
 

 

 

 

  

รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด (KPI)  

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดอืน (เมษายน - กันยายน 2565) 

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา 



ค ำน ำ 

 กองกฎหมาย ได้จัดท ารายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด (KPI) และรายงานแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน (เมษายน – กันยายน 2565) เพื่อใช้ในการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และเพื่อใช้ประกอบข้อมูลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

 

 กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา 

 กันยายน  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาของกองกฎหมาย 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 

ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)  

โดยสมบูรณ์แบบตั้งแตว่ันที่ 17 กรกฎาคม 2553 

 กองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 ตามมติ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 

2563 ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้ส านักงานอธิการบดี ต่อมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะ

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ของสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้น การใช้กฎหมาย ในการรองรับการ

บริหารงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเป็นธรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัย

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตลอดจนการจัดเก็บรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ด้วย

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จงึได้มกีารปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน

ส านักงานอธิการบดี โดยให้ยุบเลิก “ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว” “หน่วย

จัดหารายได้” “ร้านของที่ระลึก” และ “หนว่ยกฎหมาย” และให้โอนย้ายไปเป็นภารกิจของกองกฎหมาย

และทรัพย์สิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 39 (18/2563) เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  

 และต่อมา ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม พ.ศ. 

2565 ตามมติ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2565 ให้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรา 7 (2) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม (1) กองทรัพย์สิน และตามมติ  สภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงเปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานภายในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก “กองกฎหมายและทรัพย์สิน” เป็น “กอง

กฎหมาย” ตั้งแตว่ันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 ปัจจุบันกองกฎหมายมีโครงสร้างหน่วยงานภายใน จ านวน 4 งานดังนี้ 

1. งานธุรการ 

2. งานนิติการและสัญญา 

3. งานสอบสวน อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 

4. งานคดีและสิทธิประโยชน์ 



ปรัชญา 

 ด ารงชีวติด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด 

ปณิธาน 

 ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

วิสัยทัศน์ 

 กองกฎหมาย เป็นหนว่ยงานที่สนับสนุนด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่มปีระสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภบิาล 

พันธกิจ 

 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม มปีระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

 2. ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ค่านยิมร่วม 

 ซื่อสัตย์ สุจรติ ยึดมั่นคุณธรรม บริหารจัดการทรัพย์สินอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

สมรรถนะหลักของส่วนงาน 

 1. มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

 2. มีความคิดรเิริ่ม รอบรู้ ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นมอือาชีพ 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 ผู้ปฏิบัติงานกองกฎหมาย เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และการพิจารณาตรวจสอบร่าง

ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อคับที่เกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน

เพื่อด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยและ

การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนทั้งสิ้น 14 ราย และได้รับการบรรจุเป็น

พนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากรในกองกฎหมายที่ปฏิบัติงานนิติกร มีความรู ้ความช านาญใน

วิชาการทางกฎหมาย โดยจ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศึกษา  และ

จ าแนกตามอายุการท างาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 



ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศกึษา 

กองกฎหมาย 

นิตกิร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

รวม ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี

น.ม. น.บ. บธ.ม. บธ.บ. 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  1   1 

งานธุรการ    3 3 

งานนติกิารและสัญญา  4   4 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 1 3   4 

งานคดีและสิทธิประโยชน ์  2   2 

รวม 1 11  3 14 

 

 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามอายุการท างาน 

กองกฎหมาย 
อายุการท างาน 

น้อยกว่า 

5 ปี 

มากกว่า 

5-10 ป ี

มากกว่า 

10-15 ป ี
15 ปี ขึ้นไป รวม 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย   1  1 

งานธุรการ  3   3 

งานนติกิารและสัญญา 3 1   4 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 1 2 1  4 

งานคดีและสิทธิประโยชน ์ 2    2 

รวม 6 7 2  14 

 

 

 

 

 

 

 



น.ส.ธิดารัตน์  เวยีงค า 

     นิติกร นายสุรชาติ  ฟองแกว้ 

     นิติกร 

นายจักรพงษ์  พรหมวาทย์ 

     นิติกร 

 

น.ส.สุพัตรา  บุญเก๋ียงวงศ ์

     เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

น.ส.กัญจน์ชญา  ยาละ 

     เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป      

 

 โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และ

ร้องทุกข ์

 

งานคดีและสิทธิประโยชน์ 

 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา  

งานนติกิารและสัญญา 

 

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยส์ิน 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

น.ส.การณ์ณัชญา  กุมารแกว้ 

     หัวหนา้งานธุรการ 

น.ส.ณัฐพมิล  กติติาล 

     หัวหน้างานนิติการและสัญญา 

วา่ท่ีร้อยตรีปภัสรา  ยาสมุทร 

     นิติกร 

น.ส.พชิญาภา  กุลเมฆ 

     นิติกร 

นายเฉลิมวัฒน์  สุวรรณ 

     หัวหน้างานสอบสวน อุทธรณ์ 

     และร้องทุกข์ 

นายจตุรภัทร  ตายะ 

     นิติกร 

นายธัชธรรม ์ ค ายาน 

     นิติกร 

น.ส.อารียา  อรุณรับ 

     หัวหน้างานคดีและสิทธิประโยชน์ 



โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

งานธุรการ 

 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และ

ร้องทุกข์ 

 

งานคดีและสิทธิประโยชน ์

 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา  

งานนติกิารและสัญญา 

 

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยส์ิน 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

งานสารบรรณ 

งานจัดซือ้จัดจ้าง 

งานบุคคล 

งานเบิกจ่าย 

งานการเงนิ 

งานพัสดุ 

งานงบประมาณ 

งานแผน 

งานประเมินตนเองผู้บริหาร 

    ระดับส่วนงาน 

งานประชาสัมพันธ ์

งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ยก (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบยีบ 

ประกาศ และค าส่ัง 

จัดท าข้อบังคับ ระเบยีบ 

ประกาศ และค าส่ัง 

ตรวจสอบ (ร่าง) ขอ้บังคับ 

ระเบยีบ ประกาศ ค าส่ัง บันทกึ

ข้อตกลง สัญญา และหนังสือ

มอบอ านาจ 

ใหค้ าปรึกษาเก่ียวกับกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบยีบ ประกาศ และ

ค าส่ัง 

ให้ความเห็นและตอบข้อหารอื

เก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบยีบ ประกาศ และค าส่ัง 

ด าเนินการเสนอกฎหมายท่ี

ก าหนดใหต้้องประกาศในราช

กจิจานุเบกษาไปยังส านักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

จัดท าหนังสือขอหารอืประเด็น

ข้อกฎหมายไปยังหน่วยงาน

ภายนอก 

งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สอบข้อเท็จจรงิ 

สอบสวนวินัย 

สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด 

     ทางละเมดิ 

การอุทธรณ ์

การรอ้งทุกข ์

ตรวจสอบเรือ่งร้องเรียน 

ตรวจสอบภาระผูกพันทางวนิัย 

ให้ความเห็นทางกฎหมาย 

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ใหค้ าปรึกษาและเสนอ 

     ความเห็นทางกฎหมาย 

ด าเนินการติดตามทวงถามต่อ 

     บุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษา 

     และหรือสัญญารับทุนจาก 

     มหาวิทยาลัย และหมายความ 

     รวมถงึนิสิตหรือนักเรียนที่ผิด 

     สัญญารับทุนการศึกษาจาก 

     มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการทางคดีแพง่ คดีอาญา 

    คดีปกครอง และคดีละเมดิ 

    ทรัพย์สินทางปัญญา คดีตาม 

    กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 

    สาธารณสุข 

การด าเนินมาตรการทาง 

     ปกครอง 

การบังคับคดีตามค าพิพากษา 

     หรือค าส่ังและเร่งรัดหน้ีสิน 

งานด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     และสิทธิประโยชน์ตามที่ 

     มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

การเตรียมการระงับข้อพิพาท 

     หรืองานไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

งานด้านกฎหมายท่ัวไปหรืองาน 

     อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ 

กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  การรายงานผลการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน พ.ศ. 2565 ได้มีการติดตามประเมินผล

และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 แสดงรายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองกฎหมาย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดอืน (เมษายน - กันยายน 2565) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์์ 

ระดับคณะ 

ตัวชี้วัด 

ระดับคณะ 

ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
ผู้รับผดิชอบ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการที่

ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล    

1. การพัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล 

1.1 จัดท าคู่มือในการ

ปฏิบัติงานที่มี

มาตรฐาน 

1 1 100 กองกฎหมาย 

1.2 บุคลากรเข้าร่วม

อบรม พัฒนาความรู้

และทักษะ 

15 8 53.33 กองกฎหมาย 

1.3 จ านวนหลักสูตรที่

ใชใ้นการอบรม 
3 3 100 กองกฎหมาย 

1.4 จ านวนหน่วยงานที่

เข้าร่วมการอบรม 

ทุก

หน่วยงาน 

ทุก

หน่วยงาน 
100 กองกฎหมาย 

1.5 มีระบบและ

กระบวนการท างาน 

(Work process) ด้าน

การส่งเสรมิการ

บรหิารงานด้วยหลกั

ธรรมาภิบาลทั่วทั้ง

องค์กร 

3 5 100 กองกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลความก้าวหนา้ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิาร กองกฎหมาย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดอืน (เมษายน - กันยายน 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ 
 คะแนนตัวชี้วัดรวม 

(ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้

จ่ายจริง 
คงเหลือ 

ร้อย

ละ 
แผน ผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีม

คนและเสรมิสร้างศักยภาพคน ให้มี

สมรรถนะและทกัษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ 

 

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

บรกิารวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรมเพื่อความเขม้แข็งของ

ชุมชน  

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

ส่งเสรมิการท านบุ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณข์องชาติ                                                                              

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา

ระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล    

8 1,174,000 992,888.82 181,1111.18 84.57 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3 รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี2565 รอบ 6 เดอืนหลัง (เมษายน - กันยายน 2565) 

ท่ี รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบิกจ่าย 
ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมธีรรมาภิบาล 

1 654102001 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกองกฎหมายและ

ทรัพย์สิน 

มรีะบบและ

กระบวนการด้าน

พัฒนาประสิทธิผลของ

การเรียนรู้และพัฒนา

เพิ่มขึ้น 

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

250,000 190,292.12 งานธุรการ 

2 654102002 
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์

กองกฎหมายและทรัพย์สิน 

มรีะบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสริมให้บุคลากร

ปฏิบัตติามวิสัยทัศน์

และค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

30,000 26,135 งานธุรการ 

3 654102004 

โครงการฝกึอบรมหลักสูตรการ

สอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

มรีะบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสริมการบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ท่ัวท้ังองค์กร 

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

60,000 54,654 
งาน

สอบสวนฯ 

4 654102005 

โครงการอบรมเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเพื่อปอ้งกัน

ข้อพิพาททางปกครอง 

มรีะบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสริมการบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ท่ัวท้ังองค์กร 

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

92,600 92,410 งานคดีฯ 

5 

654102006 

โครงการจัดท าประมวล

กฎหมายของมหาวิทยาลัย 

มรีะบบและ

กระบวนการด้านการ

ท างานประเมนิผลการ

ปฏิบัตงิานและแนว

ปฏิบัตท่ีิด ี

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

50,000 45,500 งานนิติการฯ 

 

6 654102207 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินและการจัดตั้งนิติ

บุคคลของมหาวิทยาลัย 

มรีะบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสริมการบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ท่ัวท้ังองค์กร 

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

200,000 158,145 
กอง

กฎหมาย 

7 654102213 

โครงการสัมมนาธรรมาภิบาล

และความโปร่งใสในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ 

มรีะบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสริมการบริหารงาน

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

443,900 385,752.70 
กอง

กฎหมาย 



 

 

 

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ท่ัวท้ังองค์กร 

8 654102216 

โครงการเสริมสร้างการรับรู้

ประมวลจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2564 

มรีะบบและ

กระบวนการด้านการ

ท างานประเมนิผลการ

ปฏิบัตงิานและแนว

ปฏิบัตท่ีิด ี

ด าเนินการ

เรียบร้อย

แล้ว 

47,500 40,000 
งาน

สอบสวนฯ 


