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สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีภารกิจตามพระราชบัญญัติ
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ผานการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ
จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดขึ้น ซึ่งไดแสดง
รายละเอียดของขั้นตอนการใหบริการไวชัดเจน เพื่อเปนเครื่องมือในการใหผูรับบริการไดศึกษา รวมทั้ง
ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานดวย
จึ งหวั ง เป น อย า งยิ่ งว า คู มื อฉบับ นี้ จ ะอํา นวยความสะดวกให กับ ผู รับ บริ การ เจ าหนา ที่ และ
ผูบริหาร เพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และถูกตองตรงกัน ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบุคคล หนวยงานดังกลาวและประชาชนที่มาขอรับบริการ ตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมือ

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งที่ใชในการปฏิบัติงาน
ทั้งระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซึ่งในคูมือการปฏิบัติงานนั้น จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การทํางาน ใหเห็นรายละเอียดของงานนั้นๆ อยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน ลดการทํางานที่ซ้ําซอน
รวมทั้งใหผูรับบริการไดศึกษากอนมาใชบริการ ลดความสูญเสียอันเกิดจากความไมรู การมีคูมือปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงานสําหรับผูเขาทํางานใหม
การตรวจสอบการทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบายตามที่จําเปนเพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง มิใหเกิดความผิดพลาด
ในการทํางาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในสวน
ของงานบริการวิชาการไดมาตรฐาน เปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ
เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย และทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
เปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ
ดังกลาวจะมีประโยชน และทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค

1. เพื่ออธิบายขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหผูรับบริการศึกษาขั้นตอนการใหบริการวิชาการผานคูมือการปฏิบัติงาน รวดเร็วทันตาม
กําหนดเวลานัดหมาย
3. เพื่อใหผูบริหารใชในการทบทวนและตรวจติดตามงานไดทุกขั้นตอน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูรับบริการไดรับความสะดวกในการใชบริการเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ลดเวลาและ
คาใชจาย สําหรับผูรับบริการ
2. ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
3. มหาวิทยาลัยสามารถใชเปนแนวทางในการควบคุมติดตามการทํางานดานการบริการวิชาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภารกิจ
ตามมาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น ใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่น ทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิด
การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษาวิจัยสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน(Vision)
มหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นและมีคุณภาพสูอาเซียน
อัตลักษณ
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น
นิยาม
1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจ เสียสละสิ่งที่ตนเองมี
ทั้งแรงกาย เวลา ทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูอื่นหรือสังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากขึ้น โดยไมหวัง
ผลตอบแทน
2) สรางสรรคปญญา หมายถึง การเปนผูใฝรูใฝเรียน รักการอาน สะสม และเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผานผลงานการเขียนการวิจัย การประดิษฐคิดคน การพูด
การแสดงในเวทีวิชาการตางๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม
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3) พัฒนาทองถิ่น หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่สรางโอกาสหรือสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมใหดีขึ้น
เอกลักษณ
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถิ่น
คานิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
P – Public Service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองคกร
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สรางองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
1. สรางความเขมแข็งของบุคลากรและการวิจัย
2. พัฒนาเครือขายทางวิชาการ
3. เรงรัดการสรางภาพลักษณ
4. พัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอาเซียน

สังคม

อาเซียน

เปาประสงค (Goals) :
1.1 บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
1.2 มหาวิทยาลัยมีองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ชวยพัฒนาชุมชนและ
2.1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
2.2 ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ทองถิ่น มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรูวัฒนธรรม
3.1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดีเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
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4.3 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ
จะเห็นไดวาการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดใหความสําคัญโดย
กําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
1. โครงสรางองคกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด*

สํานัก/สถาบัน

คณะ
- คณะครุศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย*

- สํานักงานอธิการบดี
- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
- สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได*
สํานักงานคณบดี

กอง

ศูนย

- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

โปรแกรมวิชา*

สํานักงานผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน

- ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
- ศูนยภาษาและหนวยวิเทศนสมั พันธ
- ศูนยอาเซียนศึกษา

งาน/ฝาย
หมายเหตุ : * หมายถึง หนวยงานบริหารภายในมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1.1 โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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2. โครงสรางการบริหาร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภาวิชาการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ผศ.สุวิทย วงษบุญมาก
ผูชวยอธิการบดี

รองอธิการบดีฝายบริหารและจัด
การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
ผศ.รัตนา รักการ
- มรภ.กําแพงเพชร แมสอด
- กองกลาง

หนวยตรวจสอบภายใน

สภาคณาจารยและขาราชการ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
- คณะครุศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยภาษาและหนวยวิเทศนสัมพันธ
- ศูนยอาเซียนศึกษา

รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและโครงการพิเศษ
รศ.มัย ตะติยะ
- กองพัฒนานักศึกษา
- งานโครงการพระราชดําริ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
การจัดบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผศ.ชัชชัย พวกดี

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- บัณฑิตวิทยาลัย
- งานการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

- กองนโยบายและแผน
- สํานักประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา

- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
- งานศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

ภาพที่ 1.2 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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3. โครงสรางหนวยงาน
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

งานบริหารทั่วไป

- หนวยนโยบายและแผน
- หนวยธุรการและสารบรรณ
- หนวยเลขานุการ
- หนวยจัดการทรัพยากรมนุษย
- หนวยการเงิน บัญชี
- หนวยพัสดุและครุภัณฑ
- หนวยสื่อสารองคกร

งานบริการวิชาการแกสังคมและ

- หนวยบริการวิชาการ
- หนวยฝกอบรม
- หนวยสรางสรรคหลักสูตรและใหคําปรึกษา

งานจัดหารายได

- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ
(อาคารน้ําเพชร)
- หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หนวยบริการชุดครุยปริญญา
- รานคากิจกรรมสหกรณ
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพือ่ ประกอบธุรกิจ
- น้ําดื่มเพชรราชภัฏ

ภาพที่ 1.3 โครงสรางสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
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บทที่ 2
กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม
ความหมายของการบริการวิชาการแกสังคม

การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาอยูในฐานะเปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการ หรือการพัฒนา
ความรู ตลอดจนชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพ

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของสถาบันการศึกษา

สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดลักษณะและ
ขอบเขตของการบริการวิชาการ ดังนี้
1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบงเปน 3 รูปแบบคือ แบบเก็บ
คาลงทะเบียน แบบใหเปลาและแบบวาจาง
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. บริการศึกษา วิจัย สํารวจการวางแผนและการจัดการ
6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
7. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐและผลิต

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภารกิจหลักที่สําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ การใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม โดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทางวิชาการ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรไดดําเนินงานและพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคมมาอยางตอเนื่อง ตามสาขาวิชา
ที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการใหบริการ
ในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อใหขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในดานการใหบริการวิชาการ
มีความครบถวน สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจึงไดรวบรวมลักษณะงานบริการวิชาการขึ้น
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่ผูรับบริการสามารถเลือกติดตอขอรับบริการไปยังหนวยงานที่ใหบริการ
วิชาการไดโดยตรง หรือขอรับบริการผานมหาวิทยาลัยไดเชนเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการใหบริการทางวิชาการแกสังคมออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การใหบริการแบบใหเปลา เปนการดําเนินงานกับกลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชน ผูดอยโอกาส
ที่มีความตองการรับบริการจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหทั้งหมด โดย
ผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย
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2. การใหบริการโดยไมมุงผลกําไร เปนการดําเนินงานกับกลุมที่มีงบประมาณของตนเองในการ
ดําเนินการ หรือกลุมที่มีงบประมาณจํากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยใหบริการในลักษณะรวมสนับสนุนคาใชจาย
เชน การใหบริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห ตรวจซอม การฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
ใหบริการทางวิชาการดานบุคลากร การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา รวมถึงเปดโอกาส
ใหชุมชนหรือสังคมไดใชประโยชนจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม เปนตน
3. การใหบริการวิชาการเชิงธุรกิจ เปนการใหบริการเพื่อหารายได เพื่อเลี้ยงตนเอง หรือเพื่อ
พัฒนาหนวยงาน เพื่อหารายไดใหกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ/สํานัก/สถาบัน หรือเพื่อพัฒนาหนวยงาน เชน
รับศึกษา สํารวจ ทํารายงาน ทดสอบ อบรมความรู ออกแบบและประเมินผล การแปล เปนตน
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร การใหบริการภารกิจหลักที่สนับสนุนงบประมาณ
มากที่สุด และตอบสนองภารกิจการจัดตั้งที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น เปนที่พึ่งของทองถิ่น ดังนั้น
การใหบริการสวนใหญ จึงเนนภารกิจหลักการใหบริการวิชาการในรูปใหเปลาเปนหลัก

ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม

1. เปนโครงการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในเรื่องที่แตละหนวยงาน
มีศักยภาพ ความถนัด และเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือไดรับการรองขอจากชุมชน
2. การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตองศึกษาความตองการกลุมเปาหมายกอน เพื่อใหการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง
3. กลุมเปาหมายการใหบริการวิชาการ คือ ผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ไดแก หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่นๆ ศิษยเกา ตลาดแรงงาน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
รับบริการของมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีการรองขอ เปนตน
4. สถานที่หรือการใหบริการตามโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นที่
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการใหบริการ

เพื่อใหการบริการวิชาการ เกิดความรวดเร็วและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในภารกิจที่กฎหมายกําหนด
มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เพื่อใหผูรับบริการไดศึกษา
แสดงรายละเอียด ดังนี้
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดานการบริการวิชาการ

สํารวจความตองการของชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

1 เดือน

นําผลการสํารวจมาวิเคราะหศักยภาพในการใหบริการและกําหนดนโยบาย

15 วัน

ผาน

ไมผา น

จัดทําแผนบริการวิชาการ

15 วัน

จัดลําดับการใหบริการ

5 วัน

แจงผลการใหบริการวิชาการแกกลุมเปาหมาย

5 วัน

ดําเนินการใหบริการวิชาการ

ตลอดทั้งป

สรุปผลการใหบริการวิชาการ

1 เดือน

ติดตามผลการใหบริการวิชาการและการใชประโยชน
รายงานการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ

1-3 เดือนหลังดําเนินการ
1 เดือน

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดานการบริการวิชาการ
หมายเหตุ : ในบางกรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหในระหวางปงบประมาณ หนวยงานก็นํามา
สูการใหบริการวิชาการ โดยตองมีบันทึกขอความอนุเคราะหเพื่อนํามาขออนุญาตจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการจากทางมหาวิทยาลัย
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โครงการบริการวิชาการ

ในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาการผานโครงการ
ตางๆ ใหคณะ ศูนย สํานักและโปรแกรมวิชาดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม
2. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
3. โครงการการเสริมสรางธรรมาภิบาล ในองคการภาครัฐ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยแพรความรูสูสังคม
5. โครงการคายการประถมศึกษาอาสาพัฒนา
6. โครงการสงเสริมความรูดานการเกษตรเพื่อชุมชนเขมแข็ง
7. ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนองพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
8. ศูนยการเรียนรูเกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย
9. โครงการ 1 ชวย 9
10. โครงการบริการวิชาการแกสังคม : การขยายพันธุพืช
11. โครงการสงเสริมทักษะการนําเที่ยวเพื่อชุมชน
12. โครงการยกระดับธุรกิจชุมชน
13. โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนหนองจอก
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บทที่ 3
ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาคราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการ
โดยการปรับปรุงคุณภาพขาราชการในการทํางาน โดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต
การมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
มหาวิทยาลัยจึงมีระเบียบ/ขอบังคับ กฎหมายที่นํามาใชเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวา ภารกิจใดมีความจําเปนหรือ
สมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน
หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขน
มาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงาน
ในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศ
ใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด
และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการ
ไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลา
แลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
มาตรา 42 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใชบังคับ กับสวนราชการอื่น มีหนาที่
ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือ
ความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
โดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณี
มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับได
เทาที่จําเปน
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หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตร 9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ
ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น

การสงเสริมหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ซึ่งรูจักกันในนาม
“Good Governance” นั้น เปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
แตหากพิจารณาตามความหมายที่ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ TDRI ไดใหความหมายไว
พบวา “ธรรมาภิบาล” มาจากคําวา “ธรรม” (แปลวา คุณความดี) รวมกับคําวา “อภิ” (แปลวา ยิ่ง) และ
คําวา “บาล” (แปลวา ปกครองหรือเลี้ยงดู) ดังนั้นคําวา “ธรรมาภิบาล” จึงหมายถึง การบริหารหรือ
การปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอยางยิ่ง ซึ่งตรงกับคําภาษาอังกฤษวา
“Good governance” โดย “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” นั้น ประกอบดวย
10 หลัก ไดแก
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด
เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจ
ที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ
ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนอง
ตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ
ความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
4. ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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5. เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชน
ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย
6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ
7. ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมี
การแบงแยกดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ อีกทั้งยังตอง
คํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย
8. การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented)
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวม
ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
รวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็น
ที่สําคัญ
9. การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคสวนอื่นๆ
ในสังคม
10. คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง
ของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ไดแก
I - Integrity ซื่อสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
A - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ
M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง
E - Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ
A - Accountability ตรวจสอบได
D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
Y - Yield มุงผลสัมฤทธิ์
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หมวด 5 การรักษาจรรยาขาราชการ
มาตรา 78 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว โดย
มุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี้
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(2) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(3) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(4) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(5) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน
ในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย
มาตรา 79 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย
ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นได
รับการพัฒนา
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา 80 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัย โดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่บัญญัติ
ไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศ นอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติ
ไวในหมวดนี้แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดวย
มาตรา 81 ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(4) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเปนวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหาย
แกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที
เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(5) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(6) ตองรักษาความลับของทางราชการ
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(7) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง
ขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(8) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ
ราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(9) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการดวย
(10) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย
(11) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา 83 ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้
(1) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง
ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(2) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวแตผูบังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(3) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น
(4) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(5) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(6) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง
กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
(7) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(8) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(9) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
(10) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา 84 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 81 และมาตรา 82
หรือฝาฝนตามขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย
มาตรา 85 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง
(3) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
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(6) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษทีห่ นักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝาฝนขอหาม
ตามมาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(8) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสองและ
มาตรา 82 (11) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
มาตรา 86 กฎ ก.พ. ตามมาตรา 80 วรรคสอง มาตรา 82 (11) มาตรา 83 (8) และ (10) และ
มาตรา 85 (8) ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกลาวใชบังคับ
มาตรา 87 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกัน
มิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา 88 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด 7 การดําเนินการทางวินัยโทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก
มาตรา 89 การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษให
เหมาะสมกับความผิดและความเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่งลงโทษ
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใส
ของหนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบได มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของ
การจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับ
การประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของภาครัฐ
และประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมี
ความสอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูล
ขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ
โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวย
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ความซื่อสัตยสุจริต สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมทั้งการใหการบริการแกประชาชน
บนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงาน
ภาครัฐที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชนทั้งตอ
ภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการ
ทํางานอื่นๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
การใชชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใส ที่แสดงใหเห็นถึง
ขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบได ทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมิน
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมิน
ตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมี
สวนรวมของประชาชนและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
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มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่ โดยความซื่อสัตยสุจริต ไมมีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรม โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใช
ชองทางการใหบริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐาน
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงการเปดเผยการตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของราชการ และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาของความสมบูรณ
ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเปน
การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มี
ความเปนอิสระ การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล และการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก
(External Audit) ที่เปนอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
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มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐาน
ในการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบและชองทาง
การเขาถึงขอมูลขาวสาร การพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสาร เพื่อการบริหารความโปรงใสและ
การจัดการความรูของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมินพิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน ที่มีความสอดคลองกับแผนงานงบประมาณ
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการ
ของหนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายในหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการ
แกประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนการใหบริการตาม
แนวทางและระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสม
กับภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ

วิธีการประเมิน

จากการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่หนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการ
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการ
แกประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง
การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํา
กิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปน
การกําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตาม
กฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของหนวยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มี
ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการ
เพื่อพัฒนาระบบการใหคุณใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงานและพิจารณา
จากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ใหคุณใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน
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สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของ
หนวยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไว
และมีการเผยแพรหลักเกณฑตัวชี้วัดและวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน มีเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ดังนี้
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่
รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมินพิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
1. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
การจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมทั้งวิเคราะหปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป
2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ใหเปนที่รับรู
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซต
ของหนวยงาน

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน

การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผน
ที่กําหนดไว หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให
กิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผล
การปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือ
ผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่ง เพื่อแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้น
แลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม
ออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการ
เพื่อจัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity
Control) และควบคุมใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว เรียกวา การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุม
ใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตาม
กําหนดการโครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย

21
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control)
การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อให
โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุม
การใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดิน ตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัย
นําเขาของโครงการ เพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก
การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการ
ปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี้
1. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงค
ที่สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจ
สําคัญของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทํา
โครงการนี้ไปทําไม เมื่อเปนเชนนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ที่จะชวยประคับประคองให
โครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการ
โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการ
ลงไปไดมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ได
3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปน
การจับผิดเพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือ โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ
เพราะฉะนั้นผูนิเทศงานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงาน
รูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับ
ปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะมีมากขึ้น
4. ชวยปองกันและลดความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามี
การควบคุมไมดีพอ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตน
ลักษณะของเหตุการณที่เรียกวา "สายเกินแก" ก็จะไมเกิดขึ้น
5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและควบคุม
นั้น ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอใหเกิด
ปญหาการลักลอบตัดไมเถื่อน โดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น
โดยปกติโครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวมๆ หรือใชคําที่คอนขาง
จะเปนนามธรรมสูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานหรือ
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แมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมี
การติดตามและควบคุมโครงการ จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทั้งมาตรฐานตางๆ
ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได
กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและ
การควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมี
การติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสู
ทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตาม
กอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได
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