต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง  

4. บุคลากรกองคลังมคีวามต้องการพัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ 

5. บุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนาภาษาต่างประเทศ 
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แบบสำรวจความต้องการของผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน 

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการของผู้อำนวยการกองและ

หัวหน้างานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน และเพื่อประกองการจัดทำแผนการ

พัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา (ปีงประมาณ 2566 - 2570) 

*จำเป็น 

1. สังกัด * 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

     หัวหนา้งานบัญชีเจ้าหนี้ 

     หัวหนา้งานการเงินรับ 

• หัวหนา้งานบัญชี 

• หัวหนา้งานการเงินจ่าย 

• หัวหนา้งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงานด้านการจัดการตนเอง (เช่น การควบคุมตนเอง, การปรับตัว, 

การทำงานร่วมกับผู้อื่น, ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์, การบริหารจัดการงาน) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

3. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ 

เบือ้งตน้ (ภาษาอังกฤษ) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 
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4. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MS Office, การสืบค้นผ่านทาง 

Internet, การพัฒนาเว็บไซต์, Office 365) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

5. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงานด้านงานสารบรรณ (เช่น การเกษียน การร่างหนังสอืราชการการ

จัดเก็บเอกสาร) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

6. ท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน พัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

7. เรื่องอื่น ๆ ทีท่่านต้องการพัฒนาบุคลากรในงาน * 

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

 

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

เนือ้หานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google 

Google ฟอร์ม 
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แบบสอบถามความต้องการพัฒนาการทำงานของตนเองของบุคลากรกองคลัง 

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา

งานประจำ และเพื่อประกองการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ปีงประมาณ 2566 - 2570) 

*จำเป็น 

1. เพศ * 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

ชาย 

     หญิง 

2. อายุ * 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

• 20 – 25 ปี 

• 26 – 30 ปี 

• 31 – 35 ปี 

• 36 – 40 ปี 

• 41 ปีขึ้นไป 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย * 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

• 1 – 5 ปี 

• 6 -10 ปี 

• มากกว่า 10 ปี 

4. ระดับการศกึษา * 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

• ปริญญาตรี 

• ปริญญาโท 

• ปริญญาเอก 
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5. สังกัด * 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

 งานบัญชีเจา้นี้ 

 งานการเงินรับ 

 งานบัญชี 

 งานการเงินจ่าย 

 งานธุรการและพัฒนาระบบ 

6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตำแหน่งปัจจุบัน * 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง  

• 1 – 5 ปี 

• 6 – 10 ปี 

• มากกว่า 10 ปี 

7. ท่านต้องการพัฒนาตนเองดา้นการจัดการตนเอง (เช่น การควบคุมตนเอง, การปรับตัว, การทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น, ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์, การบริหารจัดการงาน) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

8. ท่านต้องการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ เบือ้งต้น (ภาษาอังกฤษ) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

9. ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MS Office, การสืบค้นผ่านทาง Internet,  

การพัฒนาเว็บไซต์, Office 365) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         



แผนการพัฒนาบุคลากร กองคลงั มหาวิทยาลัยพะเยา (ปีงบประมาณ 2566-2570)  หน้า | 24  

 

10. ท่านต้องการพัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ (เช่น การเกษียน การร่างหนังสือราชการการจัดเก็บ

เอกสาร) * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

11. ท่านต้องการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ * 

ระดับความต้องการ 1 – 3 (1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก) 

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง 

  1     2        3 

         

12. จากคำถามขอ้ 11. โปรดระบุเรื่องที่ตอ้งการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหนา้ที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ * 

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

13. เรื่องอื่น ๆ ที่ตอ้งการพัฒนา * 

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

 

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

เนือ้หานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google 

Google ฟอร์ม 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด  

 ประเด็นยุทธศาสตร์การบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้

มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการ

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธ

กิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบ

บูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1) ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรูค้วามสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทัน

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 เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้

ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและ

ความเชื ่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื ้นที ่ในการยกระดับ

การศกึษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 
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 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และชุมชน 

 การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่ (Area-Based and Community 

Engagement University) ที่มีคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่ในระดับสากล (Talent and Skilled 

Human Resources) สร้างงานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม  

ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและ

การประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก 

วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้าน

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของ

ประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้

ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู ้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาค

การเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศ

ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้  

  3) บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ใน 

ทุกสาขาทั ้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community 

Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธ

กิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร ่วมกับชุมชนและสังคมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ด ีและเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความ

เข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข มีคุณภาพชีวืตและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

 4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

 การดำรงไว้ซึ่งศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ
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ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู ่ในพื้นที ่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็น

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิ ตที่ดีงาม 

ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื ่อมโยงกลมกลืน  

กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์  ด้วยการ

บริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ BCG Model เป็น Platform ในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยพะเยาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การบรรลุ SDGs ร่วมกัน 

 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนด 

ในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดี  

มีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร

สายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที ่เปลี่ยนแปลงไป 

บุคลากรมี Mindset ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผูน้ำ (Leadership) และ

ผูต้ามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน 

เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจ

ต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น

และต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคิด สร้าง

จิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื ่อถือและมีการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 – 2570  

 กองคลังได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นโยบาย 

และวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางานของกองคลัง 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้าง

องค์ความรู้และนวตักรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-economy และการทำงานแบบจตุร

ภาคี (Quadruple Helix) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มกีารเชื่อมโยงตัวชีว้ัดใหเ้ข้ากับเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบับที่ 13  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

                                และเอกลักษณ์ของชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 
 

ความเช่ือมโยงของพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดและทำการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และมุ่งเน้นใน 9  SDGs คือ SDG 

2,3,4,5,9,11,12,15 และ 17 ที่ได้จากการพิจารณาแนวนโยบายและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

พะเยาที่ผ่านมา เช่น นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ที่เน้น 5 SDGs 
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(SDG 2,4,9,12,17) ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากการประเมิน THE Impact Rankings และกิจกรรม

และผลการด˚าเนินงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทั้ง 9 SDGs ประกอบด้วย 

  

- SDG 2 Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรม

อย่างยั่งยนื 

- SDG 3 Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ทุกช่วงอายุ 

- SDG 4 Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิตแก่ทุกคน 

- SDG 5 Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 

- SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวใหเ้ป็น อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

- SDG 11 Sustainable Cities and Communities ท˚าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

มีความปลอดภยัทั่วถึง พร้อมรับความ เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

- SDG 12 Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิต

ที่ยั่งยืน 

- SDG 15 Life on Land ปกป้อง ฟืน้ฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

อย่างยั่งยนื 

- SDG 17 Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับ

สากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กองคลัง จงึได้กำหนดพันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และทำการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และมุ่งเนน้ใน 9 

SDGs เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา และพัฒนาระบบบริหารที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล 

มุ่งเนน้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการ

ที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน ทั้งด้านการพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคลที ่มุ ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  

เพื่อ “สานความคดิสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี ดังตารางต่อไปนี้ 
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 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภบิาล 

              ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 2 : การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workfarce Development) 

ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลงั พ.ศ. 2566 - 2570 

 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                       

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภบิาล  2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์                             

1. เ ป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล า ง

ให้บริการด้านการเงิน

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

พัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานใน

กองคลังได้รับการอบรม

อย่างน้อยปีละ 10 ชั่วโมง 

ต่อคน 

100 100 100 100 100 ร้อยละผลการประเมิน

ความพ ึ งพอใจในการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง

ผู้รับบริการ  

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 

ส่งเสริมเครือข่ายบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง

ใหเ้ข้ารับการอบรมพัฒนา

ความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละของจำนวนครั้งการ
ส่งคืนเอกสารที่ส่งเบิกจ่ายมี
จำนวนลดลงจากปีก่อน 

10 10 10 10 10 ร้อยละผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง

ผู้รับบริการ  

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 

การจ ั ดสอบปร ะม วล

ความรู ้ของผู ้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินการคลังของ

ส่วนงาน 

  

ร้อยละของจำนวนผู้ที ่สอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฎิบัติงานด้านการคลัง 

65 70 75 80 85 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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                       

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภบิาล  2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์                             

1. เป็นศูนย์กลางให้บริการ

ด้านการเงินการคลังอย่าง

เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง

เ ป ็ น ไ ป ต ามข ้ 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

เรียกรับสินบน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. โครงการส ่ ง เสร ิ ม

คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน อย่าง

น้อย 1 โครงการต่อป ี

1 1 1 1 1 ผู ้ปฏิบ ัต ิงานด ้าน

การคลังไม่มีผู ้ถูก

ลงโทษทางวนัิย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. มีระบบบริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลังที ่ มี

ประส ิทธ ิภาพ  และเป็น

คลังข้อมูลด้านการเงินที่ให้

ประโยชน์แก่ผู ้บริหารใน

การวางแผนและตัดสินใจ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ให ้ สามารถรองรั บ

ความต้องการใช้ข้อมูล

ของผู ้บริหาร และลด

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

1. มีระบบสารสนเทศ

ที ่สามารถรองรับ

ความต ้องการใช้

ข้อมูลของผู้บริหาร 

จำนวนระบบที ่พ ัฒนา

เพ ื ่ อสน ับสน ุ นความ

ต้องการใช ้ข ้อมูลของ

ผู้บริหาร 

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. มีระบบสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 

ภาพในการปฎบิัติงาน 

และลดขั้นตอนการ

ปฎิบัติงาน 

จำนวนระบบที ่พ ัฒนา

เพ ื ่ อลดข ั ้ นตอนการ

ปฎิบัติงาน 

- 1 - 1 - ร้อยละของความพึง

พอใจของผู้ใชบ้ริการ 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 

80 

 

 



 
    แผนการพัฒนาบคุลากร กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา (ปีงบประมาณ 2566-2570)  หน้า | 34  

 

        ตารางที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภบิาล (ต่อ) 

ข้อมูลเชงิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของกองคลงั พ.ศ. 2566 – 2570 
 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด                        

เป้าประสงค์      ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)    

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิ

บาล  

2566 2567 2568 2569 2570   2566 2567 2568 2569 2570  

เป้าประสงค์                              

3. รายงานการเงิน

ของมหาวิทยาลัย 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม

มาตรฐานการบัญชี

ภาคร ัฐ  หลักการ

บ ัญช ี ท ี ่ ร ั บ ร อ ง

โ ดยท ั ่ ว ไ ป  และ

ดำ เน ิ นการตาม

กรอบระยะเวลาที่

กฎหมายกำหนด         

รายงานการเงิน

ถ ู ก ต ้ อ ง ต า ม

มาตรฐานการ

บ ั ญ ช ี ภ า ค รั ฐ 

หลักการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไป 

โดย ได ้ ร ั บการ

รับรองอย่างไม่มี

เง่ือนไข 

จัดทำรายงานทางการเงิน

ที่ถูกต้องตามกรอบระยะเวลา

ที่กฎหมายกำหนด 

รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ตามกรอบระยะเวลาท ี่

กฎหมายกำหนด 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

90 วัน

นับ

จาก

วันส้ิน

ปีงบป

ระมา

ณ 

ร้อยละของการปฏิบัติงาน

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 

ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข ้อเสนอแนะของผู ้สอบ

บัญชีม ีจำนวนข้อลดลง

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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ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองคลัง และ Performance Agreement ของ ผู้อำนวยการกองคลัง 

        ตารางที่ 9 ตัวชีว้ัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองคลังและ Performance Agreement ของ ผู้อำนวยการกองคลัง 

Super KPI 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์ 

(GOAL) 

1. จัดทำบัญชีและรายงานการเงินท่ีถูกต้องตามหลักการและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ  

2. จัดทำบัญชีและรายงานการเงินนำส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรอืผู้สอบบัญชีท่ีสำนักงานตรวจ

เงินแผ่นดินเห็นชอบให้การรับรองงบการเงินภายในระยะเวลาตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

4. ทบทวนและปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการดา้นการคลังให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก 

สิ้นปีงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นปีงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ถูกต้อง 

 

90 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

180 วันนับจาก

สิ้นงบประมาณ 

 

อย่างนอ้ย     

1 ครัง้ 

ผู้อำนวยการ

กองคลัง 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

1. การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. ระดับผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารในหน่วยงาน 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่มี 

ข้อรอ้งเรยีน 

 

ระดับดขีึ้นไป 

ผู้อำนวยการ

กองคลัง 

          หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นที่ท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งต้องสามารถวัดเป็น  

                         เชิงตัวเลขได้ชัดเจน 
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การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมของกองคลัง 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

        ตารางที่ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ปี 2565 

(บาท) 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 .  บ ุ ค ล า ก ร มี

คุณภาพ มีทัศนคติ

ท ี ่ ด ี แ ละม ี ความ

ภูมิใจในองค์กร 

 

1.1 ร ้อยละของบุคลากรที ่ เข ้าร ่วม

โครงการมีความภูม ิใจในองค์กรและ

หน้าท่ีท่ีไดร้ับผิดชอบ 

 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 95 รอ้ยละ 95 โครงการพัฒนาบุคลากร

ดา้นการเงินและบัญชี 

250,000.00 กองคลัง 

1.2 ร้อยละบุคลากรกองคลังมีความรู้

ความเข ้าใจในการเร ื ่องที ่ ได ้ร ับการ

ส่งเสรมิศักยภาพ 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรกองคลัง 

100,000.00 กองคลัง 

 1.3 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจในสภาพแวดล้อมของกองคลัง 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 80 โครงการ Fin Green  30,000.00  

2 .  มหาว ิทยาลั ย

พะเยามีการบริหาร 

ง า น ท ี ่ ท ั น ส มั ย 

ประสิทธ ิคล่องตัว 

มีภาพและโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

2.1 ร้อยละจำนวนครั้งของการส่งคืน

และแก้ไขเอกสารทางการเงินลดลงจาก

ปีก่อน 

รอ้ยละ 10  รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 30 โครงการแลกเ ป ล ี ่ ย น

เรียนรู ้ด้านการเงินการ

คลัง (KM) 

40,000.00 กองคลัง 

2.2 จำนวนส่วนงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 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

สารสนเทศดา้นการคลัง 

- กองคลัง 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ประเด็นความเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ปัจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1. บุคลากรไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัตงิานหลัก   RM     IC 1. -   RM    IC 

2. -   RM     IC 2. -   RM    IC 
 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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บทท่ี 4 
 

การติดตามและประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

การนำแผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570 ให้เป็นไปตามประเด็นยุททธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย  

ที่กำหนดเป็นแนวทางไว้เพื ่อพัฒนาบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง  มีการติดตาม

ประเมินผลงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนด

แนวทาง การนำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 โดยจัดทำแนวทางการสื ่อสาร และจัดประชุมชี ้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรของกองคลัง ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ  

ของตนเองที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566   

2. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

การติตตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง เพื่อให้ทุกคนส่วนงานกองคลังได้ทราบถึงความสำเร็จ 

หรอืความลม้เหลวของการดำเนินงานตามแผนจงึมกีารกำกับติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1. กำหนดให้ทุกคนในส่วนงานกองคลัง มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงการผลการ

ดำเนินงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื ่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. การนำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งสำหรับ

เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 

3. การนำผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
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4. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองคลัง เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงแผนการพัฒนาให้สอดคลัองกับสถานการณ์ในปีถัดไป 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำผลการประเมิน 

มาทบทวน และปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 
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