แผนยุ ท ธศาสตร์

การพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
กองแผนงาน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประวัตคิ วามเป็นมา
ชื่อหน่วยงาน
กองแผนงาน
ที่ตั้ง
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาค
ทางการศึ ก ษาแต่ เดิ ม อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แลของมหาวิท ยาลั ย นเรศวรใช้ชื่อ ว่ามหาวิท ยาลั ย นเรศวร วิท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา ตั้ ง แต่ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2538 การจั ด การเรี ย นการสอนระยะเริ่ ม แรกได้ ใ ช้ อ าคารเรี ย น
ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว และในปี 2542 ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งถาวร ตำบล
แม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา จึงได้เริ่มก่อตั้งงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาขึ้นตั้งแต่ ปีการศึกษา
2544 อยู ่ภ ายใต้ส ัง กัด ของสำนัก บริห าร ประกอบด้ว ย งานธุร การ งานวิเ คราะห์ง บประมาณ งานวิจัย
สถาบัน งานติดตามและประเมินผล และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 ปี ทำให้องค์กรขนาดใหญ่มีนิสิตและบุคลากร
จำนวนมาก จึ ง จำเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากร วิ ช าการ และงบประมาณ
ให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ งานนโยบายและแผล จึ ง ได้ เ ป ลี่ ย นเป็ น ส่ ว นงานนโยบายและแผนในปี ก ารศึ ก ษา
2547 ซึ ่ง ประกอบด้ว ย งานธุร การ งานยุท ธศาสตร์แ ละติด ตามผล งานวิเ คราะห์ง บประมาณและ
อัต รากำลัง งานวิ จั ย สถาบั น และสารสนเทศและงานวางผั งแม่ บ ทและออกแบบก่ อ สร้ าง ในคราวประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 131/(4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยนเรศวรพะเยา พ.ศ.2550 และได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา” มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ รับ การยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2553และสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ มี ม ติ ในที่ ป ระชุ ม ครั้งที่ 5/2553 ให้ แ บ่ งหน่ วยงานภายในส่ วนงานบริห าร จากส่ วนงานนโยบายและแผน
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรพะเยา เป็ น ก อ งแ ผ น งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ป ระก อ บ ด้ ว ย งาน ธุ ร ก าร
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งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผล งานวิ เ คราะห์ ง บประมาณและอั ต รากำลั ง งานวิ จั ย สถาบั น
และสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2555 กองแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริ ห ารงานภายใน กองแผนงาน จึ ง ได้ น ำเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ครั้งที่ 35(9/2555) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ของ กองแผนงาน ประกอบด้ ว ย งานธุ ร การ งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน งานติ ด ตามและประเมิ น ผล
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
จนกระทั่งปัจจุบั น เพื่อ ให้การบริหารงานเกิ ดความคล่องตัวและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้มี
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน ย่ อ ย ระดั บ งานภายในกองแผนงาน
ให้ ป ระกอบไปด้ ว ย งานธุ ร การ งานแผนยุ ท ธศาสตร์ งานงบประมาณ งานสารสนเทศเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
และงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/สมรรถนะหลัก
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่ มีความเป็นเลิศด้านการจัดทำงบประมาณวางแผนและพัฒ นาเพื่อสนับ สนุน
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
จัดทำและวางแผนเชิงกลยุทธ,ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการกำกับติดตามประเมินผลพัฒนา
ด้านศักยภาพและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
สมรรถนะหลัก
เชี่ยวชาญการบริหารงบประมาณวางแผนและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นเลิศ
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โครงสร้างองค์กร
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ผู้บริหารกองแผนงาน

วุฒกิ ารศึกษา รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) , ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ติดต่อ : thiti_1930@hotmail.com
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กองแผนงาน ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. รับผิดชอบการอนุมัตจิ ัดซื้อ – จัดจ้างการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
3. การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
4. การจัดซือ้ -จัดจ้างของส่วนงานบริหาร
5. งานอำนวยการของกองแผนงานและโครงสร้างองค์กร
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้
1) งานสารบรรณ
ออกเลขหนังสื อภายในและภายนอกของกองแผนงานจัด เก็ บ สำเนาเอกสารไว้เป็ นหลัก ฐาน
ในการติดตามค้นหาและตรวจสอบในภายหลัง ลงทะเบียนหนังสือเวียนภายในและภายนอก ทำการวิเคราะห์
จัด ทำเอกสาร และการโต้ ต อบหนั งสื อ ของกองไปยั งหน่ วยงานต่ างๆ ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของ พนักงานของมหาวิทยาลัย และดูแลความเรียบร้อยของกองแผนงาน
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
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2) งานพัสดุและการเงิน
ควบคุมการใช้พัสดุของกองแผนงาน ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงาน ทำเรื่องการเบิกจ่าย
ต่างๆ ของบุคลากรภายใน และดูแลด้านงบประมาณรายจ่ายของกองแผนงาน
3) ภาระงานอื่นๆ
1. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบุคลากร /การเงินและพัสดุ/ธุรการ
2. เข้าร่วมโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้
4) ความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานอื่นๆ
1. สามารถทำงานแทนกันภายในงานได้
2. มีความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายมากขึ้น
3. สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน และสามารถทำงานได้เร็วขึน้
4. สามารถลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้มากขึ้น
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2. งานแผนยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนโครงการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของมหาวิทยาลัย
5. รายงานข้อมูลพื้นฐานต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจำปี
6. บริหารจัดการเครือข่ายแผนงานของมหาวิทยาลัย
7. บริหารระบบสารสนเทศ e-budget ควบคู่กับงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย อว.

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
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โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้
สนั บ สนุ นการศึก ษาวิเคราะห์ กำหนดวิสัย ทั ศน์ พั น ธกิ จ เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ของหน่ วยงาน
ให้ ส อดคล้อ งกั บ เป้ าหมายและพั นธกิ จของมหาวิท ยาลั ย และจัด ทำแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิบั ติ งาน โครงการ
กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังทั้งด้านผลผลิต และผลลัพธ์
ทั้งระดับหน่วยงานและบุคลากรผูป้ ฏิบัติงานทุกคนในสังกัด
1. ประสานงานและดำเนิ น งานในการจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในระยะยาว
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี
2. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับแผน โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และแผนอืน่ ๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็น
ต้น)
3. ประสานงานให้ มีก ารดำเนินการตามแผนและนำแผนไปสู่ก ารปฏิบั ติในลัก ษณะเชิงยุ ท ธศาสตร์
ด้วยการกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
4. สร้างกลไกในการประสานนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงโครงการเข้าบรรจุในแผน
5. ติ ด ตามและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ตามแผนงาน/โครงการ/แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
6. ประเมิ น ผลการดำเนิ น การตามแผนงาน/โครงการ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย
มอบหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทำรายงานผลการประเมิน
7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผูอ้ ำนวยการมอบหมาย
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3. งานงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสำนักงบประมาณ
2. จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจำปี
4. ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
5. จัดทำเอกสารการจัดซือ้ – จัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินในระบบ Microsoft Dynamics –AX
6. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้เงินประจำปี
7. รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามรายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง อว.
8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB-EVMIS BVDGET –U และ EMENSCR
9. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)
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โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้
1) หน่วยงบประมาณแผ่นดิน
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย
1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2. การจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
3. การเสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
4. การจัดทำงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ
5. การจัดทำงบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็นประจำปีงบประมาณ
6. จัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล
7. จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
8. บันทึกข้อมูลลงในระบบ E-budgeting ของสำนักงบประมาณ
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) หน่วยงบประมาณรายได้
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณรายได้ ประกอบด้วย
1. การประมาณการงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ
2. จัดทำรูปเล่มงบประมาณประจำปี
3. การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ
4. การตัด – โอน งบประมาณ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ Infographic
2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกองแผนงาน
3. บริหารจัดการ Software ปฏิบัติงานของกองแผนงาน
4. บริหารระบบสารสนเทศ e-budget ควบคู่กับงานแผนยุทธศาสตร์
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5. งานบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี
2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและส่วนงาน (ITA)
3. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับด้านธรรมภิบาลและความโปร่งใสขององค์กร และส่วนงาน
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้
1) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1. รวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา
และสรุป ผลการดำเนิ น งานด้ านการบริห ารจั ดการความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ เสนอรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
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2. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และระดั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. การรวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับ มหาวิท ยาลัย
พะเยา และระดั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ เสนอรายงานต่ อ คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อธิการบดีลงนาม และนำส่งหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไป
4. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
2. ติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน ตรวจสอบข้ อ มู ล และนำข้ อ มู ล เผยแพร่ ผ่ านเว็บ ไซต์
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
3. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
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งบประมาณประจำปี 2564
ตาราง แสดงงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้
ลำดับ
ประเภทรายจ่าย
1
กองทุนเพื่อการศึกษา
2
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
รวม

งบประมาณ
1,900,000
400,000
2,300,000

การดำเนินโครงการ ปี 2564
ลำดับ
โครงการ
1
โครงการติดตามผลการใช้ระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณและแผนยุทธศาสตร์
2
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
3
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณและ
แผนยุทธศาสตร์
6
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
7
โครงการอัตลักษณ์ผา้ ไทย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
(UP Thai Textiles Signature)
รวม

งบประมาณ
280,000
70,000
30,000
150,000
120,000
300,000
500,000
1,450,000
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ผลิตภัณฑ์ กองแผนงานมีผลิตภัณฑ์หลัก กลไกที่ใช้ในการส่งมอบ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์/บริการที่สำคัญ
1.
2.
-

3.
4.

จัดทำแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนโครงการ Re Invent
แผนปฏิบัตกิ าร
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
แผนความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล
รายงานประจำปี
รายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
ประจำปี / ราย 6 เดือน / ไตร
มาส
แผนปฏิบตั กิ ารประจำปี / 6
เดือน /ไตรมาส
แผนการใช้งบประมาณ
รายงานผลปฏิบัตกิ ารตามตัวชีว้ ัด
เร่งด่วน
รายงาน ITA ของมหาวิทยาลัย
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
ระบบbudget
ระบบ MOU
ระบบติดตามประเมินผลและ
รายงานผล
การจัดการงบประมาณ

5. บริหารความเสี่ยงและความ
โปร่งใส
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนงาน ITA

ลูกค้า

กลไกลที่ใช้ในการส่ง
มอบ

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารส่วนงาน (คณะ/กอง/ศูนย์)
- สปอว.

เอกสาร

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารส่วนงาน (คณะ/กอง/ศูนย์

เอกสาร
ระบบ Budget
ระบบรายงาน Super KPI

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารส่วนงาน (คณะ/กอง/ศูนย์)

ระบบสารสนเทศและ
ระบบbudget

-

สำนักงบประมาณ
สปอว.
หน่วยงานร่วมบูรณาการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารส่วนงาน (คณะ/กอง/ศูนย์)

เอกสาร

เอกสาร
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สินทรัพย์
กองแผนงาน มีห้องสำนักงานภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มีครุภัณฑ์สำนักงาน ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
อุปกรณ์สำนักงาน
1. โต๊ะทำงาน
จำนวน
27
ตัว
2. คอมพิวเตอร์
จำนวน
21
ตัว
3. ตู้เก็บเอกสาร
จำนวน
52 ตัว
4. เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน
12
ตัว
5. เครื่องแสกนเนอร์ จำนวน
2
ตัว
ครุภัณฑ์อ่นื ๆ
1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน
8
ตัว
ระบบสารสนเทศ
1. ระบบ e-budgeting
2. ระบบ BI (Business Intelligence)
3. ระบบ ITA
4. ระบบ SWOT
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ
กองแผนงาน ดำเนินงานโดยให้บริการ ประสานงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. คณะศิลปศาสตร์
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะแพทยศาสตร์
8. คณะเภสัชศาสตร์
9. คณะสหเวชศาสตร์
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์
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12. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
14. คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์
15. คณะทันตแพทยศาสตร์
16. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
17. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
18. วิทยาลัยการศึกษา
19. วิทยาลัยการจัดการ
20. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
1. กองกฎหมายและทรัพย์สิน
2. การกองกลาง
3. กองกิจการนิสิต
4. กองคลัง
5. กองแผนงาน
6. กองอาคารสถานที่
7. กองการเจ้าหน้าที่
8. กองบริหารงานวิจัย
9. กองบริการการศึกษา
10. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
11. สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
12. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
13. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
14. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
15. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
17. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18. หน่วยกฎหมาย
19. หน่วยจัดหารายได้
20. หน่วยตรวจสอบภายใน
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ผู้ส่งมอบ หรือคู่ความร่วมมือ
กองแผนงานดำเนินงาน โดยมีผู้ส่งมอบ หรือคู่ความร่วมมือ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ดังนี้
1. สำนักงบประมาณ
2. กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
3. บริษัทผูร้ ับเหมาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยพะเยา/บริษัทคู่ค้า
4. ส่วนราชการ จังหวัดพะเยา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลในบริเวณใกล้เคียง
6. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า/ผ้รับบริการ/
(Customer)

ผลิตภัณฑ์/บริการทีสําคัญ ความต้องการและความคาดหวังทีสําคัญต่อ
(Output)
ผลิตภัณฑ์

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารส่วนงาน
(คณะ/สถาบัน/สํานัก)

1. จัดทําแผน
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- แผนความเสี่ยง
- ITA มหาวิทยาลัย
- การจัดการงบประมาณ

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารส่วนงาน
(คณะ/สถาบัน/สํานัก)

2. รายงานผลการติดตาม
และประเมินผล
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- แผนงบประมาณ

ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
- สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
- มีแผนงานโครงการและงบประมาณสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- การจัดสรรอัตรากําลังสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- ไม่เป็นภาระด้านการเงินและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต
ผูบ้ ริหารส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/สํานัก)
- มีทิศทางและเป้าหมายของแผนมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน ทีส่วนงานจะสามารถนําไปกําหนดแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัตงิ านของส่วนงาน
- ได้รับงบประมาณในการพัฒนาส่วนงานอย่าง
เหมาะสม
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
- ส่วนงานขับเคลือนการปฏิบัตงิ านให้บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
และทิศทางการพัฒนาของส่วนงาน
- ผลการประเมินสามารถนําไปใช้ในการทบทวน
และปรับแผน
ผูบ้ ริหารส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/สำนัก)
- ตัวชีวัดและเป้าหมายคํารับรองเป็ นไปตาม
ศักยภาพของส่วนงาน
- ผลการประเมินสามารถนําไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาส่วนงาน
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ลูกค้า/ผ้รับบริการ/
(Customer)
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารส่วนงาน
(คณะ/สถาบัน/สํานัก)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สําคัญ

ผลิตภัณฑ์/บริการทีสําคัญ ความต้องการและความคาดหวังทีสําคัญต่อ
(Output)
ผลิตภัณฑ์
3. สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารส่วนงาน (คณะ/
สถาบัน/สํานัก)
- เป็นเอกสารทีมีคุณภาพทีแสดงถึงผลงานที
สําคัญของมหาวิทยาลัย
- เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการและการวางแผนพัฒนาส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ์/บริการทีสําคัญ ความต้องการและความคาดหวังทีสําคัญต่อ
(Output)
ผลิตภัณฑ์

- ส่วนงาน
- บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

1. จัดทําแผน
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- แผนงบประมาณ

- ส่วนงาน
- บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

2. รายงานผลการติดตามและ - ตัวชีวัดและเป้าหมายคํารับรองเป็นไปตาม
ประเมินผล
ศักยภาพของส่วนงาน
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- แผนงบประมาณ
- คํารับรองการปฏิบัตงิ าน
ของส่วนงาน (PA)
3. สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ - เป็นเอกสารทีมีคุณภาพทีแสดงถึงผลงานที
สําคัญของมหาวิทยาลัย
- เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ และการวางแผนพัฒนาส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย

- ส่วนงาน
- บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

- มีทิศทางและเป้าหมายของแผนมหาวิทยาลัย
ทีชัดเจน ทีส่วนงานจะสามารถนําไปกําหนดแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัตงิ านของส่วนงาน
- ได้รับอัตรากําลังในจํานวนทีเหมาะสม
- ได้รับงบประมาณในการพัฒนาส่วนงานอย่าง
เหมาะสม
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ผู้ส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์/บริการ
ทีส่งมอบ

ผูส้ ่งมอบ/พันธมิตร/ผูใ้ ห้
ความร่วมมือทีสาํ คัญ

1. จัดทําแผน
- แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผู้ส่งมอบ
- สภาพัฒน์/
สป.อว./สภามหาวิทยาลัย
/ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พันธมิตร
- ส่วนงาน

-แผนงบประมาณ

ผู้ให้ความร่วมมือ
- หอการค้า/สภา
อุตสาหกรรม/ผู้มีชือเสียง
จ.เชียงใหม่/อดีตผู้บริหาร
ผู้ส่งมอบ
- รัฐบาล/สป.อว.
/สภามหาวิทยาลัย/
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
พันธมิตร
- กองคลัง/กอง
บริหารงาน
บุคคล/ศูนย์บริหาร
งานวิจัย/ส่วนงาน
ผู้ให้ความร่วมมือ
- เครือข่ายแผนงาน
อุดมศึกษา

บทบาทในการผลิตการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์

กลไกในการ
สือสารระหว่าง
กัน

- นโยบายของประเทศ
ของรัฐบาลและของ
มหาวิทยาลัย

- ประชุมสัมมนา
,โทรศัพท์
,เอกสาร,
ออนไลน์

- ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
- ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

บทบาทในการ
สร้าง
นวัตกรรม

- แนวคิดการ
จัดทําแผนให้มี
ความครอบคลุม
รอบด้าน
และมีความ
- ประชุมสัมมนา ชัดเจน

- สัมภาษณ์,
แบบสอบถาม

- นโยบายของประเทศ
ของรัฐบาลและของ
มหาวิทยาลัย

- ประชุม
,สัมมนา,
โทรศัพท์,
เอกสาร,
ออนไลน์

- ข้อมูลการเงินและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
- ข้อมูลโครงการวิจัย
- คําขอตัง้ งบประมาณ

- Web site ,
เอกสาร,ประชุม

- แลกเปลียนเรียนรู้ใน
การดําเนินงาน

- ประชุม
,สัมมนา,
เอกสาร
,โทรศัพท์

- โครงการที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
การพัฒนาชุมชน
สังคมและ
ประเทศ
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ผลิตภัณฑ์/บริการ
ทีส่งมอบ

ผูส้ ่งมอบ/พันธมิตร/ผูใ้ ห้
ความร่วมมือทีสาํ คัญ

-แผนอัตรากําลัง

ผู้ส่งมอบ
- สภามหาวิทยาลัย/ก.บ.

2. รายงานผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
2.1 รายงานผล
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

บทบาทในการผลิตการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์

กลไกในการ
สือสารระหว่าง
กัน

บทบาทในการ
สร้าง
นวัตกรรม

- หลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดสรร
อัตรากําลัง

- ประชุม
,สัมมนา,
เอกสาร,
ออนไลน์

- แนวทางการ
กําหนด
อัตรากําลังที
เหมาะสม

พันธมิตร
- กองบริหารงานบุคคล/
สํานักทะเบียน/ส่วนงาน

- ข้อมูลจํานวนบุคลากร
- ข้อมูลภาระงานสอน
- ความต้องการ
อัตรากําลังเพิมใหม่

ผู้ให้ความร่วมมือ
- เครือข่ายแผนงาน
อุดมศึกษา

- แลกเปลียนเรียนรู้ใน
การดําเนินงาน

- Web site ,email,
ประชุม,สัมมนา,
โทรศัพท์,
เอกสาร,
ออนไลน์
- ประชุม
,สัมมนา,
เอกสาร
,โทรศัพท์

ผู้ส่งมอบ
- ส่วนงาน
พันธมิตร
- ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ผู้ให้ความร่วมมือ
-

- ข้อมูลผลการดําเนินงาน

-ออนไลน์

- ระบบซอฟแวร์

- โทรศัพท์,
ประชุม

- ระบบการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
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ผลิตภัณฑ์/บริการ
ทีส่งมอบ

ผูส้ ่งมอบ/พันธมิตร/ผูใ้ ห้
ความร่วมมือทีสาํ คัญ

2.2 รายงานผลแผน ผู้ส่งมอบ
งบประมาณ
- ส่วนงาน
พันธมิตร
- กองคลัง

3. สารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์

ผู้ให้ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ
- สภามหาวิทยาลัย,
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย, ส่วนงาน,
โรงพิมพ์

บทบาทในการผลิตการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์

กลไกในการ
สือสารระหว่าง
กัน

บทบาทในการ
สร้าง
นวัตกรรม

- ข้อมูลผลการปฏิบัตงิ าน
และผลการใช้จ่ายเงิน

- ออนไลน์,
เอกสาร

- ระบบการ
ติดตามผลการ
ใช้จ่ายเงิน

- ข้อมูลผลการปฏิบัตงิ าน
และผลการใช้จ่ายเงิน

-นโยบาย
- ข้อมูล
- เอกสาร

- ประชุม,
- สารสนเทศเชิง
โทรศัพท์,
ยุทธศาสตร์
เอกสาร, e-mail,
ออนไลน์

พันธมิตร
- งานประชาสัมพันธ์,
ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

- ข้อมูล
- รูปภาพ
- ระบบซอฟแวร์

- โทร
ศัพท์,เอกสาร
,ออนไลน์

ผู้ให้ความร่วมมือ
- คณะ/ส่วนงาน, องค์กร
ภายนอก ชุมชนสังคม

- ข้อมูล

- ประชุม,
โทรศัพท์,
เอกสาร,
ออนไลน์,
แบบสอบถาม
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สภาวการณ์ขององค์กร
ก.สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
- กองแผนงานได้กําหนดประเด็นการเทียบเคียงคือการนําระบบ Budget มาใช้ในกระบวนการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ได้แก่
- เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
- บุคลากรของกองขาดองค์ความรูใ้ นการนํา Budget มาใช้ในการทํางาน
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการนําสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
- การเปลี่ยนผูร้ ับผิดชอบในการดูแลระบบ BI
โอกาสสําหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ ได้แก่
- เพิมสมรรถนะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบให้กับบุคลากรของกอง
- นําระบบการทํางานโดยการใช้เทคโนโลยีมาใช้ประมวลผลและใช้ในการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลแผนภายใน
กอง/หน่วยงานที่เกีย่ วข้องมาใช้
- นำระบบการทำงานแบบ monitor งบประมาณมากขึ้น
- นวัตกรรมการเก็บ Big Data ในองค์กรสร้างฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึง
บริบทเชิงกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางยุทธศาสตร์
2. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
Edpex
กระบวนการ PDCA
3. การนำแผนไปปฏิบัติ
งบประมาณมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้คะแนน ITA เกินเกณฑ์ที่กำหนด
4. การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
การเก็บข้อมูล online ที่มปี ระสิทธิภาพ
5. ความพึงพอใจ
สำรวจความต้องการ/ความคาดหวัง
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6. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง
สำรวจความต้องการ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
จัดการดำเนินงาน KM ในองค์กร
7. ความผูกพัน
โครงสร้างความพึงพอใจ
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