รายงานความก้าวหน้า
ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัตกิ ารกองกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2563)

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ก
คานา
กองกลาง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า ตามตั ว ชี้ วั ด เร่ ง ด่ ว น
(Super KPI) และแผนปฏิบัติการกองกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์
2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ
กองกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารกองกลาง ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรกองกลางและ
การบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา และขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้
ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ใ นการจั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า ตามตั ว ชี้ วั ด เร่ ง ด่ ว น (Super KPI) และ
แผนปฏิบัติการกองกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

(นางณัฐธิดา ชาวน่าน)
ผูอ้ านวยการกองกลาง

ข
สารบัญ

ข้อมูลพื้นฐานของกองกลาง
กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

หน้า
1
4
5

-11. ข้อมูลพื้นฐานของกองกลาง
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
และได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา หน้ า 4 เล่ ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2553
มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และ
กองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์
ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ
โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธี
การ งานเลขานุการผูบ้ ริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2556 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่ 50
(1/2556) เมื่ อ วั น ที่ 9 มกราคม 2556 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ห ารน้ าดื่ ม มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของกองกลาง จึ ง ได้ แ บ่ ง การบริ ห ารจั ด การออกเป็ น 5 งาน 1 หน่ ว ย คื อ
งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผูบ้ ริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วย
บริหารน้าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ ายบุคลากร งานเลขานุการผู้บ ริหาร ไปสังกัด
กองการเจ้ า หน้ า ที่ กองอาคารสถานที่ กองบริ ก ารการศึ ก ษา กองกิ จ การนิ สิ ต กองแผนงาน และ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน กองกลาง
จึ ง ได้ แ บ่ ง การบริ ห ารจั ด การออกเป็ น 4 งาน 1 หน่ ว ย คื อ งานธุ ร การ งานประชุ ม และพิ ธี ก าร
งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา

-2ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงานย่ อ ย
ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
จึงออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28
พฤษภาคม 2563 โดยให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์
เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 23 (2/2563) เมื่อวั นที่ 22 มกราคม 2563 มีมติใ ห้โ อนย้ายร้านของที่ระลึก ไปสังกั ดสานัก งาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย พะเยาพร้อมทั้ง ให้ “ยุบเลิกหน่วยบริหารน้าดื่ม ” สังกัดกองกลาง และยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 39 (18/2563) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกอง
บริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย
ระดั บ งาน ภายในกองกลาง เป็น 4 งาน ดังนี้ งานธุ รการ งานประชุมและพิธีก าร งานประชาสัมพันธ์
งานประสานงานกรุงเทพฯ
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้า งหน่ ว ยงานย่อย
ระดับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 41 (20/2563) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2563 จึงออกประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วย
งานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง พ.ศ. 2563 และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ย่อยระดับงาน ภายใน
กองกลาง ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานประชุมและพิธีการ
3. งานประชาสัมพันธ์

-3ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา
“บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน”
ปณิธาน
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)”
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารองค์กร ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ด้วยดิจทิ ัล (Digital)
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยสู่สากล”
พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดระบบงานสารบรรณ และบริการไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา
2. จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบริการการใช้หอ้ งประชุม
และจัดงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ
3. เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ร วดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์
1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เป็นหน่ว ยงานที่ มี ร ะบบข่ า วสาร รวดเร็ว ถู ก ต้อง ทันเหตุก ารณ์แ ละมหาวิท ยาลั ย
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ สาธารณชน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน

-42. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การรายงานผลการดาเนินตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 –
2568 และแผนปฏิบัติการประจาปีของกองกลาง พ.ศ. 2564 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พะเยาและ
เผยแพร่ตามข้อกาหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้
1) การรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
(ราย 6 เดือน)
2) การรายงานผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. 2564 (ราย 12 เดือน)

-53. รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
3.1 ผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากองกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

-6ผลการเบิกจ่าย/ดาเนินงานรายโครงการ

-7ผลการเบิกจ่าย/ดาเนินงานรายโครงการ

3.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564

ลาดับ
1
2
3
4

6

7
8

644102007 โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย
พะเยา
644102008 โครงการ UP CSV

งบประมาณ
250,000
40,000
375,000

งบประมาณหลัง งบประมาณ งบประมาณ
ปรับลด/เพิ่ม
เบิกจ่าย
คงเหลือ
126,959
123,041
40,000
375,000

313,000

-

99,514.80

213,485.20

35,000

-

-

35,000

200,000

668,125

468,125

200,000

200,000

-

-

200,000

125,000

-

2900

122,100

หมายเหตุ
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รหัส
โครงการ
โครงการ
644102001 โครงการ UP Channel
644102002 โครงการเครือข่ายงานธุรการ
644102003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
644102004 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สื่อสารองค์กรและความเป็นสากล
644102005 โครงการทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจาปี 2564
644102006 โครงการ Meeting of the Mind

งบประมาณได้รับ
การโอนจากกอง
แผนงาน 468,125
บาท

-93.3 รายงานผลความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการกองกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการ UP Channel

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ

2

โครงการเครือข่ายงานธุรการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

3

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สื่อสารองค์กรและความเป็นสากล

ยังไม่ได้ดาเนินการ

5

โครงการทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจาปี 2564

ยังไม่ได้ดาเนินการ

6

โครงการ Meeting of the Mind

ยังไม่ได้ดาเนินการ

7

โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่ได้ดาเนินการ

8

โครงการ UP CSV

4

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ยังไม่เสร็จสิน้ การ
ดาเนินการ
ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดาเนินการ
ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดาเนินการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ยังไม่เสร็จสิน้ การ
ดาเนินการ
เนื่องจากเลื่อนการจัด
โครงการฯ ด้วยสถานการ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019
เนื่องจากเลื่อนการจัด
โครงการฯ ด้วยสถานการ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019
ดาเนินการช่วงเดือน
กรกฎาคม 2564
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ยังไม่เสร็จสิน้ การ
ดาเนินการ

