
  

รายงานผลตามมาตรการและโครงการรายงานผลตามมาตรการและโครงการ  
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หาวิทยาลัยขอนแก่น    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256633  

  
  

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2    
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตลุาคม (ระหว่างเดือนตลุาคม 25256262  ––  กันยายน 256กันยายน 25633))  

กองกองบริหารงานกลางบริหารงานกลาง  สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  



คำนำ 

 
 ตามที่ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีกำหนดให้มีการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล
องค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก และมาตรการโครงการตาม
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เสนอแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/
โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีกำหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการปละโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อคะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563 ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 กองบริหารงานกลาง ได้
จัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหลักสำคัญ 4 หลัก คือ 1) หลักประสิทธิผล 2) หลัก
ประสิทธิภาพ และ 3) หลักภาระรับผิดชอบ 4) หลักการมีส่วนร่วม 

ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และสอดคล้องกับมาตรการ/โครงการตามนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางใน
การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน 

 
     กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี 

       ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการจัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการ  
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 
 

            
 
 
 
 
 
 

 

ปก 
คำนำ 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 นโยบาย/แนวทางปฏิบัติของกองกลาง 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 4 รวยละเอียดผลการดำเนินงาน 
  4.1 การรายงานผล ตามมาตรการโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติที่ (Good Practice) ของคณะ/หน่วยงาน 
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 



  

 
 
 

  
  

ส่วนที่ 4 
รายงานผลตามมาตรการและโครงการ  
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



  

ส่วนที่ 1   
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 
 
1. ด้านนโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
  กองบริหารงานกลาง ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ใน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม กองบริหารงานกลางได้มุ่งเน้นพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มากยิ่งขึ้น การ
ดำเนินงานสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2563-2566  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563  การติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยการจัดทำรายงาน
ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสะท้อนระดับผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน และนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริหารงานกลางเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทบทวน ติดตาม รับฟัง
ข้อคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนองตอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   กองบริหารงานกลาง ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านผู้รับบริการ โดยเน้นพัฒนา
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การสัมมนาเครือข่ายข้อ
ปฏิบัติด้านสารบรรณ สัมมนาเครือข่ายศูนย์รับส่งเอกสารกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ดำเนินการพัฒนา
เว็บไซต์ของกองบริหารงานกลาง เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ได้ 2 ช่องทาง และจัดให้มีการบริการออนไลน์ต่าง ๆ 
เช่น ระบบฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ ระบบสั่งผลิตเอกสาร ระบบฝากส่งไปรษณีย์ ระบบจองห้องประชุม
อาคารสิริคุณากร ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร ระบบข้อมูลบริการด้านการทำหนังสือเดินทาง ระบบบริหารจัดการ
ยานพาหนะส่วนกลาง  และได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

 
3. นโยบายด้านองค์กร  
   กองบริหารงานกลาง ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านองค์กร โดยการปรับ
โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสภาพการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เป็นการลดชั้น
การสั่งการและการรายงาน ซึ่งจะเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทำให้สามารถตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาในทุก
สถานการณ์ได้ทันท่วงที 
 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
   กองบริหารงานกลาง ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กองบริหารงานกลาง จัดโครงการสัมมนา
บุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบความต้องการในการพัฒนาตนเองรายบุคคล รวมถึงมีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ในองค์กร (KM) โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กองบริหารงานกลาง 



  

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ได้แก่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
สันทนาการต่างๆ โครงการ 7 ส. โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง 

 

1.2 กระบวนการจัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 
 
  กองบริหารงานกลาง มีขั้นตอนการจัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการ
กำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองบริหารงานกลาง 
 2. มีการประชุมมอบหมายงาน 
 3. ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการและโครงการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  

5. จัดทำรายงานผลตามโครงการและมาตรการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 
 6. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริหารงานกลางเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 7. เสนอมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2   
นโยบาย/แนวทางปฏิบัตขิองกองบริหารงานกลาง 

 
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองบริหารงานกลางได้มี
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดังนี้ 

1. มีการควบคุมติดตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนว
ทางการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายฯ และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้มีความเหมาะสม 

2. กำหนดให้มีการจัดระบบกลไกในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม โดยบุคลากรกองบริหารงานกลางทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาล และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

3. มีการควบคุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งกำหนดแนวทางการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินตามนโยบายฯ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้มีความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 3   
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนมาตรการและ

โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ ได้นำหลักธรรมาภิบาล  4 องค์ประกอบ คือ 

1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักภาระรับผิดชอบ 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
 มาใช้เป็นหลักสำคัญในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดคุณค่า ประโยชน์สูงสุดของผลสัมฤทธิ์

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

3.1 รายงานผลนโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 1 โครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

                                       
        นโยบาย 

 

    หลักธรรมาภิบาล 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

จำนวน
โครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุผล

สำเร็จแล้ว 

รวมจำนวน
โครงการที่สำเร็จ

แล้ว 
ร้อยละ 

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)     

2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)     

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)     
4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability)  

    

5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)     
6. หลักนิติธรรม (Rule of Law)     
7. หลักความเสมอภาค (Equity)      
8. หลักการมสี่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
(Participation) 

    

9. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)     
10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (virtue)     

รวม     
ร้อยละ     

 



  

3.2 รายงานผล นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายด้านผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีและมีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

                                       
        นโยบาย 

 

    หลักธรรมาภิบาล 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จำนวน
โครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุผล

สำเร็จแล้ว 

รวมจำนวน
โครงการที่สำเร็จ

แล้ว 
ร้อยละ 

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)     

2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)     

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)     

4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability)  

    

5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)     
6. หลักนิติธรรม (Rule of Law)     
7. หลักความเสมอภาค (Equity)      
8. หลักการมสี่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทา
มติ (Participation) 

    

9. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)     
10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (virtue)     

รวม     

ร้อยละ     
 

3.3 รายงานผล นโยบายด้านองค์การ 
 

ตารางที่ 3 โครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายด้านองค์การ และมคีวามสอดคล้องตามหลักธรรมาภบิาลของ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

                                       
        นโยบาย 

 

    หลักธรรมาภิบาล 

3. นโยบายด้านองค์การ 

จำนวน
โครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุผล

สำเร็จแล้ว 

รวมจำนวน
โครงการที่สำเร็จ

แล้ว 
ร้อยละ 

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)     

2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)     

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)     

4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability)  

    

5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)     
6. หลักนิติธรรม (Rule of Law)     



  

7. หลักความเสมอภาค (Equity)      

8. หลักการมสี่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทา
มติ (Participation) 

    

9. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)     

10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (virtue)     
รวม     

ร้อยละ     

 
3.4 รายงานผล นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ตารางที่ 4 โครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายด้านผู้ปฏิบตัิงาน และมีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลของ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

                                       
                            นโยบาย 

 

    หลักธรรมาภิบาล 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

จำนวน
โครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุผล

สำเร็จแล้ว 

รวมจำนวน
โครงการที่สำเร็จ

แล้ว 
ร้อยละ 

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)     

2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)     

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)     

4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability)  

    

5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)     

6. หลักนิติธรรม (Rule of Law)     
7. หลักความเสมอภาค (Equity)      

8. หลักการมสี่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทา
มติ (Participation) 

    

9. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)     
10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (virtue)     

รวม     

ร้อยละ     
 

 



  

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรทีดี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563  

และมีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ตารางที่ 5 สรุปการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและมคีวามสอดคลอ้งตามหลักธรรมาภิบาล 

                                  
                                          นโยบาย 

         
            หลักธรรมาภิบาล 

1.นโยบายด้านรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

2.นโยบายด้าน
ผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.นโยบายด้าน
องค์การ 

4.นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

รวมจำนวนโครงการ 
ร้อยละ 

โครงการ
ท้ังหมด 

ดำเนินการ
แล้ว 

โครงการ
ท้ังหมด 

ดำเนินการ
แล้ว 

โครงการ
ท้ังหมด 

ดำเนินการ
แล้ว 

โครงการ
ท้ังหมด 

ดำเนินการ
แล้ว 

โครงการ
ท้ังหมด 

ดำเนินการ
แล้ว 

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)            
2. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)            

3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)            
4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  (Accountability)            
5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)            

6. หลักนิติธรรม  (Rule of Law)            
7. หลักความเสมอภาค  (Equity)            

8. หลักการมสี่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation)            
9. หลักการกระจายอำนาจ  (Decentralization)            

10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (virtue)            
รวม            

ร้อยละระดับความสำเร็จของนโยบายแต่ละด้าน            
ร้อยละจำนวนโครงการของนโยบายแต่ละด้าน            

หมายเหตุ : 1 โครงการ/กิจกรรม อาจมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมากกว่า 1 หลัก



  

ส่วนที่ 5 
แนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practice) ของกองบริหารงานกลาง 

 
แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 ภายใต้สภาวะแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดจนการ
ปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน ทำให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจต้องมีการปรับตัวและ
กำหนดกลยุทธ์ในการทำงานใหม่ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือทางด้านการจัดการเข้ามาช่วยในการบริหารงานมากขึ้น 
ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยในการบริหารงาน  และเป็นกลไก
พื้นฐานสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน 
หากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดการที่ดี หรือไม่มีการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานของหน่ วยงานจะมีมาก ซึ่งสาเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งก็คือ ขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี ขาดการประเมินความเสี่ยง และจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนการไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาด ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนไม่เป็นผลดีต่อ
หน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมของ
หน่วยงานจึงควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดแนว
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับภาคราชการขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อันจะเป็นการช่วยให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน  ได้กำหนดขึ้นโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการบริหารงาน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามตัวอย่าง
กิจกรรมการควบคุมในแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมหลัก ๆ ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดที่ภาค
ราชการมีอยู่ดังนั้นแต่ละหน่วยงานซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงานหลากหลายแตกต่างกันสามารถนำไปประยุกต์และ
กำหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป 
 
 
 



  

5.1 รายละเอียดการดำเนินการ 
  ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชีหนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่า
มีการดำเนินงานที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ จาก
ประสบการณ์ในภาครัฐ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
  จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้กำหนดแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี โดย
ประยุกต์ตามระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ซึ่งเห็นว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นผลให้การใช้
ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมประโยชน์ยิ่งขึ้น  
  ความหมาย 
  มีการกำหนดคำนิยามของ “ การควบคุมภายใน ” ไว้หลายแห่ง เช่น 
  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ให้
ความหมายหรือคำนิยาม “การควบคุมภายใน” ไว้ดังนี้ 

“ Internal Control is a process, effected by an entity’s board of director , 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding 

the achievement of objectives in the following categories : 
• Effectiveness and efficiency of operations 
• Reliability of financial reporting 
• Compliance with applicable laws and regulations” 

  แปลความได้ว่า 
  “การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์กรกำหนดขึ้นซึ่งเป็นการ
ออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเร่ืองดังต่อไปนี ้
   • ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 

• ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ” 



  

  The Canadian Institutes of Chartered Accountants (CICA) ให้ความหมายหรือคำนิยาม “การ
ควบคุมภายใน” ไว้เช่นกันดังนี้ คือ 

“Control comprises those elements of an organization (including its 
resource , systems, culture, structure and task ) that taken together support people in the 

achievement of the organizations objective ” 
  แปลความได้ว่า 
  “การควบคุมภายใน ประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรรวมกัน (รวมทั้งทรัพยากร ระบบ 
วัฒนธรรม โครงสร้าง และงานต่าง ๆ) ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่กำหนดไว้” 
 
  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้
ความหมายหรือคำนิยาม “ ระบบการควบคุมภายใน ” ไว้ดังนี้ 
  “ระบบการควบคุมภายใน” หมายถึง “นโยบายและวิธีการปฏิบัติ (การควบคุมภายใน) ซึ่งผู้บริหารของ
กิจการกำหนดขึ้น เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถทำได้ว่าการ
ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกัน
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบทุจริตและข้อผิดพลาดความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี 
และการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลานอกเหนือจากเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงานของระบบบัญชี
แล้ว ระบบการควบคุมภายในยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุม และวิธีการควบคุม” 
  สำหรับความหมายของ การควบคุมภายใน ในแนวปฏิบัตินี้ หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสรา้งความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่า
การบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดองค์กร 
 
5.2 วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้ 
  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด 
  2. เพื่อให้มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 
 



  

5.3 องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
  การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment ) 
2. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment ) 
3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities ) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication ) 
5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation ) 

 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน ในการดำเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานซึ่งฝ่ายบริหาร
จะมีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการ
ทำงาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้นำที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกำหนดนโยบาย โครงสร้าง 
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมในหน่วยงาน เช่น 
  1.1 ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหาร 
  ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการ
กำหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย มาตรการและระบบการ
ควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุม
ที่ดีโดยดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

  (2) กำหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์
ระหวา่งหน่วยงานภายในที่ชดัเจน รวมทั้งมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผดิชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละตำแหน่ง
อย่างเหมาะสม 
   (3) กำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกตำแหน่งหน้าที่ 
และระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 
  (4) กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 
   (5) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
  1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
  การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งสอง
ประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือกำหนดสิ่งจูงใจ และ
ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลง



  

ร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม โดยผู้บริหารควรดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) กำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ ทำตัวให้เป็นตัวอย่างอย่างสม่ำเสมอ 
ทั้งโดยคำพูดและการกระทำ 
   (2) สื่อสารและแจ้งให้เจา้หน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรมดังกล่าว 
   (3) จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน โดยรวมถึงกรณี
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ย 
   (4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระทำผิดความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัย
เบื้องต้นที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบ
ของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ดว้ย 
 
  1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
  โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผน
งาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
   (1) การรวมศูนย์อำนาจหรือกระจายศูนย์อำนาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการเลือกใช้ 
การรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอำนาจย่อมมีความสำคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์
อำนาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความสำคัญมากกว่า
คุณสมบัติของตัวบุคคล 
   (2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการควบคุมที่
เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานที่
เก่ียวกับการคน้คว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 
   (3) การมอบอำนาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องชัดเจน 
 
  1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
  ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองที่เป็นตัวจักร
สำคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 
   (1) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเก่ียวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน 
  (2) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งให้
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน 
   (3) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
   (4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 
   (5) กำหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตอ่หน่วยงาน 
 



  

 1.5 การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน 
ดังนี้ 
   (1) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจและ
ระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 
   (2) กำหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (3) กำหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนงาน และระบบการรายงาน
ผลงานอย่างสม่ำเสมอ  
 
  1.6 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไก และเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วยตรวจสอบ
และสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและมี
ความเป็นอิสระในการทำงาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริม
องค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบหรือ
เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจไม่พบขอ้ผิดพลาด ฯลฯ 
  (1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะทำงาน
หรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การทำธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศหรือการสั่งซื้อของจาก
ต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 
  (2) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่ครอบคลุมและ
ไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม มี ก ารป ฏิ บั ติ ต าม ระบ บ การ
ควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 



  

  (3) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบขอ้ผิดพลาด 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไมสามารถค้นพบความผิดพลาดของรายการที่มีอยู่
เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานนี้ได้ และจำเป็นต้องใช้ระบบการตรวจสอบโดย
เลือกสุ่มตัวอยา่งหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 
 
  สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
   - ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
   - ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น การประเมินความเสี่ยง 
หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
หน่วยงานเพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด 
 
  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ สามารถดำเนินการ
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล)องกับภารกิจ (Mission) ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่ง
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
    1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity – Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ
หน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการดำเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบาย
การเงินการคลัง เป็นต้น 
    1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity – Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานซึ่ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่นระบบการ
ประมวลขอ้มูลทางการเงินและบัญชี เป็นต้น 
  2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
  ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดข้ึนได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผล
กระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการดำเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งที่สำคัญ ๆ บ่อยคร้ัง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
เป็นต้น 



  

  เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่
เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา และระบุ
ปจัจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดซึ่งควรครอบคลุมถึง 
  (1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 
  (2) ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
  (3) ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 
  (4) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานใน
อดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารหรือ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 
 
การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อ
หน่วยงานมากน้อยไม่ เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับความ
เสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
ขนาด ลักษณะการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้ 
  3.1 ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การนำปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาถึงความสำคัญ
ว่าหากเกิดข้ึนแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแคไ่หน โดยอาจวัดเป็นระดับน้อย ปานกลาง สูง 
  3.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้เรียงลำดับความสำคัญไว้แล้ว 
มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง การวิเคราะห์โดยการประเมินความสำคัญและ
การประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใช้ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้น
แต่ละคร้ังสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจำนวนเงินสูงก็จะทำให้เกิดความสำคัญได้  
  3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ในรูปตัวเลข 
แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สำคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป็นต้น 
 
กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
  เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ฝา่ยบริหารควรพิจารณาหาวิธีเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงนั้น ๆ โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ ซึ่งในการกำหนดแนวทางในการ
ปอ้งกันหรือลดความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงในลักษณะใด เช่น 
  4.1 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้โดยการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
    (1) กำหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และกำหนดความสัมพันธ์ระหวา่งหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมินความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเร่ิมต้นด้วยการกำหนดวตัถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



  

ที่มีนัยสำคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงด้วยการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดลำดับความสำคัญ และการวัดผล
กระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 
   (2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน กำหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไป
ได้ เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดก่อน และจัดสรร
ทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 
   (3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จ ต้อง
มีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกระจายความ
เสี่ยง และการถา่ยโอนความเสี่ยง เป็นต้น 
   (4) พัฒนาและปรับปรุงประสทิธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่ายงาน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงเฉพาะเร่ือง 
   (5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของหน่วยงานต้องอาศัยงาน
ด้านตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎหรือ
ระเบียบ และการให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล 
หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงการประเมินผลตอบแทนที่เพิ่มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(สำหรับธุรกิจ) และหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ยงของ
หน่วยงานใน ข้อ (2) ดังกล่าว 
   (6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของหน่วยงานในที่สุดแหล่งข้อมูลที่สามารถ
นำมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่เกิดจากการ
สะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจำนวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว เช่น 
จำนวน และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น และจะทำให้หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง และ
ผลกระทบ ที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่ เพียงใด 
  4.2 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกับหน่วยงานนั้น จะมีลักษณะการ
จัดการได้ 5 ลักษณะ คือ 
   (1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น 
   (2) การจัดการในลักษณะที่ทำให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ ระดับความเสี่ยงต่ำ 
   (3) การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง 
   (4) การจัดการในลักษณะที่เป็นการถา่ยโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง 
    (5) การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
 



  

  การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของ
การดำเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ดว้ย ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร ณ จุดใด 
   (2) ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่อย่างไร ณ จุดใด 
   (3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจน และต้องสื่อสาร
ให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งในหน่วยงานทราบด้วย 
   (4) ต้องมีการรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือกำหนดมาตรการการ
ควบคุมที่เหมาะสมต่อไป 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
  กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ยงและทำให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจำเป็นและลักษณะของการควบคุมทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
   (1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive 
Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชีการกำหนดวงเงิน
สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 
   (2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุมที่ 
กำหนดขึ้น เพื่อคน้พบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารการตรวจ
นับพัสดุประจำปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 
   (3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ
เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
   (4) อ่ืน ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
  ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ 
  3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
  ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณแนวทางการปฏิบัติงาน 
อำนาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
ควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 
  3.2 การกระจายอำนาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 
  ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอำนาจ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือบุคคล
ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได้ เช่น อำนาจในการอนุมัติ การ
กำหนดขอบเขตของงาน เพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอำนาจไปแล้วก็จำต้องสร้างวิธีการควบคุมเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 



  

  3.3 การสอบยันและการกระทบยอด 
  ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทราบ
ปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งในแต่ละระดับอาจกำหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดได้
หลายวิธี ดังนี้ 
   (1) ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้หมายแผน และ
ผลการดำเนินงานในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถทราบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข และ
เตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 
   (2) ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้านจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้ โดยอาจทำการสอบยันและหรือ
กระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
  การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ทันเวลา และเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 
  3.5 การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
  ทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เงินสดและเอกสาร
สิทธิต่าง ๆ ฯลฯ ควรจัดให้มีการควบคุม เช่น การกำหนดสถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น ๆ และการจัดให้
ทำทะเบียนคุม และการตรวจนับอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
  3.6 กำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงาน 
  ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้
ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่
กล่าวแล้วขา้งต้น ยังมีกิจกรรม การควบคุมด้านการบริหารและการปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจ
ถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและการควบคุม และต้องคำนึงว่ากิจกรรมการควบคุมที่จัดให้มีขึ้นนั้น 
สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียหายได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
เพียงใดกิจกรรมการควบคุม ต้องทำอย่างสม่ำเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาความ
เหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมการควบคุมจะปรากฏใน
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในส่วนที่ 2 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นขอ้มูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่ การเงิน 
รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
  การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบการสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหวา่งหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน 
  หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันเหตุการณ์ 
และสะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการ
บริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
กาล และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทาง การสื่อสาร
ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 
  (1) เจา้หน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชดัเจนและทันกาล ทั้ง
จากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน เช่น นโยบายของ
รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 
  (2) การกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจ
ถึงบทบาทที่เก่ียวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน รวมทั้งให้ความรว่มมือในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กำหนด
ไว้ 
  (3) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถทำความเข้าใจ 
และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
  ในทำนองเดียวกัน ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการ คือ 
  (1) กำหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องให้ง่ายขึ้น 
  (2) เจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย 
  (3) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
  (4) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอันที่จะทำให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
  สำหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำข้อมูลเข้าสู่
ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผล การควบคุมการรับส่งขอ้มูลระหว่างระบบงาน 
และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 
 
 
 
 



  

5. การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด 
  การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้ว่ามี
ความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันหรือไม  รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดำเนินงาน 
สรุปผลและเสนอข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
  สำหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นและ
ผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 
   
  การติดตามประเมินผลจะได้ผลดีควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
  1. มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในทุกๆ 
ด้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ 
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง 
  2. จำแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล 
เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วยเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได) โดยเครื่องมือการประเมินผล รวมถึง
การตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงาน
ของหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้ เช่นกัน 
  3. รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปดิบังสิ่งผิดปกติ 
  4. สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
   
  สำหรับการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และควรทำ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงานและที่ปรึกษาต่าง ๆ 
โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สำหรับบางโครงการอาจ
กำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกตา่งหากจากที่ได้ 
  กำหนดการติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะอาจใช้แบบ
ประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกมา
ดำเนินการได้การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ใน
หน่วยงาน และกรณีมีเรื่องที่สำคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การติดตามประเมินผลใน



  

ระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบระบบงานต่าง ๆ ของหน่ ว ย ง าน ด้ ว ย 
เพื่อให้มั่นใจว่า 
  (1) ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็นผลดีต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงาน 
  (2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และตั้งข้อสังเกตไว้
ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาที่เหมาะสม 
  (3) การดำเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
  (4) การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 
 
  เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยการ
จัดทำรายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดทำคำชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบ
ว่าความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใดและผู้ใดจะต้องรับผิด
หรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
  การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ และมีการสั่งการให้แก้ไขขอ้ผิดพลาดอยู่เสมอ เป็น
หัวใจสำคัญของการควบคุมทางการบริหาร 
  การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดทำเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุมภายในเท่านั้นแต่ควรจัดให้
การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกำหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประสบความสำเร็จ 
  ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะสำเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเก้ือหนุนและปัจจัยผลักดัน ดังนี้ 
  1. ปัจจัยเก้ือหนุน 
    1.1 ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานและ
ระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 
   1.2 มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
   1.3 มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
   1.4 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
  2. ปัจจัยผลักดัน 
  ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่  
   2.1 วัตถุประสงค์ (Purpose) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่ากำลังจะทำอะไรเพื่อให้
สามารถกำหนดทิศทางการทำงานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ 
   2.2 ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่จะปฏิบัติงาน
ตามระบบที่วางไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพิ่มคุณค่าแก่หน่วยงาน 



  

   2.3 ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผู้ อ่ืนได้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่นการ
บริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 
   2.4 ปฏิบัติการ (Action) เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ 
   2.5 การเรียนรู้ตอ่เนื่อง (Learning) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้เจา้หน้าที่ทุกระดับให้
มีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 
 
5.4 ประโยชนท์ี่ได้รับ 
  ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
  1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
  3. มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว) 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
 
5.5 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา 
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่
กรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ทำความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบฯ (แบบ ปอ.1) 
  (2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งขอ้มูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ 
ควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (แบบ ปย.1, แบบ ปอ.2) 
  (3) จุดออ่นของระบบการควบคุมภายในพร้อมขอ้เสนอแนะ และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม 
ภายใน (แบบ ปย.2, แบบ ปอ.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานระดับส่วนงานย่อย (คณะ ศูนย์ สำนัก กอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

กระบวนการรายงานการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2) ของหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในกองบริหารงานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กองบริหารงานกลาง 

รับเรื่องจากกองยุทธศาสตร์ เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิยาลยัขอนแก่น 

แจ้งหน่วยงานภายในกองบริหารงานกลาง 
จัดทำรายงานตามแบบ ปย.2 

แต่ละหน่วยงานส่ง แบบ ปย.2 
ให้หัวหนา้งานตรวจสอบ 

หัวหน้างาน
พิจารณา 

งานบริการกลาง 
จัดทำ ปย.2 

หน่วยงานพัสดุ 
จัดทำ ปย.2 

หน่วยงานการเจ้าหน้าที ่
จัดทำ ปย.2 

หน่วยงานการเงิน 
จัดทำ ปย.2 

หน่วยงานสภาพนกังาน 
จัดทำ ปย.2 

ส่งแบบ ปย.2 ให้คณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของกองบริหารงานกลาง 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองบริหารงาน
กลางจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  

ฉบับรวมกองบริหารงานกลาง 

ส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั 

สิ้นสุด 



  

ขั้นตอน/กระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา แบบฟอร์มที่ใช้ 

 กองบริหารงานการ ได้รับแจ้งจากกอง
ยุทธศาสตร์ วางระบบของ
มหาวิทยาลยัฯ ให้จัดทำรายงาน
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

ประมาณกลางเดือน
ตุลาคม ของทุกปี 

บันทึกข้อความ 

 
 
 

กองบริหารงานกลาง แจ้งให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในกองบริหารงานกลาง
ดำเนินการจัดทำแบบ ปย.2 

แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใน 1 สัปดาห์นับ
จากไดร้ับแจ้ง 

- บันทึกข้อความ 
- แบบ ปย.2 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกอง
บริหารงานกลาง จัดทำแบบ ปย.2 ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเอง 

ภายใน 2 สัปดาห์ นับ
จากไดร้ับแจ้งจากกอง
บริหารงานกลาง 

- แบบ ปย.2 

 หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกอง
บริหารงานกลางจัดส่งแบบ ปย.2 ของ
หน่วยงานให้หัวหน้างานตรวจสอบ 

ภายใน 1 วัน นับจาก
จัดทำแบบ ปย.2 ของ
หน่วยงานเสรจ็
เรียบร้อย 

- แบบ ปย.2 
 
 

 หัวหน้างานพิจารณารายงานการ
ควบคุมภายในฉบับรวม (หากไม่
เห็นชอบ ส่งกลับไปยังคณะกรรมการ
จัดวางระบบฯ ของกองบริหารงาน
กลาง แก้ไขปรับปรุง) 

ภายใน 3 วัน นับจาก
ได้รับแบบ ปย.2 ของ
กองบริหารงานกลาง 

- แบบ ปย.2 
 

 
 
 
 

หัวหน้างานพิจารณาเห็นชอบแบบ 
ปย.2 ของตนเองแล้วส่งแบบ ปย.2 ให้
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของกองบริหารงาน
กลางดำเนินการต่อ 

ภายใน 1 วัน นับจาก
วันท่ีพิจารณาเห็นชอบ
แล้ว 

- แบบ ปย.2 

 
 
 
 

คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของกองบริหารงาน
กลาง จัดทำรายงานการควบคุม
ภายใน ฉบับรวมกองบริหารงานกลาง 

ภายใน 2 สัปดาห ์ - แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 

 
 
 
 
 

หัวหน้ากองบริหารงานกลางพิจารณา
เห็นชอบแล้วส่งรายงานการควบคมุ
ภายในของกองบริหารงานกลางให้
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิยาลัยต่อไป 

ภายใน 3 วันทำการ  - รายงานการ
ควบคุมภายใน
ระดับส่วนงาน
ย่อย 

 สิ้นสุดกระบวนการ   

กองบริหารงานกลาง 

รับเรื่องจากกองยุทธศาสตร์ เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิยาลยัขอนแก่น 

 

แจ้งหน่วยงานภายในกองบริหารงานกลาง  
จัดทำรายงานตามแบบ ปย.2 

งานบริการกลาง 
จัดทำ ปย.2 

 

หน่วยงานพัสด ุ
จัดทำ ปย.2 

 

หน่วยงานการเงิน 
จัดทำ ปย.2 

 

หน่วยงานการเจ้าหน้าที ่
จัดทำ ปย.2 

 

หน่วยงานสภาพนักงาน 
จัดทำ ปย.2 

 

แต่ละหน่วยงานส่ง แบบ ปย.2 
ให้หัวหนา้งานตรวจสอบ 

 

หัวหน้างาน
พิจารณา 

 

ส่งแบบ ปย.2 ให้คณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของกองบริหารงานกลาง 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกอง
บริหารงานกลางจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  

ฉบับรวมกองบริหารงานกลาง 

 

ส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการ 

จัดวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั 

 

สิ้นสุด 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



  

6. งบประมาณที่ใช้เพื่อการพัฒนาปรบัปรุงผลงาน 
  - ไม่มี - 
 
7. เงื่อนไข / ข้อจำกัดของผลงาน 
  ข้อจำกัดของระบบการควบคุมภายใน 
  1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม แต่หากฝ่ายบริหาร
ตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ในสถานการณ์ เช่นนั้น 
  2. การปฏิบัติงานของบุคลากร การที่บุคลากรละเว้นไม ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในที่วางไว้ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมอืช่วยในการปฏิบตัิงานได้ 
  3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ อาจไมส่ามารถรองรับเหตุการณ์ที่
อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบางกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน 
  4. การทุจริตในหน่วยงาน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพื่อหาประโยชน์ร่วมกัน 
  5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในอัตราความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ 
  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นข้อจำกัดของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ดี ระบบการควบคุม
ภายใน เป็นเพียงกลไกที่สร้างความมั่นใจแก ผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง
เทา่นั้น 

 
5.6 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้           
  ผลสำเร็จ 
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
  2) กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนนิการแก้ไข 
  3) ร้อยละของหน่วยงานภายในกองบริหารงานกลางสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  4) มีการจัดการความรูท้ี่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
  5) ระดับความพงึพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1.หลักความเสมอภาค

มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีแสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการจัดกิจกรรม

ใหบุคลากรดวยความเสมอภาค เทาเทียม เชน จัดสภาพแวดลอมให

เหมาะกับการทํางานเพื่อการทํางานที่เปนสุข จัดกิจกรรมเพื่อยกยอง

ชมเชยผูมีผลงานดีเดนในดานตางๆ เปนตน

2.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพการมีสวนรวม การจัด

กิจกรรมประชุมเสวนา เปนตน

1 โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป 9

     มีการสรางเครอืขายโครงการแปลงผักปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีสุข ป 63 จากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 98 คน

 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

     1. กิจกรรมปลูกผักตามฤดูกาล

         ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกผัก ในชวงเดือนตุลาคม

 2562  ณ แปลงผักพอเพียง อาคารสิริคุณากร 

     2. กิจกรรมเก็บเก่ียวผักตามฤดูกาล

         เปนกิจกรรมเก็บเก่ียวผลผลิตที่ไดทําการปลูกตาม

ฤดูกาล และแบงปนใหกับเครือขาย

     3. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงาน

         ไดดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน จํานวน 3 ครั้ง ตามลําดับดังน้ี

          -  กิจกรรม "ผักจากแปลงลงจาน ที่บานสิริคุณากร" 

เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2562 

          -  กิจกรรมเก็บเก่ียวถั่วลิสง และจัดทํากิจกรรม "ตู

15 / /

รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (ผลการดําเนินงานระหวาง เดือน ตุลาคม 2562– กันยายน 2563)  ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

1. นโยบายดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม

แนวทาง

ปฏิบัติ (1)

มาตรการ/โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

(3)

หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

(4)

   นโยบายหลัก 1. มุงเนนการดําเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมา

ภิบาลที่กําหนด (7)

1.1 กําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนองยทุธศาสตรของรัฐ สอดคลองกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดชัดเจน โดยจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว แผนระยะปานกลาง ไดแก 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป

1. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีโครงการในแผนที่แสดงใหเห็นสนับสนุนการเปนมหาวทิยาลัยวจิัยเปนฐาน มหาวิทยาลัยสีเขียว และการเปนมหาวิทยาลัยแหงสุขภาวะ

/ 3/3 100
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แนวทาง

ปฏิบัติ (1)

มาตรการ/โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

(3)

หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

(4)

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมา

ภิบาลที่กําหนด (7)

3.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ

สังคม รวมทั้งยดึมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐประมวลจริยธรรม 

ขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่

พึงประสงคของระบบราชการไทย

1.หลักประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการใชทรัพยากร

อยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุน และบังเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจน

ยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน

/ 1002 / /1

          -  กิจกรรมเก็บเก่ียวถั่วลิสง และจัดทํากิจกรรม "ตู

ปนสุข" ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโรคโควิค-19 

ระหวางวันท่ี 4-5 มิถุนายน 2563 

          -  กิจกรรมศึกษาดูงานภายใตโครงการแกไขปญหา

ความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการ 

มข. แกจน”    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บานฮองฮี 

ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

       มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูใน

ระดับ มากท่ีสุด คาเฉลี่ยท่ี 4.65 หรือคิดเปนรอยละ 93

/ 4/4โครงการการนําระบบ OKRs มาใชในกองบริหารงานกลาง 

กรณีศึกษางานบริการกลาง

     ไดทําการศึกษาหลักการวธิกีารนําระบบ OKRs มาใชใน

กองบริหารงานกลาง กรณีศึกษางานบริการกลาง โดยการ

ดําเนินการในครั้งน้ีจะสามารถใชเปนตนแบบในการจัดทํา 

OKRs ของหนวยงานอื่น ๆ ในกองบริหารงานกลาง ซึ่งจะ

เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูปฏิบัติงาน ทําใหไดรับทราบ

หลักการและวิธีการ ตลอดจนสามารถจําแนกภาระงานที่

2. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงใหเห็นถึงการสื่อสารแผนยทุธศาสตรท่ัวท้ังองคการ
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แนวทาง

ปฏิบัติ (1)

มาตรการ/โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

(3)

หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

(4)

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมา

ภิบาลที่กําหนด (7)

2.หลักประสิทธิผล

มีระบบและกลไก การประเมินผล การปฏิบัติราชการ โดยมีระบบ

บริหารงานบุคลากรที่ใชสมรรถนะอยางเปนระบบทั่วท้ังองคการ โดยมี

การวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจน และสรางกระบวนการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวชี้วดัท่ีชัดเจน มีการติดตาม 

รายงาน ประเมินผลอยางเปนระบบ และการปฏิบัติราชการตอง

สามารถตอบคาถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และมีการจัดเตรียม

ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรบัฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปดโอกาสใหมีสวนรวม

ในการรับรู รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิด

แกปญหา รวมกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

1.2 มีระบบการกํากับดูแล ติดตามประเมินผล และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

1. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับองคการ สายงาน และถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคคล

หลักการและวิธีการ ตลอดจนสามารถจําแนกภาระงานที่

รับผิดชอบหลัก/รองของบุคลากร ควรจะปฏิบัติงานอยางไร 

เมื่อไหร กับใคร เพื่อใหมีความสอดคลองกับนโยบาย 

วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
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ปฏิบัติ (1)

มาตรการ/โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

(3)

หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

(4)

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมา

ภิบาลที่กําหนด (7)

1.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนอง

ความคาดหวังและความตองการของผูรบับริการ และผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม

2.หลักนิติธรรม

มีการใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ

3.หลักความเสมอภาค

มีการพัฒนาบุคลากรอยางเสมอภาคเปนธรรมดวยความโปรงใส 

ซื่อสัตยสุจริต ยตุิธรรม ใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรบัฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปดโอกาสใหมีสวนรวม

ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวมกระบวนการ

ตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

1001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการระบบงานสารบรรณ

        งานสารบรรณ ไดจัดโครงการฯ เมื่อวนัที่ 14  มีนาคม 

2563 เพื่อใหมีระบบการจัดการขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรที่

เปนมาตรฐานเดียวกัน และบุคลากรสังกัดงานสารบรรณ 

สามารถจัดการขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนแนวทาง

เดียวกัน 100 %

9 / 5/5// / /
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ปฏิบัติ (1)

มาตรการ/โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

(3)

หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

(4)

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมา

ภิบาลที่กําหนด (7)

5.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ

สังคม

1.หลักประสิทธิภาพ

มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุน 

และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ตองมีการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตางๆ ตลอดจนยกเลิก

ภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน

2.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนอง

ความคาดหวังและความตองการของผูรบับริการ และผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม

3. หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมี

การเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางสมาเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร

เปนไปไดโดยงาย

/ / / 5/5 1002 โครงการสะทอนผลแผนปฏิบัติงานกับแผน OKRs ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

        ระหวางวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 กองบริหารงานกลาง

  ไดจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลงานตามภารกิจกองบริหารงาน

กลางที่ไดรับมอบหมาย บุคลากรทุคนไดรับทราบผลการ

ดําเนินงานและไดนําเสนอแผนการปฏิบัติงานในป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางเปนรูปธรรม มีจํานวน

กิจกรรม/โครงการ โดยตอยอดในการนําระบบดิจิทัลเขาชวย

มาในการปฏิบัติงาน เพื่อลดกระบวนการทํางาน ลดตนทุน 

ลดเวลา และมีฐานขอมูลท่ีสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว มีผูเขา

สัมมนาโครงการทั้งสิ้น 63 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ

กลุมเปาหมาย

7 / /
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ปฏิบัติ (1)

มาตรการ/โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

(3)

หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

(4)

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมา

ภิบาลที่กําหนด (7)

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม

เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน

5.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และ

การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

1.หลักการตอบสนอง

มีการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม

เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน

2.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีแนวทางตรวจสอบ และแสวงหาขอเท็จจริง สามารถชี้แจงและ

ตรวจสอบไดหากมีขอสงสัยเกิดขึ้น

/1 รายงานการวิเคราะหการบริหารจัดการสินทรพัยสวนกลาง

ของอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการนําผลการประเมินมาพัฒนา

ระบบดิจิทัลการใชหองประชุม อาคารสิริคุณากร สํานักงาน

อธิการบดี

8

2. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

4/4 100/ / /
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ปฏิบัติ (1)

มาตรการ/โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

(3)

หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

(4)

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมา

ภิบาลที่กําหนด (7)

3.หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมี

การเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร

เปนไปไดโดยงาย

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันหามติ

มีการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม

เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน
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   นโยบายหลัก 2. สงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีสวนรวม และสรางภาคีเครือขายการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)

ความสอดคลอง

ของหลักธรรมาภิ

บาลที่กําหนด (7)

รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 (ผลการดําเนินงานระหวาง เดือน ตุลาคม 2562– กันยายน 2563)  ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

1. นโยบายดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม

แนวทาง

ปฏิบัติ

(1)

มาตรการ/

โครงการ

มหาวิทยาลัย 

(2)

กลุมของ

โครงการ 

(5)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน (3) หลักธรรมาภิบาลท่ีใช (4)



1.หลักความเสมอภาค

มีกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงใหเห็นวา

 หนวยงานมีการจัดกิจกรรมใหบุคลากร

ดวยความเสมอภาค เทาเทียม เชน จัด

สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการทํางาน

เพื่อการทํางานที่เปนสุข จัดกิจกรรม

เพื่อยกยองชมเชยผูมีผลงานดีเดนใน

ดานตาง ๆ เปนตน

โครงการแปลงผักปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีสุข ป 9

       มีการสรางเครือขายโครงการ

แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป

 63 จากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 98 

คน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

     1. กิจกรรมปลูกผักตามฤดูกาล

         ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปลูก

ผัก ในชวงเดือนตุลาคม 2562  ณ 

แปลงผักพอเพียง อาคารสิริคุณากร 

     2. กิจกรรมเก็บเก่ียวผักตามฤดูกาล

         เปนกิจกรรมเก็บเก่ียวผลผลิตที่

ไดทําการปลูกตามฤดูกาล และแบงปน

ใหกับเครือขาย

     3. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

15 /

1. มหาวิทยาลัย มีโครงการ “ชุมชนตนแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง”* ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและมีรายงานผลความสําเร็จของโครงการ

/ 3/3 100/

2.1 สงเสริมชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการมีสวนรวมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



2.หลักการมีสวนรวม/การพยายาม

แสวงหาฉันทามติ

มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสราง

ศักยภาพการมีสวนรวม การจัด

กิจกรรมประชุมเสวนา เปนตน

     3. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน

         ไดดําเนินการการจัดกิจกรรม

พัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงาน

 จํานวน 3 ครั้ง ตามลําดับดังนี้

          -  กิจกรรม "ผักจากแปลงลง

จาน ที่บานสิริคุณากร" เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2562 

          -  กิจกรรมเก็บเกี่ยวถ่ัวลิสง 

และจัดทํากิจกรรม "ตูปนสุข" ในชวง

วิกฤติการแพรระบาดของโรคโควิค-19 

ระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 

          -  กิจกรรมศึกษาดูงานภายใต

โครงการแกไขปญหาความยากจนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“โครงการ มข. แกจน”    เมื่อวันที่ 24

 กรกฎาคม 2563 ณ บานฮองฮี ต.ยาง



3.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป

อยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม

ความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่น

ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

และเจาหนาที่ของรัฐประมวลจริยธรรม

 ขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของระบบราชการไทย

 กรกฎาคม 2563 ณ บานฮองฮี ต.ยาง

ตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

       มีการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับ มากที่สุด

 คาเฉลี่ยที่ 4.65 หรือคิดเปนรอยละ 93
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1.หลักการตอบสนอง

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการรบัรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม

แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวม

คิดแกปญหา รวมกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน 

และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

2.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีแนวทางตรวจสอบ และแสวงหาขอเท็จจริง สามารถชี้แจง

และตรวจสอบไดหากมีขอสงสัยเกิดขึ้น

4/4 100/ /

รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (ผลการดําเนินงานระหวาง เดือน ตุลาคม 2562– กันยายน 2563)  ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

1. นโยบายดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม

แนวทา

งปฏิบัติ

 (1)

มาตรการ/

โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

   นโยบายหลัก 3. ใหความสําคัญกับการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีพื้นที่ปาไมอุดมสมบูรณ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน

และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ

หลักธรรมาภิบาลที่เปนเกณฑ (6)
ความสอดคลองของ

หลักธรรมาภิบาลท่ี

กําหนด (7)

3.1 วางระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม

1. มหาวิทยาลัย มีแผนงาน/โครงการปรับปรุงผังแมบทโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ ระบบขนสงมวลชนและการจราจรท่ีดี

/8 /

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน (3) หลักธรรมาภิบาลที่ใช (4)

1 โครงการ KST มีลุน 

           มีการดําเนินการมอบทุนการศึกษาทุกเดือน

ตลอดทั้งป 2563 นี้ เพียงใชบริการ KKU Smart Transit 

และแตะบัตรนักศึกษาบนแทนอาน RFID เพียงเทานี้ก็มี

สิทธิ์ลุนรับทุนการศกึษา โดยในแตละเดือนจะมอบ

ทุนการศกึษาจํานวน 8 ทุน ประกอบดวย

     1.) ใชบริการมากท่ีสุด 3 ลําดับ จํานวน 3 ทุนๆละ 

500 บาท

     2.) จากการสุมเลือกผูใชบริการ จํานวน 5 ทุนๆละ 

500 บาท

       รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 3,000 บาท/เดือน



3.หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง

ตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได ให

ประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันหามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการรบัรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม

แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวม

คิดแกปญหา รวมกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน 

และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

1.หลักการตอบสนอง

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการรบัรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม

แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวม

คิดแกปญหา รวมกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน 

และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

2.หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง

ตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได ให

ประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ KST ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

          มีการดําเนินการตั้งกลองรับแบบสํารวจความพึง

พอใจในการใชบริการระบบขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน  KST : KKU Smart Transit 

บริเวณประตูทางลงของรถที่ใหบริการ จํานวน 21 คัน โดย

เริ่มเก็บแบบสํารวจตั้งแตเดอืนมิถุนายน 2562 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2563  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ

ในการใชบริการระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(KST) คิดเปนรอยละ 86

/8 / / 3/3 100

       รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 3,000 บาท/เดือน

รวมทั้งปงบประมาณ เปนเงนิทั้งสิ้น 36,000 บาท ซึ่ง

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูประกอบการ บริษัท 

ช. ทวี จํากัด (มหาชน)

        ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับ

ทุนการศกึษาจากโครงการ KST มีลุน ตอการใหบริการ

ของระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการ

สํารวจ พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.75 คิดเปนรอยละ  95



3.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันหามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการรบัรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม

แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวม

คิดแกปญหา รวมกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน 

และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

1.หลักความเสมอภาค

มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีแสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการจัด

กิจกรรมใหบุคลากรดวยความเสมอภาค เทาเทียม เชน จัด

สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการทํางานเพื่อการทํางานที่เปนสุข

 จัดกิจกรรมเพื่อยกยองชมเชยผูมีผลงานดีเดนในดานตาง ๆ 

เปนตน

2.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพการมีสวนรวม 

การจัดกิจกรรมประชุมเสวนา เปนตน

/ / / 3/3 100

2. มหาวิทยาลัย มีผังแมบทที่แสดงใหเห็นการใชพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมชุมชนภายในและชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย

1 15โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป 9

        มีการสรางเครือขายโครงการแปลงผักปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีสุข ป 63 จากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 98

 คน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังน้ี

     1. กิจกรรมปลูกผักตามฤดูกาล

         ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกผัก ในชวงเดือน

ตุลาคม 2562  ณ แปลงผักพอเพียง อาคารสิรคุิณากร 

     2. กิจกรรมเก็บเกี่ยวผักตามฤดูกาล

         เปนกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีไดทําการปลูกตาม

ฤดูกาล และแบงปนใหกับเครือขาย

     3. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงาน

         ไดดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน จํานวน 3 ครั้ง ตามลําดับดังนี้

          -  กิจกรรม "ผักจากแปลงลงจาน ที่บานสิริ

คุณากร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 



3.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม

ความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของ

มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ

เจาหนาที่ของรัฐประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือนและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ระบบราชการไทย

1.หลักความเสมอภาค

มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีแสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการจัด

กิจกรรมใหบุคลากรดวยความเสมอภาค เทาเทียม เชน จัด

สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการทํางานเพื่อการทํางานที่เปนสุข

 จัดกิจกรรมเพื่อยกยองชมเชยผูมีผลงานดีเดนในดานตาง ๆ 

เปนตน

10015 / / / 3/3

3. มหาวิทยาลัย มีโครงการและกิจกรรมการอนุรักษพื้นที่สีเขียวตลอดจนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และรักษาระบบนิเวศนของพ้ืนที่บริเวณใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิม

1 โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป 9

        มีการสรางเครือขายโครงการแปลงผักปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีสุข ป 63 จากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 98

 คน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังน้ี

     1. กิจกรรมปลูกผักตามฤดูกาล

         ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกผัก ในชวงเดือน

ตุลาคม 2562  ณ แปลงผักพอเพียง อาคารสิรคุิณากร 

     2. กิจกรรมเก็บเกี่ยวผักตามฤดูกาล

         เปนกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีไดทําการปลูกตาม

ฤดูกาล และแบงปนใหกับเครือขาย

     3. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงาน

คุณากร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

          -  กิจกรรมเก็บเกี่ยวถั่วลิสง และจัดทํากิจกรรม 

"ตูปนสุข" ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโรคโควิค-19 

ระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 

          -  กิจกรรมศึกษาดงูานภายใตโครงการแกไข

ปญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“โครงการ มข. แกจน”    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 ณ บานฮองฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

       มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยู

ในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.65 หรือคิดเปนรอยละ 93



2.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพการมีสวนรวม 

การจัดกิจกรรมประชุมเสวนา เปนตน

3.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม

ความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของ

มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ

เจาหนาที่ของรัฐประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือนและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ระบบราชการไทย

     3. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงาน

         ไดดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน จํานวน 3 ครั้ง ตามลําดับดังนี้

          -  กิจกรรม "ผักจากแปลงลงจาน ที่บานสิริ

คุณากร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

          -  กิจกรรมเก็บเกี่ยวถั่วลิสง และจัดทํากิจกรรม 

"ตูปนสุข" ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโรคโควิค-19 

ระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 

          -  กิจกรรมศึกษาดงูานภายใตโครงการแกไข

ปญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“โครงการ มข. แกจน”    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 ณ บานฮองฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

       มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยู

ในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.65 หรือคิดเปนรอยละ 93
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1.หลักประสิทธิภาพ

มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตาง ๆ

 ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความ

จําเปน

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน (3) หลักธรรมาภิบาลท่ีใช (4)

โครงการการใหบริการประสานงานจัดทํา

หนังสือเดินทาง

           หนวยประสานงาน มข. ณ กทม. ได

พัฒนากระบวนงานใหม โดยยึดฐานขอมูลของ

แตละประเทศที่สามารถสืบคนได มีกฎกติการ

และเงื่อนไขของแตละประเทศ ประกอบกับมี

วิธีการขั้นตอนในการดําเนินการ โดยเฉพาะจะ

มีระบบติดตามผลการยื่นขอเอกสาร การยื่น

ขอวีซา ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง 

7 / / 7/7 100/ / / /

1. มีโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการใหบริการโดยการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการรายงานผล

รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 (ผลการดําเนินงานระหวาง เดือน ตุลาคม 2562– กันยายน 2563)  ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
1. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

แนวทาง

ปฏิบัติ 

(1)

มาตรการ/

โครงการ

มหาวิทยาลัย 

(2)

กลุมของ

โครงการ

 (5)

/

    นโยบายหลัก 1. มุงใหบริการดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม ดวยความเสมอภาคเพ่ือประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

หลักธรรมาภิบาลท่ีเปนเกณฑ (6)
ความสอดคลองของ

หลักธรรมาภิบาลที่

กําหนด (7)

1.1 ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว โปรงใส มีผูรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได

1



2.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสม

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

ในการใหบริการดานตาง ๆ ตองผูรับผิดชอบ 

สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย 

ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ

บรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน

4. หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

ขอวีซา ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง 

โดยปจจุบันนําระบบดิจิทัลมาใชแลวรอยละ 

90 ของการปฏิบัติงาน



5. หลักนิติธรรม

มีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครดั ดวยความเปนธรรม

 ไมเลือกปฏิบัติ มีกิจกรรมโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึง

การสงเสริมใหผูปฏิบัติราชการ ทํางานดวยความ

เปนธรรม และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ

6.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

7.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับตางๆ ไดอยางเหมาะสม



1.หลักประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว มี

การใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมี

ความจําเปน

2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร สราง

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่

ชัดเจน และสามารถตอบคาถามและชี้แจงไดเมื่อมี

ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กาหนด

ไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและ

การใหคุณใหโทษ

100/11 / / / /2 โครงการปรับปรุงกระบวนงานการจัดทํา

หนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

         ปจจุบันการจัดทําหนังสือสั่งการ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังใชรูปแบบการจัดทํา

จากโปรแกรม Microsoft Word เสนอลงนาม

ในรูปแบบกระดาษ จัดเก็บโดยไฟล PDF และ

สืบคนดวยคําคนท่ีมีขอจํากัด รวมทั้งการไม

ทราบถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวของกับตนเอง 

หรือถูกยกเลิก กระบวนการในการจัดทํามี

ความลาชา ดังนั้น การจัดทําหนังสือสั่งการ

ของมหาวิทยาลัย จึงไดพัฒนากระบวนงาน ใน

รูปแบบใหม ดังน้ี

    1. การเสนอลงนามหนังสือสั่งการ 

อธิการบดี ลงนาม

    2. การเสนอลงนามหนังสือสั่งการ รอง

อธิการบดี ลงนามปฏิบัติการแทนอธิการบดี

    3. การเสนอลงนามโดยหัวหนาสวนงาน 

หรือรองหัวหนาสวนงาน ตามคําสั่งมอบ

อํานาจมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 636/2561 

เฉพาะดานพัสดุ 

    4. การเสนอลงนามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกนกองทรัพยากรบุคคล
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4. หลักนิติธรรม 

มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีการใชอํานาจของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน

อยางเครงครดั ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวน

ไดสวนเสียฝายตาง

5.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี

สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

6.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม



1.หลักประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว มี

การใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมี

ความจําเปน

2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร สราง

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

1003 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ระยะที่ 4/1) 

         เปนซอฟตแวรที่พัฒนาสําหรับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยเฉพาะและถือเปน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยพัฒนา

ตอจากระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS

 รุนปจจุบัน (V3) มีการวางโครงสรางการ

ทํางานเพ่ือรองรับ Digital Platform และมี

ฟงกชั่นการทํางานเทียบเทา หรือไมต่ํากวา

ระบบรุนปจจุบัน (V3)
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3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่

ชัดเจน และสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมี

ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กาหนด

ไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและ

การใหคุณใหโทษ

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี

สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน



1.หลักประสิทธิภาพ

มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตางๆ 

ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน

2.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสม

3. หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางสมาเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

/4 โครงการสะทอนผลแผนปฏิบัติงานกับแผน 

OKRs ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

        การจัดสัมมนาเพ่ือสรุปผลงานตาม

ภารกิจกองบริหารงานกลางที่ไดรับมอบหมาย

 บุคลากรทุกคนไดรับทราบผลการดําเนินงาน

และไดนําเสนอแผนการปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางเปนรูปธรรม 

มีจํานวนกิจกรรม/โครงการ โดยตอยอดใน

การนําระบบดิจิทัลเขามาชวยในการปฏิบัติงาน

 เพ่ือลดกระบวนการทํางาน ลดตนทุน ลดเวลา

 และมีฐานขอมูลท่ีสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว มี

ผูเขารวมสัมมนาโครงการทั้งสิ้น 63 คน คิด

เปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย
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4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

5.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

1.หลักประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว มี

การใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมี

ความจําเปน

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงาน

ยานพาหนะ

         งานบริการยานพาหนะ ไดจัด

โครงการฯ เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563

 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่นอง อําเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน เพ่ือเปนการเปดเวที เปด

โอกาสใหบุคลากรไดถายทอด แลกเปลี่ยน

เรียนรูองคความรูที่ไดจากการสั่งสม

ประสบการณในการทํางานและพัฒนา
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2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร สราง

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่

ชัดเจน และสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมี

ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กาหนด

ไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและ

การใหคุณใหโทษ

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี

สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ประสบการณในการทํางานและพัฒนา

ศักยภาพดานดิจิทัลสําหรับพนักงานขับรถยนต

 และมีผูเขารวมโครงการ จากกลุมเปาหมาย

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 100



1.หลักการตอบสนอง

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

2.หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการงาน

เอกสารผูบริหาร สํานักงานอธิการบดี

     เมื่อวันจันทรที่ 24 สิงหาคม  2563 งาน

สารบรรณ ไดจัดโครงการดังกลาว โดยได

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และหัวหนา

งานสารบรรณ รวมเปนวิทยากรในการบรรยาย

 ในหัวขอดังน้ี ความคาดหวังประสิทธิภาพ 

และคุณภาพของการบริหารจัดการเอกสาร

ผูบริหาร แนวปฏิบัติมาตรฐาน การจัดทํา

หนังสือ  ใหกับผูปฏิบัติงานจัดการเอกสาร 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 80 คน ณ 

หองประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

1

1.2 มีการรับฟงความคิดเห็นและความตองการ ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ใหขอเสนอแนะและรวมติดตาม ประเมินผลตลอดจนการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

1.หนวยงานมีวิธีการรับฟงขอรองเรียนและการจัดการขอรองเรยีนของประชนและผูมีสวนไดเสีย - มีชองทางในการเสนอปญหาและความตองการ และอุทธรณรองทุกข - มีผูรับผิดชอบในการจัดการขอ

รองเรียน - มีระบบเปดเผยขอมูลขาวสาร - มีการรายงานผลการอุทธรณรองทุกขอยางเปนระบบหรือผลการแกปญหาอยางเปนระบบ
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3.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันหามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

1.หลักการตอบสนอง

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

2.หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ KST

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

        มีการดําเนินการตั้งกลองรับแบบสํารวจ

ความพึงพอใจในการใชบริการระบบขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน  KST : KKU 

Smart Transit บริเวณประตูทางลงของรถที่

ใหบริการ จํานวน 21 คัน โดยเริ่มเก็บแบบ

สํารวจตั้งแตเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2563  ผลการวิเคราะหขอมูล

ความพึงพอใจในการใชบริการระบบขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน (KST) คิดเปน

รอยละ 86

3/3 100

2. มีกระบวนการวัดผลความพึงพอใจของผูรับบริการอยางเปนระบบและมีการรายงานผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ โดยมีการเปรียบเทียบยอนหลัง

/8 / /



3.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันหามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

1.หลักการตอบสนอง

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

2.หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ KST

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       มีการดําเนินการตั้งกลองรับแบบสํารวจ

ความพึงพอใจในการใชบริการระบบขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน  KST : KKU 

Smart Transit บริเวณประตูทางลงของรถที่

ใหบริการ จํานวน 21 คัน โดยเริ่มเก็บแบบ

สํารวจตั้งแตเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2563  ผลการวิเคราะหขอมูล

ความพึงพอใจในการใชบริการระบบขนสง

มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน (KST) คิดเปน

รอยละ 86

/8 / /

2. ติดตามและประเมินผลสําเร็จของการรับฟงความคิดเห็นและนําขอคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการ

3/3 100



3.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันหามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรยีนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

1.หลักประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว มี

การใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมี

ความจําเปน

1 โครงการการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง

       งานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง 

ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง ในระหวางวันที่ 29-31

กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 ,19 ,26 

สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

/ / / /

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีขีดความสามารถ และจิตสํานึกในการใหบริการอยางเสมอภาคเปนธรรมดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม

1. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มีการกําหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหนงงานของบุคคลากร

- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรในรายตําแหนงและมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

- มีโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการใหบริการ

11 / / 6/6 100



2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร สราง

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่

ชัดเจน และสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมี

ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด

ไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและ

การใหคุณใหโทษ

4. หลักนิติธรรม

มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีการใชอานาจของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน

อยางเครงครดั ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวน

ไดสวนเสียฝายตาง

สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติหลักการเขียน

ความสําคัญและปญหาของการศึกษา การ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การเขียนขอบเขตของการศึกษา และ

ขอเสนอแนะ  โดย คุณพัชรีวรรณ ดิฐสถาพร

เจริญ เปนวิทยากร จากผลการดําเนินงานใน

ครั้งนี้ มีผูสงผลงานการวิเคราะห/คูมือ จํานวน

 7 คน โดยไดมีการนําเสนอหัวขอในการศึกษา

 ตอผูบริหารของกองบริหารงานกลาง เมื่อวันที่

 1 กันยายน 2563 ณ หองประชุมกอง

บริหารงานกลาง อาคารสิริคุณากร



5.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทาความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี

สาคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหารวมกระบวนการ

ตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผล

การปฏิบัติงาน

6.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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1.หลักประสิทธิภาพ

มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตาง ๆ

 ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความ

จําเปน

7/7 100/ / / / / /

    นโยบายหลัก 1. การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพโดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาลที่เปนเกณฑ (6)
ความสอดคลอง

ของหลักธรรมาภิ

บาลที่กําหนด (7)

1.1 จัดโครงสรางองคการใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานและสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1. มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานภายในองคการ ประกอบดวย

- โครงการการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกระบวนงานภายในสวนงาน และการรายงานผล

- โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการใหบริการโดยการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการรายงานผล

รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 (ผลการดําเนินงานระหวาง เดือน ตุลาคม 2562– กันยายน 2563)  ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

1. นโยบายดานองคการ

แนวทาง

ปฏิบัติ

(1)

มาตรการ/

โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ 

(5)

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน (3) หลักธรรมาภิบาลที่ใช (4)

1 โครงการการใหบริการประสานงานจัดทําหนังสือ

เดินทาง

       หนวยประสานงาน  ไดพัฒนากระบวนงานใหม 

โดยยึดฐานขอมูลของแตละประเทศ ที่สามารถสืบคน

ได มีกฎกติการและเง่ือนไขของแตละประเทศ 

ประกอบกับมีวิธีการข้ันตอนในการดําเนินการ 

โดยเฉพาะจะมีระบบติดตามผลการยื่นขอเอกสาร การ

ยื่นขอวีซา ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง โดย

ปจจุบันนําระบบดิจิทัลมาใชแลวรอยละ 90 ของการ

7 /



2.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสม

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

ในการใหบริการดานตาง ๆ ตองผูรับผิดชอบ 

สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย 

ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ

บรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

4. หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรบั

ทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

ปจจุบันนําระบบดิจิทัลมาใชแลวรอยละ 90 ของการ

ปฏิบัติงาน



5. หลักนิติธรรม

มีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม

 ไมเลือกปฏิบัติ มีกิจกรรมโครงการที่แสดงใหเห็น

ถึงการสงเสริมใหผูปฏิบัติราชการ ทํางานดวยความ

เปนธรรม และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ

6.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู 

ทาความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน

7.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับตางๆ ไดอยางเหมาะสม



1.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสม

2.หลักนิติธรรม

มีการใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม

 ไมเลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ

3.หลักความเสมอภาค

มีการพัฒนาบุคลากรอยางเสมอภาคเปนธรรมดวย

ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม ใหบริการอยาง

เทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการระบบงานสารบรรณ

       งานสารบรรณ ไดจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 14  

มีนาคม 2563 เพ่ือใหมีระบบการจัดการขอมูลใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และ

บุคลากรสังกัดงานสารบรรณ สามารถจัดการขอมูลใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรใหเปนแนวทางเดียวกัน 100 %

/9 / / / 5/5 100/



4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่

สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน

5.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม 

คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม

1.หลักประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว มี

การใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมี

ความจําเปน

3 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (ระยะที่ 4/1) (2562-2563)

      เปนซอฟตแวรท่ีพัฒนาสําหรับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยเฉพาะ และถือเปนลิขสิทธิ์

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยพัฒนาตอจากระบบ

บริหารจัดการเอกสาร KKU DMS รุนปจจุบัน (V3) มี

การวางโครงสรางการทํางานเพ่ือรองรบั Digital 

Platform และมีฟงกชั่นการทํางานเทียบเทา หรือไม

/ 4/411 / / / 100



2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร สราง

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏบิัติงาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่

ชัดเจน และสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมี

ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กา

หนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่

สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน

Platform และมีฟงกชั่นการทํางานเทียบเทา หรือไม

ต่ํากวาระบบรุนปจจุบัน (V3)



1.หลักประสิทธิภาพ

มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตางๆ

 ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความ

จําเปน
2.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสม

3. หลักเปดเผย/โปรงใส

มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรบั

ทราบอยางสมาเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดโดยงาย

1007 / / /4 โครงการสะทอนผลแผนปฏิบัติงานกับแผน OKRs 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทํา

แผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        การจัดสัมมนาเพ่ือสรุปผลงานตามภารกิจกอง

บริหารงานกลางที่ไดรับมอบหมาย บุคลากรทุคนได

รับทราบผลการดําเนินงานและไดนําเสนอแผนการ

ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางเปน

รูปธรรม มีจํานวนกิจกรรม/โครงการ โดยตอยอดใน

การนําระบบดิจิทัลเขาชวยมาในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ลดกระบวนการทํางาน ลดตนทุน ลดเวลา และมี

ฐานขอมูลท่ีสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว มีผูเขาสัมมนา

โครงการทั้งสิ้น 63 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ

กลุมเปาหมาย

/ / 5/5



4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู 

ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน

5.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

1.หลักประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว มี

การใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวม ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระ

คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมี

ความจําเปน

5 โครงการพัฒนาการขอใชรถสวนกลางดวยระบบดิจิทัล 

      ระบบบริการยานพาหนะดวยระบบดิจิทัล ไดถูก

พัฒนาเขาสูเวอรชั่นที่ 2 โดยปรับปรุงตามเสียงของ

ผูใชงานจากระบบบริการยานพาหนะที่ใชงานมานาน

กวา 3 ป รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางระบบ

คอมพิวเตอร การใชงานผานทางสมารทโฟนที่

แพรหลาย ทําใหผูพัฒนาระบบไดตระหนักถึงการใช

งานของผูใชบริการมากขึ้น ทั้งนี้จากการพัฒนาระบบ

6/6 10011 / / / / / /



2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร สราง

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏบิัติงาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่

ชัดเจน และสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมี

ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่

กําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ

4. หลักนิติธรรม

มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีการใชอํานาจของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวน

ไดสวนเสียฝายตาง

งานของผูใชบริการมากขึ้น ทั้งนี้จากการพัฒนาระบบ

สามารถลดการใชกระดาษไดถึงรอยละ 100



5.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่

สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน

6.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

1.หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันไดอยางเหมาะสม

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการระบบงานสารบรรณ

      งานสารบรรณ ไดจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 14  

มีนาคม 2563 เพ่ือใหมีระบบการจัดการขอมูลใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และ

บุคลากรสังกัดงานสารบรรณ สามารถจัดการขอมูลใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรใหเปนแนวทางเดียวกัน 100 %

9

1. มีระบบสารสนเทศดานการพัฒนาบุคลากรที่สามารถใหขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารในระดับตางๆ ได เชน ระดับปฏิบัติงาน ระดับการบริหารและระดับกลยุทธขององคการ เปนตน

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และดําเนินการอยางตอเนื่องโดยเนนการทํางานอยางมีคุณภาพใหเปนวัฒนธรรมขององคการ

/ / / / 5/5 100/



2.หลักนิติธรรม

มีการใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม

 ไมเลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ

3.หลักความเสมอภาค

มีการพัฒนาบุคลากรอยางเสมอภาคเปนธรรมดวย

ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม ใหบริการอยาง

เทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก

4.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่

สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกปญหา รวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน

5.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม 

คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม
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1.หลักประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว

 มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพท่ี

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุด

ตอสวนรวม ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลด

ภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัย

และไมมีความจําเปน

/ /1 โครงการการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง

       งานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง ได

จัดโครงการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง ในระหวางวันที่ 29-31

กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 ,19 ,26 สิงหาคม 

2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการ

บรรยายและฝกปฏิบัติหลักการเขียนความสําคัญ

11

รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 (ผลการดําเนินงานระหวาง เดือน ตุลาคม 2562– กันยายน 2563)  ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

1. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน

แนวทาง

ปฏิบัติ

(1)

มาตรการ/

โครงการ

มหาวิทยาลัย

(2)

กลุมของ

โครงการ

(5)

    นโยบายหลัก 1. การวางระบบการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีสมรรถนะสูงเพ่ือสนับสนุนวิสยัทัศน มหาวิทยาลัยขอนแกน

หลักธรรมาภิบาลที่เปนเกณฑ (6)

ความสอดคลอง

ของหลักธรรมาภิ

บาลท่ีกําหนด (7)

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน (3) หลักธรรมาภิบาลที่ใช (4)

1.1 สงเสริมความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ืองตามศักยภาพ

1. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการอยางตอเน่ือง และมีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามแผน

6/6 100/ / / /



2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร 

สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ

มีมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวช้ีวัดท่ี

ชัดเจน และสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อ

มีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่

กําหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการ

ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ

4. หลักนิติธรรม

มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบัในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีการใชอานาจ

ของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไม

เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง

บรรยายและฝกปฏิบัติหลักการเขียนความสําคัญ

และปญหาของการศึกษา การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียน

ขอบเขตของการศึกษา และขอเสนอแนะ  โดย 

คุณพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ เปนวิทยากร 

จากผลการดําเนินงานในครั้งน้ี มีผูสงผลงานการ

วิเคราะห/คูมือ จํานวน 7 คน โดยไดมีการ

นําเสนอหัวขอในการศึกษา ตอผูบริหารของกอง

บริหารงานกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ

 หองประชุมกองบริหารงานกลาง อาคารสิริ

คุณากร



5.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหา

ฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมท้ังเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทาความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกปญหารวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และ

รวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

6.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจ และการดําเนินการใหแก

ผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

1. หลักความเสมอภาค

   มีกิจกรรหรือโครงการที่แสดงใหเห็นวา 

หนวยงานมีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรดวยความ

เสมอภาค เทาเทียม เชน จัดสภาพแวดลอมให

เหมาะสมกับการทํางานเพื่อการทํางานท่ีเปนสุข 

จัดกิจกรรมเพ่ือยกยองชมเชยผูมีผลงานดีเดนใน

ดานตาง ๆ เปนตน

/ 3/3 100/ /1 15

1.2 เสริมสรางและพัฒนาบรรยากาศในการทํางานท่ีเปนสุข

1. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีโครงการท่ีสงเสริมการทํางานท่ีเปนสุข อาทิ โครงการ Happy work place

โครงการเสริมสรางความสุขในท่ีทํางาน Happy

 Workplace Project

         ไดดําเนินการจัดบริเวณพ้ืนท่ีกลางของ

บริเวณชั้น 1 ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 อาคารสิริ

คุณากร สํานักงานอธิการบดี เปนมุมพักผอน

และบริการเครื่องดื่มสวัสดิการ เพ่ือใหบุคลากร

ใชเปนพ้ืนที่สําหรับพักอิริยาบถระหวางเวลา

ปฏิบัติงาน โดยทานอธิการบดีไดใหเกียรติมอบ



2.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉัน

หามติ

    มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสรางศกัยภาพ

การมีสวนรวม การจัดกิจกรรมประชุมเสวนา 

เปนตน

3.หลักคุณธรรม/จริยธรรม

     การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมี

ศีลธรรม คุณธรรมและตรงตามความคาดหวัง

ของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของ

มาตณฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง และเจาหนาที่ของรัฐประมวลจริยธรรม

 ขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตลอดจนคุณลักษะที่พึงประสงคจองระบบ

ราชการไทย

1.3 วางระบบและกลไกเรื่องคาตอบแทนทั้งท่ีเปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงินใหเหมาะสม

1. มหาวิทยาลัย สวนงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนเกื้อกูลสําหรับบุคลากรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง

ปฏิบัติงาน โดยทานอธิการบดีไดใหเกียรติมอบ

พ้ืนที่สขุภาวะ Healthy Space แกบุคลากร 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563



1.หลักประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการหนวยงานใหมีความคลองตัว

 มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพท่ี

คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุด

ตอสวนรวม ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลด

ภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัย

และไมมีความจําเปน

2.หลักประสิทธิผล

มีการวางเปาหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่สนองตอความคาดหวังของบุคลากร 

สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ

มีมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

3.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได

มีการกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวช้ีวัดท่ี

ชัดเจน และสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อ

มีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่

กําหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการ

ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ

11 6/6 100/ / / /1 โครงการการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง

       งานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง ได

จัดโครงการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง ในระหวางวันที่ 29-31

กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 ,19 ,26 สิงหาคม 

2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการ

บรรยายและฝกปฏิบัติหลักการเขียนความสําคัญ

และปญหาของการศึกษา การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียน

ขอบเขตของการศึกษา และขอเสนอแนะ  โดย 

คุณพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ เปนวิทยากร 

จากผลการดําเนินงานในครั้งน้ี มีผูสงผลงานการ

วิเคราะห/คูมือ จํานวน 7 คน โดยไดมีการ

นําเสนอหัวขอในการศึกษา ตอผูบริหารของกอง

บริหารงานกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ

 หองประชุมกองบริหารงานกลาง ชั้น 2 อาคาร

สิริคุณากร

/ /



4. หลักนิติธรรม

มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบัในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีการใชอานาจ

ของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไม

เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง

5.หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหา

ฉันทามติ

มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รวมท้ังเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทาความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกปญหารวม

กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และ

รวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

6.หลักการกระจายอํานาจ

มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจ และการดําเนินการใหแก

ผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม


