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กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน 

กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและข้อมูล
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กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกองแผนงานต่อไป 
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ประวัติความเป็นมา  

  

  ชื่อหน่วยงาน 

        กองแผนงาน 

 

  ที่ตั้ง 

  อาคารสำนักงานอธิการบดี ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

  ประวัติความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้าง 

ความเสมอภาคทางการศึกษาแต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 การจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรก

ได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการช่ัวคราว และในปี 2542 ได้ย้ายมาจัดการเรียน 

การสอน ณ ที่ตั้งถาวร ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จึงได้เริ่มก่อตั้งงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาขึ้นตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 อยู ่ภายใต้สังกัดของสำนักบริหาร 

ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานติดตามและประเมินผล 

และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้รับ 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 ปี ทำให้องค์กรขนาดใหญ่มีนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก  

จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้ านบุ คลากร วิชาการ และงบประมาณ 

ให้มีประสิทธิภาพ งานนโยบายและแผล จึงได้เปลี ่ยนเป็น ส่วนงานนโยบายและแผนในปี

การศึกษา 2547 ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามผล งานวิเคราะห์

งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศและงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้ งที่  131/(4/2550) เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2550  

ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ.2550  

และได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา” มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2553และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 5/2553 ให้แบ่ง
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หน่วยงานภายในส่วนงานบริหาร จากส่วนงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  

เป็น กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย งานธุ รการ งานยุทธศาสตร์และติดตาม

ประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บท

และออกแบบก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2555 กองแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน 

กองแผนงาน จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 35(9/2555)  

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

ของ กองแผนงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานติดตามและประเมินผล  

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบ

ก่อสร้าง จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน

กองแผนงาน ให้ประกอบไปด้วย งานธุรการ งานแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานสารสนเทศเชิง

ยุทธศาสตร์และงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/สมรรถนะหลัก 
 

วิสัยทัศน์ 

  เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดทำงบประมาณวางแผนและพัฒนาเพื่อ

สนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 

 จัดทำและวางแผนเชิงกลยุทธ,ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารกำกับติดตามประเมินผล

พัฒนาดา้นศักยภาพและฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
 

 สมรรถนะหลัก 

  เชี่ยวชาญการบริหารงบประมาณวางแผนและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นเลิศ 
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โครงสร้างองค์กร 
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ผู้บริหารกองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วุฒกิารศึกษา รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) , ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

  ตดิต่อ : thiti_1930@hotmail.com 
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รายละเอยีดลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 

1. งานธุรการ 

ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณและงานธุรการ รวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา โดยมีบุคลากร 

ที่ปฏิบัติหนา้ที ่ดังต่อไปนี ้

1.   นางสาวอรสิรา  สุธรรมเม็ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. นางสาวรัตตยิา  เงินเย็น  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. นายนาวิน   เพียงแก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

4. ว่าที่รอ้ยตรีอุกฤษณ์  กัณธะคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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งานธุรการ แยกประเภทหนา้ทีใ่นการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 

1. หน่วยสารบรรณ 

- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสารหนังสือรับ – หนังสือส่งทั้งภายในและภายนอก 

    มหาวิทยาลัย 

- ออกเลขหนังสือส่งภายใน – ส่งภายนอก มหาวิทยาลัย 

- ทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

- จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ โดยจัดทำแฟ้มแยกออกเป็นรายการต่าง ๆ ดังนี้ เช่น รับภายใน 

    รับภายนอก ส่งภายใน ส่งภายนอก  การปฏิบัติงานของบุคลากร เอกสาร  การเงนิ คำสั่ง   

    ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- จัดแยกแฟ้มเสนอใหก้ับผูบ้ังคับบัญชา หลังจากลงรับเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- เก็บสำเนาเอกสาร หนังสือภายในและภายนอก คำสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ  

    โดยการคัดแยกเอกสารตามหมวดหมู่หนังสือ 

- คุมลงในสมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกตามหมวดหมู่    

    หนังสือ               

- จัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่หนังสือ 

- เก็บสำเนาเอกสารหนังสอืเวียน 

- ตรวจค้นเอกสาร 

- การทำลายเอกสาร 

 

2. หน่วยงานการเงนิและพัสดุ 

- ทำหนังสือขออนุมัตปิฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรกองแผนงาน 

- ทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงนิการปฏิบัติงานนอกเวลาของกองแผนงาน 

- ทำหนังสือขออนุมัติจัดซือ้ – จัดจา้ง และการเบิก – จ่าย 

- ดูแลเกี่ยวกับงานพัสดุภายในกองแผนงาน 

- สรุปการใชพ้ัสดุของกองแผนงานเป็นประจำทุกเดือน 

- มีหน้าที่รับผดิชอบในการดำเนินการตัดการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของกองแผนงาน 

- ทำหนังสือขออนุมัติค่าโทรศัพท์ใหก้ับผูอ้ำนวยการกองแผนงาน 

- ทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงนิค่าโทรศัพท์ใหก้ับผูอ้ำนวยการเป็นประจำทุกเดือน 

- ทำหนังสือขออนุมัตคิ่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
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- ทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงนิค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นประจำทุกเดือน 

- เก็บสำเนาเอกสาร หนังสือภายในและภายนอก คำสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ โดยคัด

แยกเอกสารตามหมวดหมู่หนังสอื 

- คุมลงในสมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสอืราชการ ทั้งภายในและภายนอก ตามหมวดหมู่

หนังสือ 

-  จัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่หนังสอื 

-  เก็บสำเนาเอกสารหนังสือเวียน 

-  ตรวจค้นเอกสาร 

 

3. ภาระงานอื่นๆ 

- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบุคลากร /การเงินและพัสดุ/ธุรการ 

- เข้าร่วมโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้น 

 

4. ความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานอื่นๆ 

- สามารถทำงานแทนกันภายในงานได้ 

- มีความรูเ้กี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายมากขึ้น 

- สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน และสามารถทำงานได้เร็วขึน้ 

- สามารถลดความผดิพลาดในการเบิกจ่ายได้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 8 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 

(การเสนอหนังสือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เจ้าของเรื่องหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 

หน่วยงานภายในกองแผนงานดําเนินการและ 

พิจารณานําเสนอผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

 

งานธุรการ  

ลงทะเบียนรับ 

 

งานธุรการ ตรวจสอบเอกสารที่นําเสนอ      

ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน 
 

 
ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

เลขานุการผูบ้ริหาร 
 

 

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา 
 

 
งานธุรการ ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการธุรการ 

(การขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง , การเบิก – จ่าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข 

เสนอ 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้ท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

ดำเนนิการตามกระบวนการทางพัสดุ 
 

 

บุคลากรภายในกองแผนงาน มีความประสงค์ 

จัดซื้อจัดจ้าง,การเบิกจ่าย,เดินทางไปปฏิบัติงาน 
 

 

งานธุรการจัดทำขออนุมัติ / จัดซือ้ / จัดจ้าง 

 
 

 

เลขานุการผูบ้ริหาร 
 

 

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา 
 

 



 
 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 10 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 

(การเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน) 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ ผูดู้แลควบคุมวัสดุสำนักงาน  

เตรียมวัสดุตามใบขอเบิก 
 

 

บุคลากรภายในกองแผนงาน รับวัสดุสํานักงาน 

ที่ทำการขอเบิก 
 

 

บุคลากรภายในกองแผนงาน  

ขอเบิกวัสดุสํานักงาน 
 

 

งานธุรการ  

ดำเนนิการตรวจสอบความถูกต้อง 
 

 

ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน /ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

รับทราบ / อนุมัติ 
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2. งานแผนยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนโครงการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง 

3.  ตดิตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง 

4.  รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของมหาวิทยาลัย 

5.  รายงานข้อมูลพื้นฐานต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจำปี 

6.  บริหารจัดการเครอืข่ายแผนงานของมหาวิทยาลัย 

7. บริหารระบบสารสนเทศ e-budget ควบคู่กับงานสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์ 

8.  รวบรวมข้อมูลเพื่อการตดิตามรายงานผลการดำเนนิงานตามมตคิณะรัฐมนตรี 

     นโยบายรัฐบาล และนโยบาย อว. 
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โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้ 

สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการ 

กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังทั้งด้านผลผลิต และผลลัพธ์ 

ทั้งระดับหน่วยงานและบุคลากรผูป้ฏิบัติงานทุกคนในสังกัด 

1. ประสานงานและดำเนินงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 

2.  ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับแผน โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย และแผนอืน่ๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา เป็น

ต้น) 

3. ประสานงานให้มีการดำเนินการตามแผนและนำแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์  

ด้วยการกำหนดผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

4. สร้างกลไกในการประสานนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงโครงการเข้าบรรจุในแผน 

5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/แผนพัฒนาการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามแผนพัฒนาการศกึษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

6. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายตามแผนพัฒนาการศกึษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทำรายงานผลการประเมิน 

7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

8. ปฏิบัติงานอื่นตามทีอ่ธิการบดี รองอธิการบดี หรอืผูอ้ำนวยการมอบหมาย 
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3. งานงบประมาณ 

ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

2. จัดทำขอ้มูลเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

     ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

3. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงนิประจำปี 

4. ดำเนนิการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

5. จัดทำเอกสารการจัดซือ้ – จัดจา้งและการเบิกจ่ายเงนิในระบบ Microsoft Dynamics –AX 

6. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้เงนิประจำปี 

7. รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามรายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีนโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวง อว. 

8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB-EVMIS BVDGET –U และ EMENSCR 

9. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

(PART) 
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โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้ 

1) หน่วยงบประมาณแผ่นดิน  

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน  ประกอบด้วย 

1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

2. การจัดทำเอกสารช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

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 

ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

บุคลากรงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 

1. นายฤทธิชัย   มณีทิพย์ ตำแหน่ง ผูร้ักษาการแทนหัวงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 

2. นายศุภชัย  จันต๊ะอุตม์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นายติณณภัทร์ ดีปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ Info Graphic 

2. บริหารจัดการเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกองแผนงาน 

3. บริหารจัดการ Software ปฏิบัติงานของกองแผนงาน 

4. บริหารระบบสารสนเทศ e-Budget ควบคู่กับงานแผนยุทธศาสตร์ 

 

สรุปประเด็นการบริการที่สำคัญแต่ละบริการ  

1. บริการที่สำคัญ ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ e-Budget 

2. เป้าหมายความสำเร็จ/วัตถุประสงค์ของบริการ เป็นระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ การบริหาร

จัดการและวางแผนพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของบริการ (KPI Performance) มีการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้4. บริหารระบบสารสนเทศ e-budget ควบคู่กับ

งานแผนยุทธศาสตร ์
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5. งานบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอยีดลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบติังาน 

งานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ ในการดำเนินงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุน 

การดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ โดยแบ่งภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 

1. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน UP-RM ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

หน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

2. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการ 

3. การรวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับ

หน่วยงาน เพือ่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกีย่วข้องและเสนออธิการบดีลงนาม  

4. จัดโครงการของงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

5. ดำเนนิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ำนวยการ 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

  ก. ด้านการปฏิบัติการ (การจัดทำแผน UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  

ลำดับที่ รายละเอียดหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicator) 

1 ติดตาม คาดการณ์ การปรับเปลี่ยนนโยบาย/ทิศทางการ

ดำเนินงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้

สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป 

รวมถึง เหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

2 ร่วมวิ เคราะห์  ปั จจั ย เสี่ ย ง เหตุ ก ารณ์ ความ เสี่ ย ง  

และการจัดการความเสี่ยง (SWOT Analysis) เพื่อกำหนด

แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ระยะสั้ น 

และแผนระยะยาว  

 

3 ร่วมวิเคราะห์  จัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

โอกาสxผลกระทบ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

4 จัดทำแนวทางปฏิบั ติ ด้ านการบริห ารความ เสี่ ย ง 

และควบคุมภายใน ประจำปี พร้อมทั้ง กรอบระยะเวลา

การรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่และสร้าง 

ความเข้าใจในการดำเนินการแก่หน่วยงานภายในทราบ

และดำเนนิการต่อไป 
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ลำดับที่ รายละเอียดหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicator) 

5 หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ประจำปี 

 

6 กลั่นกรอง ตรวจสอบ ประเมิน ปรับแก้ไขและสรุปแผน

บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น เสนอแก่คณะกรรมการ

ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

7 จัดทำข้อ เสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ ยง ระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน แจ้งแก่หน่วยงานเพื่อ

ปรับแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผล 

สมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 

8 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจำปี พร้อมทั้งแผนระยะยาว แจ้งแก่

หน่วยงานทราบและดำเนินการให้สอดคล้องตามแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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2 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กำหนดแผนดำเนินงาน 

กำหนดและวางแผนการดำเนินงานดา้นการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2 
ทบทวนแนวทางแบบฟอร์ม 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อทบทวนและกำหนด

ทิศทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

1-4 ชั่วโมง 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3 
ปรับแก้ไขแบบฟอร์มตามมติ 

จัดทำ ปรับแก้ไขแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน (UP-RM) พ ร้อม

คำอธิบาย ตามมติท่ีประชมุ  

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนนุ

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

4 
เสนอพจิารณาแบบฟอร์ม 

เสนอแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง  และ

แผนการควบคุมภายใน (UP-RM) พร้อมคำอธิบาย 

แก่หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับ

ดูแลพิจารณา รวมถึงปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น 

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนนุ

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

5 
กำหนดแนวทางการจัดทำ 

แผนฯ และกรอบระยะเวลา 

กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจ

พร้อมกรอบระยะเวลาการรายงานแผนฯ เสนอ

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล  

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

6 
เผยแพร่แนวทางแก่หน่วยงาน 

จัดทำบันทึกข้อความเวียนแจ้งแนวทางการจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ กำหนดความเสี่ยง

ประจำปแีละแนวทางการบริหารจัดการ 

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯและ

งานธุรการ 

7 
หนว่ยงานวเิคราะห์จัดทำแผน 

หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ตามภารกิจหน้าท่ีของรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแล 

2-3 สัปดาห ์
หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

8 

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ

เบือ้งต้นแก่หน่วยงาน 

ให้คำป รึกษา ข้อคิด เห็ น  คำแนะนำเบื้อ งต้น 

แก่หน่วยงานเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม แนวทางการ

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

  

 

10-20 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
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2 

3 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9 

ลงรับเอกสารและ 

ตรวจสอบเบือ้งต้น 

ลงรับบันทึกข้อความนำส่ง พร้อมเอกสารแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย และตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อย

เบื้องต้น เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

1-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯและ

งานธุรการ 

 

10 
ประสานหน่วยงาน 

ทบทวน หรือแก้ไขแผนฯ  

ติดต่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทบทวน 

หรือส่งคืนแก้ไขกรณีรูปแบบการจัดทำแผนฯ ไม่

เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด  

 

10-20 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

11 ครบกำหนดระยะเวลา 

ตดิตามทวงถามให้เร่งจัดส่ง 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาติดต่อประสานแจ้งแก่

หน่วยงานท่ียังไม่ได้จัดส่ง ให้เร่งดำเนนิการโดยเร็ว 

 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

12 

รวบรวม จัดประเภท 

เพื่อเตรียมการจัดทำแผนฯ 

รวบรวม สำเนา จัดประเภทแผนบริหารความเสี่ยง

แ ล ะ แ ผ น ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน (UP-RM)  ร ะ ดั บ

มหาวทิยาลัย ดำเนนิการต่อไป 

 

 

15-30 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

13 

วางแผนการสรุป-ร่างแผนฯ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

หารือและวางแนวทางการจัดทำสรุป-ร่าง- 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย 

 

 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

14 
สรุปยอดจำนวนหน่วยงาน 

ท่ีส่ง-ค้างส่ง  

จัดทำบันทึกข้อความติดตามหน่วยงานท่ียังไม่ได้

จัดส่งแผนฯ พร้อมสรุปยอดจำนวนหน่วยงานท่ี  

ส่ง-ค้างส่ง เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและ

รองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล  

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

15 
จัดทำสรุป-ร่าง-แผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

 

กลั่นกรอง ตรวจทาน จัดทำสรุป-ร่าง-แผนบริหาร 

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (UP-RM)  ระดับ

มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังติดต่อประสานหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ ท่ี

เสนออย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

2-3 สัปดาห ์

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
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3 

4 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

16  

 

เสนอพจิารณา 

-ร่าง-แผนฯ  

เสนอสรุป-ร่าง-แผนบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน(UP-RM)  ระดับมหาวิทยาลัย แก่

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล

พจิารณา พร้อมท้ังปรับแก้ไขตามข้อคดิเห็น 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

17 

เสนอคณะกรรมการ 

ดำเนินงานการบรหิาร 

ความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน 

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

พร้อมปรับแก้ไขตามมต ิเสนอแก่หัวหน้าหน่วยงาน

และรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

 

 

พจิารณา  

2-3 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

18 

เสนอคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

พะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณา พร้อม

ปรับแก้ไขตามมติ เสนอแก่หัวหน้าหน่วยงานและ

รองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

 

พจิารณา  

3-4 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

19 

เสนอที่ประชุม 

รองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

เสนอท่ีประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการในส่วน 

ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป พร้อมปรับแก้ไขตามมต ิเสนอแก่

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล

พจิารณา 

 

พจิารณา  

1-2 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสีย่งฯ 

20  

สรุปมตท่ีิประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

จัดทำสรุปมติท่ีประชุมต่างๆ พร้อมบันทึกข้อความ 

ชี้แจงมติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้า

หน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดแูลพจิารณา  

 

 

 

 

 

 

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 40 

 

 

4 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

21  

 

เวยีนแจ้งมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะแกห่นว่ยงาน 

เวียนแจ้งแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ

ควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัยแก่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมติท่ี

ประชุมและข้อเสนอแนะต่อไป 

1 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯและ

งานธุรการ 

 

22 
ให้คำชีแ้จงแก่หน่วยงานตาม

มตท่ีิประชุมและข้อเสนอแนะ 

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อชี้แจงมตท่ีิประชุมและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีสอบถาม 

 

10-20 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

23 
หน่วยงานทบทวนแผนฯ  

ตามมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแผนฯ ตาม

มติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังรายงานผล

การปรับปรุงแก้ไขแก่มหาวทิยาลัย 
2-3 สัปดาห ์

หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

24 
ประสานหน่วยงาน 

ชี้แจงรายละเอยีด 

การปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 

ลงรับแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน (UP-RM)  ระดับมหาวิทยาลัย  ตาม ท่ี

หน่วยงานรายงานผลการปรับปรุงแก้ไข พร้อมท้ัง

ติดต่อประสานหน่วยงานเพื่อชี้แจ้งความเข้าใจใน

รายละเอยีดการแก้ไข 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

25 

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไข 

เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน (UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัย  ตาม ท่ี

หน่วยงานได้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขแก่

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล

พจิารณา 

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

26 

ประชุมชีแ้จงรายละเอยีดแผนฯ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อรับทราบและชี้แจง

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ

ควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับมหาวทิยาลัย  

1-3 ชั่วโมง 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

27 

 

รวบรวมจัดเก็บหมวดหมู่เอกสารแผนฯ ประจำปี

พร้อมท้ัง เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง และ

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  (UP-RM) ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย แก่หน่ วยงานภายใน เพื่ อ เป็น

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่

หน่วยงานต่อไป 

3-4 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

เผยแพร่แผนฯ  

ระดับมหาวิทยาลัย 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 41 

 

2 

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

กำหนดแนวทางจัดทำแผนฯ 

ระดับคณะ/กอง/ศนูย์/หน่วย 

กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย  

ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง เชื่ อ ม โย ง กั บ แ ผ น ฯ  ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัยพร้อมกรอบระยะเวลาการรายงาน

แผนฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ี

กำกับดูแล  

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนนุ

การบริหาร 

ความเสีย่งฯ 

2 

เผยแพร่แนวทางแก่หน่วยงาน 

จัดทำบันทึกข้อความเวียนแจ้งแนวทางการจัดทำ

แผนบ ริหารความ เสี่ ย งและค วบคุ มภายใน 

แก่หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจในการ

วเิคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

2-3 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสีย่งฯ 

3 

หน่วยงานวิเคราะห์จัดทำแผน 

หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย  

2-3 สัปดาห ์
คณะ/กอง/ศูนย์/

หน่วย 

4 

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ

เบือ้งต้นแก่หน่วยงาน 

ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น คำแนะนำเบื้องต้นแก่

หน่วยงานเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม แนวทางการจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

 

10-15 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

5 
ลงรับเอกสารและ 

ตรวจสอบเบือ้งต้น 

ลงรับบันทึกข้อความนำส่ง พร้อมเอกสารแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ/

กอง/ศูนย์ /หน่ วย และตรวจทานความถูกต้อง

เรียบร้อยเบื้องต้น เสนอผู้อำนวยกสนและรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

1-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

6 
ประสานหน่วยงาน 

ทบทวน หรือแกไ้ขแผนฯ  

ติดต่อประสานหน่วยงานเพื่อทบทวน หรือส่งคืน

แก้ไขกรณีรูปแบบการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตาม

แนวทางที่กำหนด  

 

10-15 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

7 ครบกำหนดระยะเวลา 

ตดิตามทวงถามให้เร่งจัดส่ง 

 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาติดต่อประสานแจ้งแก่

หนว่ยงานท่ียังไม่ได้จัดส่ง ให้เร่งดำเนนิการโดยเร็ว 

 

 

 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 42 

 

2 

3 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8 

รวบรวม จัดประเภทเพื่อ 

เตรียมให้ขอ้เสนอแนะแผนฯ 

รวบรวม สำเนา จัดประเภทแผนบริหารความเสี่ยง

และแผนควบคุมภายใน(UP-RM)  ระดับคณะ/กอง/

ศู น ย์ /หน่ วย  พ ร้อม ท้ั งส่ งมอบ ผู้ รั บผิ ด ชอบ

ดำเนนิการต่อไป 

10-15 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

9 

วางแผนใหข้้อเสนอแนะแผนฯ 

ระดับคณะ/กอง/ศนูย์/หน่วย 

หารือและวางแผนการรวบรวมและให้ข้อเสนอแนะ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

 

 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

10 
สรุปยอดจำนวนหน่วยงาน 

ท่ีส่ง-ค้างส่ง  

จัดทำบันทึกข้อความติดตามหน่วยงานท่ียังไม่ได้

จัดส่งแผนฯ พร้อมสรุปยอดจำนวนหน่วยงานท่ี  

ส่ง-ค้างส่ง เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและ

รองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล  

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

11 
จัดทำ-ร่าง-ข้อเสนอแนะ 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

 

กลั่นกรอง ตรวจทาน และจัดทำ-ร่างข้อเสนอแนะ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

(UP-RM)  ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย  

 

2-3 สัปดาห ์

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

12 

เสนอพจิารณา-ร่าง-

ข้อเสนอแนะ 

 

เสนอ-ร่าง-ข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับคณะ/

กอง/ศูนย์ /หน่ วย  แก่ ผู้ อ ำนวยการและรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา พร้อมท้ังปรับแก้

ไขตามขอ้คดิเห็น 

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสีย่งฯ 

13 

เสนอคณะกรรมการ 

ดำเนินงานการบริหาร 

ความเส่ียงและ 

ควบคุมภายใน 

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

พร้อมท้ังให้ข้อ เสนอแนะเพิ่ มเติม ตามด้านท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

2-3 สัปดาห ์

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
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3 

4 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

14 

ประสานสอบถามรายละเอยีด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ลงรับ ตรวจทานข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมท้ัง

ติดต่อประสานสอบถามรายละเอียดกับกรรมการ

ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน  

 

 

15-20 นาท/ี

กรรมการ 1 ท่าน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

15 

ปรับแก้ไข-ร่าง- 

ข้อเสนอแนะ 

ตามมติท่ีประชุม 

ปรับแก้ไข-ร่าง-ข้อเสนอแนะตามมติ ท่ีประชุม

เสนอแก่หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดี  

ท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

2-3 สัปดาห ์

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

16 

เวยีนแจ้งมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน 

จั ดทำ บัน ทึ ก ข้ อค วาม  พ ร้อม ข้อ เสนอแนะ 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  

(UP-RM) รายหน่วยงาน เสนอแก่หัวหน้าหน่วยงาน

และรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา เวียนแจ้ง

หน่วยงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและรายงานแก่

มหาวทิยาลัยต่อไป  

2-3 วัน 

(45 หน่วยงาน) 

 

งานธุรการและ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

17 

ให้คำชีแ้จงแก่หน่วยงานตาม

มตท่ีิประชุมและข้อเสนอแนะ 

ให้ ค ำชี้ แจ ง คำป รึก ษา ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ

ข้อเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน (UP-RM) ท่ีเวยีนแจ้ง แก่หน่วยงาน

ท่ีสอบถาม  

5-15 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

 

18 หน่วยงานทบทวนแผนฯ  

ตามมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนฯ ตามมติท่ีประชุม

และข้อเสนอแนะ พรอ้มท้ังรายงานผลการปรับปรุง

แก้ไขแก่มหาวทิยาลัย 
1-2 สัปดาห์ 

คณะ/กอง/ศูนย์/

หน่วย 

19 

ประสานหน่วยงาน 

ชี้แจงรายละเอยีด 

การปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 

ลงรับแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน (UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัย  ตาม ท่ี

หน่วยงานรายงานผลการปรับปรุงแก้ไข พร้อมท้ัง

ติดต่อประสานหน่วยงานเพื่อชี้แจ้งความเข้าใจใน

รายละเอยีดการแก้ไข 

 

 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
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4 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

20 

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไข 

เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน  (UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัย ตามท่ี

หน่วยงานได้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขแก่

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล

พจิารณา 

 

 

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

21 

รวบรวมจัดเก็บหมวดหมู่แผนฯ 

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

สำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน(UP-RM)  ระดับคณะ/

กอง/ศูนย์/หน่วย พร้อมรวบรวมจัดเก็บหมวดหมู่

เอกสารแผนฯ ประจำปี 

 

  

 

1-2 สัปดาห์ 

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนนุ

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
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การติดตามและประเมนิผล 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ ในการดำเนินงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุน 

การดำเนินการของงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ที่กำหนด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ โดยแบ่งภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1. รวบรวมและสรุปผลการติดตามการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง UP-RM ระดับมหาวิทยาลัย  

และระดับหน่วยงาน เพือ่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

2. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลประโยชน์  

ทับซ้อน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการ 

3. การรวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเสนออธิการบดีลงนาม สั่งการ 

4. การรวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา  และระดับ

หน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเสนออธิการบดีลงนาม  

5. ดำเนนิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

  ก. ด้านการปฏิบัติการ (การติดตามและประเมินผลแผน UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

หน่วยงาน  

ลำดับที่ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicator) 

1 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ

บริหารความเสีย่ง 

      รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.) 

               การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน (UP-RM) 
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ลำดับที่ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicator) 

      รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย.)  

               การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน (UP-RM) 

2 กลั่นกรอง ตรวจสอบ ประเมิน ปรับแก้ไขและสรุปผลการ

ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

และหน่วยงาน พร้อมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานต่างๆ 

เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อ ง  ครบถ้ วน  พ ร้อมทั้ ง ให้

ข้อเสนอแนะเบือ้งตน้ 

 

3 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ

รอบ 12 เดือน เสนอแก่คณะกรรมการดำเนินงานด้าน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย

พะเยา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ประชุมรองอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 

 

4 จัดทำข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน รอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน แจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่ อปรับแก้ ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้

ก ร ะบ ว น ก ารบ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง เป็ น ไป อ ย่ า งมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

5 เสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี แก่สภา

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

6 เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี แก่หน่วยงาน

ทราบ 

 

7 จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

ประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการนำไปใช้และ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป 
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  ข. ด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ   

ลำดับที่ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicator) 

1 รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจำปี

เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐาน

ทางราชการ 

 

2 จัดและเข้าร่วมอบรม โครงการ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวเนื่อง

กับการบริการความเสี่ ยงและควบคุมภายใน อย่าง

ต่ อ เนื่ อ ง  เพื่ อ พั ฒ น าแล ะต่ อ ย อ ด ทั ก ษ ะค วาม รู้  

ความสามารถ  

 

3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ของส่วนงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการ

ดำเนินงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องงาน ถ่ายทอดประสบการณ์  ให้

คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหา 

 

4 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว ้
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ขั้นตอนการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
วางแผนการสรุป 

การตดิตามผลตามแผนฯ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

 

หารือและวางแนวทางการจัดทำสรุปการติดตาม

ผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน 

(ม.ีค.) และ 12 เดอืน (ต.ค.) 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2 
ตดิตามผลตามแผนฯ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

จัดทำบันทึกข้อความ ติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.) พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ประกอบความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2-3 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3 
หน่วยงานรายงาน 

การตดิตามผลตามแผนฯ 

พร้อมขอ้มูลสถิติ 

หน่วยงานรายงาน การติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.) พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ประกอบความเสี่ยง ตามภารกิจหน้าท่ีของรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแล 

 

2-3 สัปดาห ์
หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ

เบือ้งต้นแก่หน่วยงาน 

ให้คำปรึกษา ข้อคิด เห็ น  คำแนะนำเบื้องต้น 

แก่หน่วยงานเกี่ยวกับ การติดตามผลตามแผนฯ 

และข้อมูลสถติปิระกอบความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

10-20 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

5 
ลงรับเอกสารและ 

ตรวจสอบการตดิตามผล 

ตามแผนฯ พรอ้มข้อมูลสถติิ

เบือ้งต้น 

ลงรับบันทึกข้อความนำส่งพร้อมเอกสารและ

ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยเบื้องต้นของ 

การติดตามผลตามแผนฯ และข้อมูลสถิติประกอบ

ความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและ

รองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

1-3 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

6 
ประสานหน่วยงาน 

ทบทวน หรือแก้ไข 

 

 

ติดต่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทบทวน 

หรือส่งคืนแก้ไข การติดตามผลตามแผนฯ และ

ข้อมูลสถติปิระกอบความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

10-20 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
2 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7  

 
 

ครบกำหนดระยะเวลา 

ตดิตามทวงถามให้เร่งจัดส่ง 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาติดต่อประสานแจ้งแก่

หน่วยงานท่ียังไม่ได้จัดส่ง ให้เร่งดำเนนิการโดยเร็ว 

 1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

8 

รวบรวม จัดประเภท 

เพื่อเตรียมการสรุป 

การตดิตามผลตามแผนฯ 

รวบรวม สำเนา จัดประเภทการติดตามผลตาม

แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลตาม

แผนควบคุมภายใน (UP-RM) ดำเนนิการต่อไป 

 

 

15-30 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

9 
สรุปยอดจำนวนหน่วยงาน 

ท่ีส่ง-ค้างส่ง  

จัดทำบันทึกข้อความติดตามหน่วยงานท่ียังไม่ได้

จัดส่ง พร้อมสรุปยอดจำนวนหน่วยงานท่ีส่ง-ค้างส่ง 

เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและรองอธิการบดี

ท่ีกำกับดูแล  

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

10 
จัดทำสรุป 

การตดิตามผลตามแผนฯ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

พร้อมขอ้มูลสถิติ 

 

กลั่นกรอง ตรวจทาน จัดทำสรุปการติดตามผล 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผล

ตามแผนการควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับ

มหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลสถิติประกอบความเสี่ยง

ท่ีเกี่ยวข้อง ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (ม.ีค.) และ 

12 เดือน (ต.ค.) รวมถึงติดต่อประสานหน่วยงาน

เพื่อช้ีแจงความเข้าใจข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

2-3 สัปดาห ์

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

11  
เสนอพิจารณา 

การติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย 

พรอ้มข้อมูลสถิติ 

 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับ

ดูแลพิจารณา สรุปการตดิตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.) พร้อมท้ังปรับแก้ไขตาม

ข้อคิดเห็น 

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

12 
เสนอคณะกรรมการ 

ดำเนนิงานการบริหาร 

ความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน 

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

พร้อมปรับแก้ไขตามมต ิเสนอแก่หัวหน้าหน่วยงาน

และรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

 

พจิารณา  

2-3 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2 

3 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 50 

 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13 

เสนอคณะกรรมการ 

บรหิารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

พะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณา พร้อม

ปรับแก้ไขตามมติ เสนอแก่หัวหน้าหน่วยงานและ

รองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา 

 

 

 

 

 

พจิารณา  

3-4 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

14 

เสนอท่ีประชุม 

รองอธิการบดี  

มหาวทิยาลัย 

พะเยา 

เสนอท่ีประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการในส่วน 

ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป พร้อมปรับแก้ไขตามมต ิเสนอแก่

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล

พจิารณา 

 

พจิารณา  

1-2 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

15  

สรุปมตท่ีิประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

จัดทำสรุปมติท่ีประชุมต่างๆ พร้อมบันทึกข้อความ 

ชี้แจงมติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้า

หน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

 

  

1 สัปดาห์ 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

16  

 

เวยีนแจ้งมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน 

เวียนแจ้งการติดตามผลตามแผนบริหารความ

เสี่ ยง และการควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.)แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

พิ จารณ าดำเนิ นก ารตามมติ ท่ี ป ระชุม และ

ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

1 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

17 ให้คำชีแ้จงแก่หน่วยงานตาม

มตท่ีิประชุมและข้อเสนอแนะ 

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อชี้แจงมตท่ีิประชุมและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

10-20 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3 

4 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 51 

 

 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

18 
 

 

หน่วยงานทบทวน  

ตามมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการติดตาม

ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภ า ย ใ น  (UP-RM) ต า ม ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ

ข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังรายงานผลการปรับปรุง

แก้ไขแก่มหาวิทยาลัย 

 

2-3 สัปดาห ์
หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

19 
ประสานหน่วยงาน 

ชี้แจงรายละเอยีด 

การปรับปรุงแก้ไข 

ลงรับเอกสารตามท่ีหน่วยงานรายงานผลการ

ปรับปรุงแก้ไข พร้อมท้ังติดต่อประสานหน่วยงาน

เพื่อช้ีแจ้งความเข้าใจในรายละเอยีดการแก้ไข 1-2 สัปดาห์ 

 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

20 

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไข 

เสนอการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน 

(UP-RM) ตาม ท่ีหน่วยงานได้ รายงานผลการ

ปรับป รุงแก้ ไขแก่หั วหน้าหน่วยงานและรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา 

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

21 

ประชุมชีแ้จงรายละเอยีด 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อรับทราบและชี้แจง

รายละเอียดการติดตามผลตามแผนบริหารความ

เสี่ยง และการติดตามผลตามแผนการควบคุม

ภายใน(UP-RM)  ระดับมหาวิทยาลัย ตามรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ีค.) และ 12 เดอืน (ต.ค.) 

 

1-3 ชั่วโมง 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

22 
รวบรวมจัดเก็บหมวดหมู่ 

การตดิตามผลตามแผนฯ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

พร้อมขอ้มูลสถิติ 

สรุป รวบรวม และจัดเก็บหมวดหมู่ เอกสาร  

ผ ล ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า รค ว า ม เสี่ ย ง  ร ะ ดั บ

มหาวทิยาลัยพร้อมข้อมูลสถิติ ตามรอบระยะเวลา 

6 เดอืน (ม.ีค.) และ 12 เดอืน (ต.ค.)   

 

 

3-4 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

 

4 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 52 

 

ขั้นตอนการติดตามผลตามแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
วางแผนการให้ขอ้เสนอแนะ 

การตดิตามผลตามแผนฯ  

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

 

หารือและวางแนวทางการให้ ข้ อ เสนอแน ะ 

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ตาม

รอบระยะเวลา 6 เดือน  (มี .ค.) และ 12 เดือน 

(ต.ค.) 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2 
ตดิตามผลตามแผนฯ 

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

 

จัดทำบันทึกข้อความ ติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ตามรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

(ม.ีค.) และ 12 เดอืน (ต.ค.) 
2-3 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3 หน่วยงานรายงาน 

การตดิตามผลตามแผนฯ 

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

 

หน่วยงานรายงาน การติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ตามรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

(ม.ีค.) และ 12 เดอืน (ต.ค.)  2-3 สัปดาห ์
หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ

เบือ้งต้นแก่หน่วยงาน 

ให้คำปรึกษา ข้อคิด เห็ น  คำแนะนำเบื้องต้น 

แก่หน่วยงานเกี่ยวกับ การติดตามผลตามแผนฯ 

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 
10-15 นาที/

หนว่ยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

5 
ลงรับเอกสารและ 

ตรวจสอบการติดตามผล 

ตามแผนฯ ระดับคณะ/กอง/

ศูนย์/หน่วย 

ลงรับบันทึกข้อความนำส่งพร้อมเอกสารและ

ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยเบื้องต้นของ 

การติดตามผลตามแผนฯ ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/

หน่วย เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

1-3 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

6 

ประสานหน่วยงาน 

ทบทวน หรือแก้ไข 

 

 

ติดต่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทบทวน 

หรือส่งคืนแก้ไข การติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

 

 

 

 

 

10-15 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 2 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 53 

 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7 

ครบกำหนดระยะเวลา 

ตดิตามทวงถามให้เร่งจัดส่ง 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาติดต่อประสานแจ้งแก่

หน่วยงานท่ียังไม่ได้จัดส่ง ให้เร่งดำเนนิการโดยเร็ว 

 

 

 

 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

8 
รวบรวม จัดประเภท 

เพื่อเตรียมการสรุป 

การตดิตามผลตามแผนฯ 

รวบรวม สำเนา จัดประเภทการติดตามผลตาม

แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลตาม

แผนควบคุมภายใน (UP-RM) ดำเนนิการต่อไป 

 

 

10-15 นาท/ี

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

9 
สรุปยอดจำนวนหน่วยงาน 

ท่ีส่ง-ค้างส่ง  

จัดทำบันทึกข้อความติดตามหน่วยงานท่ียังไม่ได้

จัดส่ง พร้อมสรุปยอดจำนวนหน่วยงานท่ีส่ง-ค้างส่ง 

เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและรองอธิการบดี

ท่ีกำกับดูแล  

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

10 
จัดทำขอ้เสนอแนะ 

การตดิตามผลตามแผนฯ 

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย  

กลั่นกรอง ตรวจทาน จัดทำข้อเสนอแนะการ

ติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ

ติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน(UP-RM)  

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ตามรอบระยะเวลา 6 

เดอืน (มี.ค.) และ 12 เดอืน (ต.ค.)  

2-3 สัปดาห ์

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

11 

เสนอพจิารณา-ร่าง-

ข้อเสนอแนะ 

 

เสนอ-ร่าง-ข้อเสนอแนะการติดตามผลตามแผน

บริหารความเสี่ยง และการตดิตามผลตามแผนการ

ควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/

หน่วย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) และ 12 

เดื อน  (ต .ค .) แก่ หั วหน้ าหน่ วยงานและรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา พร้อมท้ังปรับแก้

ไขตามขอ้คดิเห็น 

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

12 เสนอคณะกรรมการ 

ดำเนินงานการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

พร้อมท้ังให้ข้อ เสนอแนะเพิ่ มเติม ตามด้านท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

2-3 สัปดาห ์

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
3 

2 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 54 

 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13 

ประสานสอบถามรายละเอยีด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ลงรับ ตรวจทานข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมท้ัง

ติดต่อประสานสอบถามรายละเอียดกับกรรมการ

ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน  

 

 

15-20 นาท/ี

กรรมการ 1 ท่าน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

14 

ปรับแก้ไข-ร่าง- 

ข้อเสนอแนะ 

ตามมติท่ีประชุม 

ปรับแก้ไข-ร่าง-ข้อเสนอแนะตามมติ ท่ีประชุม

เสนอแก่หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดี  

ท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

 

2-3 สัปดาห ์

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

15 

เวยีนแจ้งมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน 

จั ดทำ บัน ทึ ก ข้ อค วาม  พ ร้อม ข้อ เสนอแนะ 

การติดตามผลตามแผนบ ริหารความ เสี่ ย ง  

และการควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับคณะ/กอง/

ศูนย์/หน่วย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน  (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.) เป็นรายหน่วยงาน เสนอแก่

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล

พิจารณา เวียนแจ้งหน่วยงานพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขและรายงานแก่มหาวทิยาลัยต่อไป 

2-3 วัน 

(45 หน่วยงาน) 

 

งานธุรการ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

16 ให้คำชี้แจงแก่หน่วยงานตาม

มตท่ีิประชุมและข้อเสนอแนะ 

ให้ ค ำชี้ แจ ง คำป รึก ษา ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ

ข้อเสนอแนะการติดตามผลตามแผนฯ ท่ีเวียนแจ้ง 

แก่หน่วยงานท่ีสอบถาม  

 

 

 

5-15 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

17 
หน่วยงานทบทวนแผนฯ  

ตามมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานพิจารณาทบทวนการติดตามผลตาม

แผนฯ ตามมติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะ พร้อมท้ัง

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขแก่มหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

1-2 สัปดาห์ 
คณะ/กอง/ศูนย์/

หน่วย 

3 

4 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 55 

 

 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

18 

ประสานหน่วยงาน 

ชี้แจงรายละเอยีด 

การปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 

ลงรับการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง  

และการควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับคณะ/กอง/

ศูนย์ /หน่วย ตามท่ีหน่วยงานรายงานผลการ

ปรับปรุงแก้ไข พร้อมท้ังติดต่อประสานหน่วยงาน

เพื่อช้ีแจ้งความเข้าใจในรายละเอยีดการแก้ไข 

 

 

 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

19 

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไข 

เสนอการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง  

และควบคุมภายใน(UP-RM)  ระดับคณะ/กอง/

ศูนย์/หน่วย ตามท่ีหน่วยงานได้รายงานผลการ

ปรับป รุงแก้ ไขแก่หั วหน้าหน่วยงานและรอง

อธิการบดีท่ีกำกับดูแลพจิารณา 

 

 

 

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

20 

รวบรวมจัดเก็บหมวดหมู่ 

การตดิตามผลตามแผนฯ  

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หนว่ย 

สำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การติดตามผลตามแผน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (UP-

RM) ระดั บคณ ะ/กอง/ศูนย์ /หน่ วย  ตามรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) และ 12 เดือน (ต.ค.) 

พร้อมรวบรวมจัดเก็บหมวดหมู่เอกสาร  

  

 

1-2 สัปดาห์ 

(45 หน่วยงาน) 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 56 

 

กระบวนการจัดทำแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง 

และเกณฑม์าตรฐานการประเมินระดับความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 57 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

1. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับมหาวิทยาลัย  

และหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน และดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผูอ้ำนวยการ 

2. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน ติดตาม

ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส กองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 58 

 

ขั้นตอนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา 

(วัน) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  ศึกษาคู่มือการประเมิน ITA ประจำปี

งบประมาณ เพื่อให้เข้าใจ  

1. รายละเอียดการประเมิน  

2. ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมิน  

3. บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงาน  

4. การประมวลผลคะแนน และเกณฑ์

ระดับ ผลการประเมิน 

3 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2  1. ทบทวนความเหมาะสมของคณะทำงาน

คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. วิ เค ราะห์ บ ท บ าท แล ะห น้ าที่ ขอ ง

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  

3. เตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการ

ประชุมคณะทำงานฯ 

4. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแจ้งให้ที่

ประชุมทราบรายละเอียดการประเมิน

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมิน

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานการประมวลผล

คะแนนและเกณฑ์ระดับผลการประเมิน

สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน 

1 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3  1. จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาย ใน /ภ ายน อ ก  ( IIT แล ะ  EIT) แล ะ

เว็บไซต์ ที่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ

มหาวิทยาลัยพะเยา (OIT)  

2. จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ประเมิน

กำหนด 

 

30 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ

และ 

หน่วยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ศกึษาหลักเกณฑ์

การประเมิน ITA 

 

ประชุมเตรียม 

การประเมิน ITA 

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยีภายใน/ภายนอก (IIT 

และ EIT) และเว็บไซตท่ี์เปดิเผย

ข้อมูลสาธารณะของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 59 

 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา 

(วัน) 
ผู้รับผิดชอบ 

4  1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS ด้วย

ชื่อ  ผู้ ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน 

(password) ที่ได้รับจากสำนักงาน ป.ป.ช.  

2. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของ  

2.1 ผู้บริหารที่รับผิดชอบระบบ ITA ของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2.2 ผู้ดูแลระบบ ITA ของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

 

2 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

5  ผู้ดูแลระบบ ITA ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดำเนินการ นำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS 

ประกอบด้วย  

1. จำนวนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

2. ข้อมูลรายชื่อและช่องทางตดิต่อผูม้ีส่วน

ได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยวิธี  

2.1 เพิ่มข้อมูลในระบบทีละชื่อ หรอื  

2.2 นำเข้าไฟล์ข้อมูล โดยใช้ Template ที่

ดาวน์โหลดมาจากระบบ ITAS 

2 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

6  

 
ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลรายชื่อในระบบ 

ITAS และอนุมัติส่งข้อมูลโดยสามารถ

เลือก  

1. “อนุ มั ติ ”  เมื่ อพบว่ าข้อมู ลถู กต้ อ ง

ครบถ้วน  

2. “ตีกลับ” เมื่อเห็นว่าควรมีการแก้ไข จะ

สามารถส่งกลับใหผู้้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูล

และ ส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะถูกต้อง

ครบถ้วน 

 

 

1 ผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

ส่งรายช่ือผู้บริหารท่ี

รับผิดชอบและผู้ดูแล

ระบบ ITA 

นำเข้าข้อมูลผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียภายใน/ภายนอก 

(IIT และ EIT) ในระบบ 

ITAS 

ผู้บริหารอนุมัติ

ส่งข้อมูลรายช่ือ 

2 

3 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 60 

 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา 

(วัน) 
ผู้รับผิดชอบ 

7  1. ระบบ ITAS กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นต่ำ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) และ ภายนอก (EIT)  

2. ผู้ดูแลระบบนำช่องทางการตอบแบบสำรวจ 

IIT และ EIT ที่ได้รับแจ้งในกล่องจดหมายของ

ระบบ ITAS ในรูปแบบ URL หรือQR code ไป

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้ามา

ตอบในระบบโดยตรงด้วยตนเอง  

3. ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามและส่งเสริมให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตอบแบบ

สำรวจในระบบ ITAS ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า

จำนวนกลุ่ มตั วอย่างขั้นต่ ำ หรือตามที่

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

4. ผู้ ดู แลระบบประสานหน่ วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก  (EIT) ที่ เข้ามาติดต่อ

หน่วยงาน ตอบแบบสำรวจ ในระบบ ITAS 

ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีจำนวน

ตามที่กำหนดในระบบ 

1 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ

และ 

หน่วยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

8  1. ผูดู้แลระบบดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT ใน

แต่ละข้อคำถามโดยเลือก“มี” หรอื“ไม่ม”ี  

2. หากเลือก “มี” ใหร้ะบุ URL ของหน้าใดหน้า

หนึ่งบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ง

แสดง ข้อมูล เนื้อหาข้อความ หรือลิงค์สำหรับ

เชื่อมโยง ไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อคำถาม

กำหนด  

3. หากเลือก “ไม่มี” ให้ระบุเหตุผลที่มหา 

วิทยาลัยพะเยาไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นในช่อง

คำอธิบาย 

5 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบสำราจ

แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน/

ภายนอก (IIT และ EIT) และ

กำกับตดิตามการตอบแบบ

สำรวจตามจำนวนท่ี ป.ป.ช. 

กำหนด 

 

ผู้ดูแลระบบตอบแบบ

สำรวจการเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ(OIT) 

3 

4 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา 

(วัน) 
ผู้รับผิดชอบ 

9  1. ผู้บริหารตรวจสอบคำตอบทีละข้อ หาก

เห็นว่าคำตอบในข้อใดถูกต้อง ให้กด 

“ผ่าน” และหาก เห็นว่าควรแก้ไข ให้กด 

“ไม่ ผ่ าน” และกด “ไม่  อนุมั ติ ”  เพื่ อ

ส่งกลับให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูล และส่ง

ขออนุมัตใิหม่จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน  

2. เมื่อผู้บริหารกด “ผ่าน” ในทุกข้อแล้ว

จงึจะ สามารถกด “ยืนยันการตรวจ” เพื่อ

เป็นการ อนุมัตกิารตอบแบบสำรวจ OIT 

 

 

1 ผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

10  ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

EIT จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ที่ผู้ดูแล ระบบได้นำเข้าข้อมูลไว้ในระบบ 

ITAS โด ยผู้ รั บ จ้ างป ระ เมิ น จะก ำกั บ

ติดตามข้อมูลการตอบ ตามจำนวนขั้นต่ำ

ที่กำหนดในระบบ 

 

ตามที่ 

ปปช.

กำหนด 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

11  ส่วนราชการติดตามรายงานผลการ

ประเมิ นจากสำนั ก งาน  ป .ป .ช . เพื่ อ

รับทราบค่าคะแนน  และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

ผู้บริหารอนุมัติ

ส่งข้อมูลรายช่ือ 

 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บ

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

 

ตดิตามผลการประเมิน

จาก ป.ป.ช. 

4 

5 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา 

(วัน) 
ผู้รับผิดชอบ 

12  1. รวบรวมผลการดำเนินงาน ITA ในปี

ปัจจุบัน  และผลการประเมิน ITA ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ย้อนหลัง  

2. รวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนา

คุ ณ ธรรม แล ะค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก าร

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ตาม

ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงาน ป.ป.ช.  

3. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ

ผลการดำเนินงานผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒ นาฯ เพื่ อ เป็น

แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานด้าน

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โป ร่ ง ใส ข อ ง

มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

4. จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารและ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

3 งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะทำงานเพ่ือ

รายงานผลและจัดทำ

บันทึกรายงานผู้บริหาร

และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

5 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ในแต่ละหน่วยงานภายในกองแผนงาน 
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งานแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสารที่เผยแพร ่อาทิเช่น  

1. แบบฟอร์มสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงการ 

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ Link : https://plan.up.ac.th/download/ → เอกสารงานแผนยุทธศาสตร์ → 

รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ → ตารางเปลี่ยนแปลงโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบฟอร์มสรุปการยกเลิกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบฟอร์มสรุปการยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 63 เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 

https://plan.up.ac.th/download/
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ดาวน์โหลดหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, แบบฟอร์มและคำอธิบาย  

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ Link : https://plan.up.ac.th/download/ → เอกสารงานแผนยุทธศาสตร์ → 

รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ → ตารางเปลี่ยนแปลงโครงการ 
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งานงบประมาณ ประกอบด้วยเอกสารที่เผยแพร ่อาทิเช่น 

1. เอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดาวน์ โหลด เอกสาร  ได้ ที่  Link : https://plan.up.ac.th/download/ → เอกสารงาน งบประมาณ 

→ แบบฟอร์มแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี (2565-2569)→ แบบฟอร์มคำของบประมาณ

รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 
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2. ข้อเสนอโครงการแบบย่อ 

ดาวน์ โหลด เอกสาร  ได้ ที่  Link : https://plan.up.ac.th/download/ → เอกสารงานงบประมาณ 

→ แบบฟอร์มแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี (2565-2569)→ ข้อเสนอโครงการแบบย่อ 
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3. แบบฟอร์มแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 

ดาวน์ โหลด เอกสาร  ได้ ที่  Link : https://plan.up.ac.th/download/ → เอกสารงาน งบประมาณ 

→ แบบฟอร์มแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี (2565-2569)→ แบบฟอร์มคำของบประมาณ

รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plan.up.ac.th/download/


 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 69 

 

งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสารที่เผยแพร่ อาทิเช่น 

1. การคืนงบประมาณแบบใหม่ ในระบบ E-budget 
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2. การจัดตั้งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link : https://plan.up.ac.th/การจัดตัง้คำของบประมาณ/ 
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งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

1. แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 

ดาวน์โหลดหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, แบบฟอร์มและคำอธิบาย ได้ที่ Link : https://plan.up.ac.th/ risk/ 
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2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

รอบ 6 เดือน (RM-R6) และรอบ 12 เดือน (RM-R12) 

ดาวน์โหลดหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, แบบฟอร์มและคำอธิบาย ได้ที่ Link : https://plan.up.ac.th/ risk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองแผนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 73 

 

3. คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ดาวน์โหลดหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, แบบฟอร์มและคำอธิบาย ได้ที่ Link : https://plan.up.ac.th/ risk/ 
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4. รายงานการควบคุมภายในประจำปี 

ดาวน์โหลดหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, แบบฟอร์มและคำอธิบาย  

ได้ที่ Link : https://plan.up.ac.th/internalcontrol/ 
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5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) 

1) เข้าระบบ UP ITA : https://ita.up.ac.th/  เพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ โดยการประเมินประกอบไปด้วย  

- IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมนิจากมุมมองภายในองค์กร) 

- EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอก

องค์กร) 

- OIT คือ Open Data Integrity and Transparency Assessment (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ) 

2) ดาวน์โหลดคู่มอื ITA 2021 ได้ที่ Link : https://itas.nacc.go.th/   เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ป.ป.ช. → 

เอกสารดาวน์โหลด → คู่มือการประเมนิ ITA 2021 (Official) 
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