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บทท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 
1. ลักษณะสถานะแวดล้อมขององค์กร 

1.1 ประวัติความเป็นมาของกองคลัง 

แต่เดิมกองคลังมีชื ่อหน่วยงานว่า งานการเงินและบัญชี ซึ ่งเป็นหน่วยงานภายใต้

สำน ักงานบร ิหาร มหาว ิทยาล ัยนเรศวร ว ิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยได ้เร ิ ่มก ่อต ั ้ง 

ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีภารกิจในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตลอดจนการรับเงินค่าลงทะเบียน  

ของนสิิต และเรื่องอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนัก คือ สำนัก

บริหารและสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงินและบัญชีอยู ่ในส่วนงานบริหารกลาง  

อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  

ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหนา้ที่ 

งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่าง  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

การบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มคีวามคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 8 สำนัก คือ 

1.  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2.  สำนักวิชาศลิปศาสตร์ 

3.  สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

4.  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

5.  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6.  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.  สำนักวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

8.  สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ งานสารบรรณ  

งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ  

งานยานพาหนะ งานเอกสาร และร้านขายของที่ระลึก 
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ในปี พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550  โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จ 

ในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั้น

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่ง  

งานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงาน

ของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยมีรองผูอ้ำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น

หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน

การคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ ออกเป็น 6 งาน ต่อมาตามคำสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 1779/2556 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้ให้ร้านขายของที่ระลึก  

ย้ายมาสังกัด กองคลัง 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองคลัง พ.ศ. 2562  โดยได้โอนย้าย 

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็นร้านขายของ 

ที่ระลึก กองคลังจึงมีการแบ่งโครงสรา้งการบริหารจัดการขึน้ใหม่ ดังนี้ 

1. งานธุรการและพัฒนาระบบ 

2. งานการเงนิจ่าย 

3. งานการเงนิรับ 

4. งานบัญชี 

5. งานบัญชีเจา้หนี้ 

6. งานพัสดุ  

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน

ภายในกองคลัง โดยได้โอนย้ายงานพัสดุ ไปเป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันกองคลังมีโครงสรา้งหน่วยงานภายใน จำนวน 5 งาน ดังนี้ 

 1. งานการเงนิรับ 

 2. งานการเงนิจ่าย 

 3. งานบัญชีเจา้หนี้ 

 4. งานบัญชี 

 5. งานธุรการและพัฒนาระบบ 

 

 



                                               แผนการพัฒนาบุคลากร กองคลงั มหาวิทยาลัยพะเยา (ปีงบประมาณ 2564-2567)   หน้า | 3  

 

 1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมืออาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมในการทำงาน” 

 พันธกิจ (Missions) 

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3.  กำกับดูแลและควบคุมงานด้านการเงนิการคลังของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์  

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง 

เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนงานด้าน

การบริหารและงานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ควบคุมการเบิกจ่าย การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และทันต่อเวลา 

3. จัดทำระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ 

แก่ผูบ้ริหารในการตัดสินใจ 

4. จัดทำรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชี 

ที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

5. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้านการเงิน

การคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมอือาชีพ 
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1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานกองคลังเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินการคลังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งแยกเป็น 

หญิง 30 คน ชาย 2 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 38 ปี ( ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564) บุคลากร 

ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน โดยจำแนกประเภทระดับวุฒิการศึกษา 

ของผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จำแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน 

ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 32 100.00 

รวม 32 100.00 

ตารางที่ 2 จำแนกตามระดับการศึกษา 

ลำดับ บุคลากรในงาน ระดับ

ปริญญาตรี 

ระดับ

ปริญญาโท 

รวมจำนวน

บุคลากรทั้งสิ้น 

1 ผูอ้ำนวยการกองคลัง  1 1 

2 งานธุรการและพัฒนาระบบ 3 2 5 

3 งานการเงินรับ 1 3 4 

4 งานการเงินจ่าย 4 2 6 

5 งานบัญชีเจา้หนี้ 5 3 8 

6 งานบัญชี 7 1 8 

รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 20 12 32 

คดิเป็นร้อยละ 62.50 37.50 100 
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       กราฟที่ 2 แสดงระดับการศกึษา 

องค์ประกอบที่ทำให้กองคลังมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ

เป้าประสงค์ คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของกองคลัง ส่งเสริม

การศกึษาต่อ  การเข้าในการอบรมเพื่อเป็นทักษะด้านต่าง ๆ และนำมาพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทำงาน อีกทั ้งมหาวิทยาลัยยังมีสวัสดิการและสิทธิผลประโยชน์ให้กับ

บุคลากรในด้านการรักษาพยาบาล  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการประกันอุบัติเหตุเพื่อเป็นขวัญ

และกำลังใจให้กับบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.50%

62.50%

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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1.4  สินทรัพย์เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

กองคลังได้นำเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ในการสนับสนุน

การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกองคลัง ดังนี้ 

ตารางที่ 3 สินทรัพย์เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภยั 

ด้าน รายการ 

เทคโนโลย ี 1. ระบบ ERP (Dynamics AX) 

2. ระบบติดตามเอกสารการเงินมหาวิทยาลยัพะเยา (Financial 

Document Tracking System) 

3. ระบบสารสนเทศการบรหิารวสัดุคงคลัง (IMS) 

4. ระบบสาธารณูปโภค 

5. ระบบ Tax _vender 

6. ERP Customize Web Report of UP 

7. ระบบโทรทัศน์วงจรปดิ 

อุปกรณ์สำนักงาน 1.  เครื่องคอมพิวเตอร ์

2. Ipad 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 

4. โทรศัพท์/โทรสาร  

5. เครื่องสแกนเนอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ขาวดำและสี 

6. เครื่องบันทึกเสียง 

7. เครื่องยิงบาร์โคด้ 

8. เครื่องโปรเจคเตอร์ 

9. กล้องถ่ายรูป 

10. ตู้นิรภัย 

11. ตู้จัดเก็บเอกสาร 

12. โทรทัศน์ แอล อี ดี Smart TV 

สิ่งอำนวยความสะดวกและ

ความปลอดภัย 

1. ห้องประชุมพรอ้มอุปกรณ์การประชุม 

2. ระบบกล้องวงจรปดิ 
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1.5 งบประมาณ 

กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ประจำปี 2564 เป็นเงนิจำนวน 1,500,000 บาท 

(หนึ่งล้านหา้แสนบาทถ้วน)    

1.6  กฎระเบียบข้อบังคับ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังบรรลุพันธกิจ และบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการ กองคลังจึงปฏิบัติงานข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย และ

ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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2. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

           โครงสร้างการบริหารงาน 
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โครงสร้างองค์กร 
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บทท่ี2 

ผลการวเิคราะห ์

2.1  การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

➢ 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 

-  เนื่องจากมีภาระงานประจำที่มีลักษณะเป็นงานต่อเนื่องจึงทำให้ไม่สะดวกต่อไปเข้า

ร่วมอบรม สัมมนาการพัฒนาบุคลากร 
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➢ โอกาส (Opportunities) 

-  ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านการคลังในด้านสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังในการ

ปฏิบัติงาน 

-  ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

-  ผูบ้ริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงนิการคลัง 

-  มีการไปศกึษาดูงานยังหน่วยงานหรอืสถาบันศกึษาอื่น ๆ 
 

➢ อุปสรรค (Threats ) 

-  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 

- บุคลากรภายนอกไม่เข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

- บุคลากรจากส่วนงานไม่ทำความเข้าใจในระเบียบที่ถือปฏิบัติร่วมกัน 

-  มีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานฝ่ายบริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่  

ด้านการเงนิ/ พัสดุจงึส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง 

2.2 ความต้องการของผู ้อำนวยการกองและหัวหน้างานในการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรในงาน  

 กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามแบบเจาะจงบุคคลไปยังผู ้อำนวยการกองและ

หัวหน้างาน (ภาคผนวก 1.2) เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน และนำมาซึ่ง

การพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ นั้น 

 จะเห็นได้ว่าความต้องการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภายในงานของแต่ละงานของกองคลัง  

มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในเกือบทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานประจำ 

เพื่อให้สอดคล้องต่อพันธกิจ  
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ตารางที่ 4 ร้อยละของความตอ้งการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน 

ความต้องการ ค่าเฉลี่ย 

1. พัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 2.83 

2. พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ 2.83 

3. พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.83 

4. พัฒนาตนเองดา้นงานสารบรรณ 3.00 

5. พัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 3.00 

จากความต้องการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีความตอ้งการที่

ผูอ้ำนวยการกองและหัวหน้างานเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อบรมเกี่ยวกับ การสื่อสาร ประสานงานและสอนงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม 

2. ตอ้งการพัฒนาด้านงานพัสดุ 

3. ดา้นการสื่่อสาร (การใช้ทักษะการพูด) 

2.3 ความต้องการในการพัฒนาการทำงานของตนเอง 

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาการทำงานของ

ตนเอง แบบ Online (ภาคผนวก 1.3) เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนางานของตนเองซึ่งมีจำนวน

ผูม้าตอบแบบสอบถามจำนวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 (ไม่รวมผูอ้ำนวยการกองคลัง) 

จากค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าความต้องการพัฒนาการทำงานของตนเองของบุคลากรกองคลัง

มีความต้องการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.94 จากค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3  
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความต้องการในการพัฒนาการทำงานของตนเอง 

ความต้องการ ค่าเฉลี่ย 

1. พัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 2.65 

2. พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน สนทนา ภาษาต่างประเทศ 2.68 

3. พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.87 

4. พัฒนาตนเองดา้นงานสารบรรณ 2.77 

5. พัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 2.94 

บุคลากรกองคลังมคีวามตอ้งการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่มาก

ที่สุดมคีวามตอ้งการตามหัวข้อ ดังนี้  

1. ระเบียบและการเบิกจ่ายเงนิ 

2. สารบรรณ 

3. กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 

จัดจา้งและการบริหารพัสดุ 

4. มาตรฐานการบัญชี การวางระบบบัญชี 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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บทท่ี 3 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2564-2567) 

 แนวทางการพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2564-2567) จัดทำขึ ้นมาโดยวิธีการ

วิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกองคลัง  และเป็นการวางแผน 

กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา นำมาซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และทัศนคตขิองบุคลากร เป็นต้น   
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ภาคผนวก 

1.1 ประวัติการศึกษา บุคลากรกองคลัง 
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1.2  แบบสำรวจความต้องการของผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในงาน
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1.3 แบบสอบถามความต้องการพัฒนาการทำงานของตนเองของบุคลากรกองคลัง 
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