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เน้ือหาภายในเอกสารประกอบดวย  บริบทที่เกี่ยวของ  เหตุผลความจําเปนในการ

ดําเนินงาน  คําจํากัดความ  การกําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบ   ขั้นตอนการดําเนินกระบวนการ   

และการจัดทํารายงานเสนอตอผูรับผิดชอบกํากับดูแล  พรอมแสดงตัวอยางประกอบเพื่อใหเกิด

ความเขาใจไดอยางชัดเจนขึ้น  รวมทั้งไดรวบรวมแบบฟอรมที่ใชดําเนินการไวในภาคผนวกแลว 

การจัดทําคูมือน้ีหากมีขอบกพรองหรือความไมสมบูรณใดๆ  ผูจัดทําตองขออภัยมา ณ 

ที่น้ี  พรอมยินดีรับฟงคําแนะนํา   ขอเสนอแนะ  เพื่อใชเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงผลงาน

ใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป   และหวังวาผูศึกษาคูมือน้ีจะไดรับประโยชนในการปฏิบัติงาน  และ

สงผลใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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บทที1่ : บทนํา 

บริบทที่เก่ียวของ 

นโยบายการปฏิรูประบบราชการ 

นโยบายการปฏิรูประบบราชการมี 5 ประการ0

1  คือ 

1. ปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพ  และมีโครงสรางที่เหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน  สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  พรอมเรงตรากฎหมายเพื่อปรับโครงสราง

กระทรวง  ทบวง กรม  เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกและสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงในกระแสโลก  และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐจากเดิมที่เปนผูปฏิบัติและควบคุมเปนผูอํานวยความ

สะดวก  และใหการสนับสนุนดําเนินงานของภาคเอกชนและประชาชน  โดยสงเสริมใหภาคเอกชน

และประชาชนมีสวนรวมอยางสําคัญในการปฏิรูประบบราชการ 

3. ปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหประชาชนไดรับบริการ

ขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  และเทาเทียม 

4. เรงพัฒนาคุณภาพของขาราชการใหมีทัศนคติเอ้ือตองานบริการประชาชน  รวมทั้ง

ทบทวน  กฎหมาย  ระเบียบ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติงาน  เพื่อใหการบริหารงานมีความยืดหยุน  มี

ประสิทธิผล  โปรงใส  ตรวจสอบได  และมีการประเมินผลที่เปนระบบและเปนธรรม 

5. เรงรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ  ใหเปนเคร่ืองมือใน

การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา

ประเทศ  และสงเสริมใหกระทรวง  ทบวง  กรม  มีบทบาทในการตัดสินมากขึ้น  พรอมทั้งจัดใหมี

ระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส 

การปฏิรูประบบราชการไดแสดงเปาหมายหลักไว 3 ประการ 

1. การจัดสวนราชการใหมโดยคํานึงถึงยุทธศาสตรของชาติในแตละดาน  บูรณาการ

ภารกจิเดียวกนัใหเปนสวนราชการเดียวกนั  เปนผลใหกาํหนดแผนบริหารงานได  กาํหนดอํานาจ

หนาที่ของผูบริหารแตละระดับใหชัดเจน  ทั้งดานนโยบาย   การกํากับดูแล  และการปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาการจัดองคกร  การปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการในระยะตอไป 

                                                 
1

วิเคราะหแนวนโยบายการปฏิรูประบบราชการ  และรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล,  รายงานการ

พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการปฏิรูประบบราชการวุฒิสภา  
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3. กําหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่จะทําใหเกิดการบริหารราชการที่ดี  มี

วัตถปุระสงคเพือ่กาํหนดแนวทางปฏบิติัราชการใหเปนไปในแนวทางเดียวกนั  และวัดผลสมัฤทธิ์

ของงานได 

จากเปาหมายดังกลาวจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  เพื่อแปลงแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการใหอยูในรูปแบบกฎหมาย  

เพื่อใหมีผลบังคับใหสวนราชการตองปฏิบัติ  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม  

2546  เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)  โดยมีหลักการ

สําคัญคือ “การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ”  ตามความที่ปรากฏอยูในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545 

และเพื่อใหมีสวนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีบรรทัดฐานเดียวกัน  จึงไดมี

การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีในการปฏิบัติราชการ  และใหสวนราชการยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตาม  

และจะนําไปสูผลลัพธของการบริหารราชการที่ดีตามเจตนารมณของการปฏิรูประบบราชการใน

ที่สุด 

พระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 

เปนการนําแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ  มาแปลงใหอยูในรูปกฎหมาย

เพื่อใหเกิดการบังคับใชตามเจตนารมณ   ที่ไดแสดงเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดินฯ ฉบับน้ี  ไวชัดเจนวา     

“โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ   และการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และแผน

ปฏิบัติงาน  เพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละระดับไดอยางชัดเจน  มีกรอบการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับนโยบาย  และการปฏิบัติราชการ” 

และในมาตรา 3/1  วรรค 3  แหงพระราชบัญญัติฯ  ไดบัญญัติไววา 

“มาตรา 3/1  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ี  ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจ

แหงรัฐ  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจาย

ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติ

หนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน  การ

เปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของ

ภารกิจ 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกา

กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการในการปฏิบัติราชการ  และสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ

ปฏิบัติก็ได” 

จากมาตรา 3/1 น้ี  จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน

การปฏิบัติราชการ  และบังคับใชในสวนราชการ  เพื่อเปนการกําหนดกรอบและทิศทางที่สวน

ราชการจะตองปฏิบัติ   จึงเปนที่มาของ  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546” 

มหาวิทยาลัยในฐานะสวนราชการ  มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองปฏิบัติตาม

บทบัญญัติ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการตราพระบัญญัติฯ น้ีขึ้น 

แผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 -2550) 

ในระยะเวลาที่ผานมา  โลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย  ทั้งมิติดาน

ความสัมพันธระหวางประเทศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานการเมือง  การที่ประเทศไทยตกอยู

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้  ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบราชการ

อยางจริงจังและตอเนื่อง  ทั้งจุดออนของระบบราชการที่สั่งสมมานาน  และพัฒนาความเขมแข็ง  

เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน  โดยจะตองยึดหลักการสําคัญคือ  การบริหารราชการเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน  โดยตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ตามความที่ปรากฏใน

มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546  ใหความเห็นชอบแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ( พ.ศ. 2546 – 2550) โดยกาํหนดวิสยัทศันใหมของการ

พัฒนาระบบราชการไวดังนี้ 

“พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ  สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศใน

ยุคโลกาภิวัฒน  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และประโยชนสุขของประชาชน”  

โดยกําหนดเปาประสงครวม 4 ประการคือ 

1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น 

2. ปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมีความเหมาะสม 

3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทา

เกณฑสากล 

4. ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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ในยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน  กําหนดมาตราการ

ขอ 1.3  ไววา 

“มาตราการ  1.3  ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในของสวนราชการใหมีความ

ทันสมัยขึ้น  โดยเฉพาะการควบคุมกอนดําเนินงาน  เชน  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุม

ภายหลังการดําเนินงาน  เชน  การตรวจสอบความคุมคาของเงิน (Value-for-money Audit) เปนตน” 

และเพื่อใหเกิดการผลักดันใหมีการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ไปสูการปฏิบัติ  จึงจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือในการนําไปสูการปฏิบัติ  

คือการตราและบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546  ตามเงื่อนไขของมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใหแกหนวยงานภาครัฐตางๆ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

เปนการนําแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ  มากําหนดเปนแนวทางปฏิบัติใน

การบริหารราชการในรูปของกฎหมายเพื่อใหมีผลบังคับใช  เปนการกําหนดขอบเขต  แบบแผน  วิธี

ปฏิบัติราชการเพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย  เปนการสรางแรงผลักดันใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนวิธีและวัฒนธรรมการทํางาน  รวมไปถึงมาตราการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี    เพราะถึงแมวาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2545  จะบัญญัติหัวขอใหสวนราชการปฏิบัติ  แตไมไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเปนไปในทาง

เดียวกัน  ทําใหไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานของภาครัฐไดชัดเจน  จึงไดกําหนดกฏเกณฑในรูป

กฎหมายเพื่อใหสวนราชการตองปฏิบัติ  และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2546- พ.ศ. 2550) 

พระราชกฤษฎีกาฯ นี้มีทั้งหมด 9 หมวด  50 มาตรา มีสาระสําคัญในการกําหนดขอบเขต  

แบบแผน  วิธีปฏิบัติราชการ  เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมายตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

ในหมวด 1 มาตรา 6 เปนการกําหนดขอบเขตหรือความหมายของคําวา “การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี ”  เปนการแสดงวัตถุประสงคของการบริหารราชการตามหลักเกณฑที่บัญญัติ

ไวในพระราชกฤษฎีกาฯ  และจะเปนแนวทางใหสวนราชการไปปฏิบัติภารกิจที่กําหนดเปาหมายไว

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของพระราชกฤษฎีกาฯ  

การบริหารราชการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตาม  มาตรา 6  ไดแก 

(1) เกิดผลประโยชนสุขของประชาชน 

(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
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(4) ไมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

ในมาตรา 6 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ  มีความหมายคือ  มี

การตรวจสอบ  และวัดผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดการควบคุมตนเอง ( Internal  Control) ซึ่งจะทํา

ใหเกิดการผลักดัน  การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

หลกัธรรมาภิบาล เปนหลักที่นํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย    ชวย

สงเสริมใหองคกรดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นองคกรใหแก

บุคคลภายนอก  และทําใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง  

การใชหลักธรรมาภิบ าลในการทํางานคือ  ขบวนการ หรือขั้นตอนในการทํางานหรือ

กจิกรรมใด  ๆ ที่จัดขึ้นในหนวยงาน โดยเร่ิมตนจากงานในหนาที่ที่รับผิดชอบของแตละคน  งานที่

ไดรับคําสั่งใหทํา หรืองานที่รวมกันทํา จะตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลกั คือ 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ  คํานึงถึงความ

เปนธรรมและมีความยุติธรรม  ไมละเมิดหรือหลีกเลี่ยงอยางต้ังใจ 

แนวทางปฏบิติัในหนวยงาน 

-  ใหมีการเผยแพรความรูเร่ือง กฎ  ระเบียบของหนวยงาน 

-  สรางจิตสํานึกแกผูปฏิบัติงานในการใช กฎ ระเบียบ  ดวยความเปนธรรม 

-  มีการทบทวน  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ  และกระบวนการดําเนินงานใหเปนธรรม  และทัน

ตอสถานการณ 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม  โดยสรางคานิยมที่ดีในการ

ปฏิบัติงานและถือปฏิบัติ  ไดแก  ความซื่อสัตยสุจริต  ขยัน  เสียสละ มีระเบียบวินัย  มีการพัฒนา

ตนเอง 

แนวทางปฏบิติัในหนวยงาน 

-  การกําหนดจรรยาบรรณของหนวยงานและขาราชการ 

-  จัดใหมีระบบการรองเรียนในการใหบริการของหนวยงาน 

-  รณรงคใหมีการใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวางในบุคลากรทุกระดับ 

-  จัดกิจกรรมสงเสริมความมีคุณธรรมของหนวยงาน  และการประชาสัมพันธใหทราบ 
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3. หลักความโปรงใส หมายถึง  การปฏิบัติงานโดยไมทุจริต คอรรัปชั่น  มีกระบวนการ

ใหตรวจสอบความถูกตองในการทํางานได   มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน  และผูมี

สวนเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 

แนวทางปฏบิติัในหนวยงาน 

-  สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส   และสรางใหเปนวัฒนธรรมใหมในการ

ทํางาน 

-  ใหหนวยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ และมีระบบใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก  

-  ปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบจัดเก็บเอกสารใหสะดวกตอการสืบคนและเผยแพร 

-  จัดทําประกาศและคูมือการใหบริการ  ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน 

-  มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  รับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย 

4. หลักการมีสวนรวม  หมายถึง  การรวมมือกันจากทุกฝายในการปฏิบัติงานขององคกร  

เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   และเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามาแสดงความเห็น  และ

รวมตัดสินใจในเร่ืองตางๆ   

แนวทางปฏบิติัในหนวยงาน 

-  ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกการใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวม 

-  กระจายอํานาจการบริหารงานในหนวยงาน 

-  รณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกเร่ืองการมีสวนรวมแกบุคลากรภายในหนวยงาน 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง  ความตระหนักในหนาที่  ความสํานึกในความ

รับผิดชอบ  ความกระตือรือรนในการแกปญหา  และกลาที่จะยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ

ตนเอง  และพรอมแกไขปรับปรุง 

แนวทางปฏบิติัในหนวยงาน 

-  ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี   

-  สรางความสํานึกเร่ืองความรับผิดชอบของตนเอง( Self-Accountability) เชน ระบบ

ประเมินตนเอง   ระบบประเมินแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

-  สงเสริมผูมีความรูความสามารถ  โดยการใชระบบการใหรางวัล    และระบบจูงใจ   

6. หลักความคุมคา หมายถึง  การบริหารจัดการและใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานอยาง

คุมคา  เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  มีความประหยัด มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

แนวทางปฏบิติัในหนวยงาน 

-  การใชทรัพยากรอยางประหยัด 

-  ลดขัน้ตอนการใหบริการ/การทํางาน 

-  การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการทํางาน 

-  มีระบบรายงานผลที่มีความสอดคลองกับระบบการประเมินผล 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 

2542 ขอ 7.5   กําหนดใหใชมาตรการสงเสริมและกํากับใหหนวยงานของรัฐทุกแหง  กําหนด

แผนการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ  และใหมีการ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบปตอคณะรัฐมนตรี 

ระเบียบฯ น้ีจึงไดถูกกําหนดขึ้น  เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนํามาตรการที่กําหนดขึ้นใน

ระเบียบไปใชเปนแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และใหรายงานการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เกี่ยวของทุกป 

การควบคุมภายในคือกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดใหมีขึ้นเพื่อใหองคกรบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใหสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุม

ภายในซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยง  โดยเร่ิมจากการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่

ชัดเจนซึ่งเปนเปาหมายที่ตองการบรรลุความสําเร็จ  การประเมินความเสี่ยงคือการระบุความเสี่ยง

และการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคดังกลาว  การกําหนดกิจกรรมควบคุม

หรือกําหนดระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยง  

และใหมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 

นอกจากนั้น  ใหมีการสื่อสารขอมูลขาวสารไปยังบุคลากรทุกระดับและหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกที่มีการใชขอมูลน้ันๆ  โดยใหสามารถนําขอมูลไปใชไดทันกําหนดเวลาและ

งานสําเร็จ  และควรใหมีการติดตามประมวลผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการ

ดําเนินงาน  และเพื่อใหมั่นใจวาจุดออนหรือขอบกพรองไดรับการแกไข/ปรับปรุงอยางทันทวงท ี

จากบริบทที่ไดกลาวมาขางตนนี้    คือมูลเหตุวาเพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครในฐานะหนวยงานภาครัฐ  จึงตองดําเนินการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน  โดยสรุปไดดังน้ี 

1. เพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

3. เพื่อรายงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

4. เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานยอยบรรลุ

เปาประสงค  และดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลการดําเนินงาน  และแกไขปรับปรุงขอบกพรองใหดีขึ้น 

และเพื่อใหการดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีแนวทางที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจตรงกัน  จึงไดจัดทํา

คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนี้ข้ึน 


