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ค ำน ำ 
  
  คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง  การจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้น 
เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา   สามารถปฏิบั ติงานแทนกันได้               
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ครอบคลุมเนื้อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาระดับส านักงาน และหน่วยงาน
ภายใน  ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผนงานโครงการ การด าเนินงานโครงการ  การตรวจสอบและแก้ไขการ
ด าเนินงานโครงการ  และการประเมินผลโครงการ  โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษาส าหรับการปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นการพัฒนางานท่ีปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คู่มือเล่มนี้  ได้รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ 
  บทท่ี 1 บทน า 
  บทท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
  บทท่ี 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  บทท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
           ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษาเล่มนี้  หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา  สามารถน าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป    

 
 
 
         ธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพฒัน ์

             กรกฎาคม 2561 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
  ส านักงานพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีหลักในการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ภายใต้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ด้าน ดังนี้ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  และ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีประสบการณ์  
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความประพฤติดี อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย   เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมออกไปเป็น
พลเมือง “ความเป็นพลเมือง” (Citizenship) เป็นค าท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได้ ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญ แต่ประชาชนจะต้องเป็น 
“พลเมือง”   ตามระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ มีสมาชิกของสังคมท่ีใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ 
เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา (นริศ จันทวรรณ105,106) ท่ีดีของสังคม  ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งาน ดังนี้  งานบริหารท่ัวไป  งานกิจกรรมนักศึกษา งานสวัสดิการ
นักศึกษา  งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา และงานประกันคุณภาพและนวัตกรรมส่ือ (คู่มือ การแบ่งโครงสร้าง
ส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 142-144 ) ด าเนินงานตามภารกิจ  ด้านการพัฒนา
นักศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ต้องมีผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการภาพรวมของส านักงาน  เพื่อให้เกิด
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร องค์การนักศึกษาและนักศึกษาภายใต้การท างานท่ีเป็น
ระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการจัดกิจกรรมโครงการท่ีมีความ
หลากหลายมีความยุ่งยากซับซ้อนของรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในกิจกรรมโครงการได้นั้น  ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้าน ใช้หลักการ เหตุผล แนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา
ท่ีมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง เช่น ศึกษานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาปัจจุบัน น ามาปรับ
และวางแผนการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนานักศึกษา ด าเนินกิจกรรมโครงการตาม
แผนงานท่ีได้รับอนุมัติและปรับเปล่ียนกลยุทธ์หากการด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงาน  แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดระหว่างการด าเนินกิจกรรม เป็นต้น  ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ 
จ านวน 32 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็นกิจกรรมโครงการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย   
จ านวน 28  โครงการ จากเงินงบประมาณ จ านวน 6  โครงการ จากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 3 โครงการ 
และอื่น ๆ ตามภารกิจ  จ านวน 2 โครงการ จากการด าเนินงานดังกล่าวมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ซับซ้อน
ค่อนข้างมาก เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาท่ีจัดกิจกรรมโครงการ เข้าใจในขั้นตอน               
การจัดกิจกรรมโครงการมากขึ้น  สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  มีมาตรฐานเดียวกัน และลดข้อผิดพลาด        
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ขั้นตอนกระบวนการการวางแผน การด าเนินกิจกรรม การแก้ไขปัญหา
หรือข้อผิดพลาด จนถึงสรุปประเมินผลโครงการ 

จะเห็นได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหน่วยงานก าหนดได้นั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการส านักงาน
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พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีถูกต้อง  ตรงกันสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปศึกษา วิเคราะห์       
และพัฒนางานท่ีปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนท่ีปฏิบัติงานในต าแหน่งวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตระหนักถึงความส าคัญและมีความสนใจจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง  การจัดกิจกรรมโครงการ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษาเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 
3.  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

 คู่มือปฏิบัติงาน  การจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา เล่มนี้ครอบคลุมเนื้อการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาระดับส านักงาน และหน่วยงานภายใน  ต้ังแต่ขั้นตอนการ
วางแผนงาน    การด าเนินงานโครงการ  การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินงาน  และการประเมินผลโครงการ  
โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน   

 
4.  นิยำมศัพท์ ค ำจ ำกัดควำม 

 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ส านักงาน” หมายความว่า   ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
“หน่วยงาน” หมายความว่า   งานตามการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน

สังกัดส านักงานอธิการบดี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรม

โครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยมีอ านาจ
หน้าท่ีและความผิดชอบในแต่ละฝ่าย 

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคล หน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพฒันา
นักศึกษา  

“นักศึกษา” หมายความว่า   นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“กิจกรรม” หมายความว่า   กิจกรรมท่ีก าหนดจัดขึ้นมีรูปแบบกิจกรรมท่ี

หลากหลาย 
“โครงการ” หมายความว่า   กระบวนการจัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานท่ี

ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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“การวางแผน” หมายความว่า   การก าหนดเป้าหมายโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  

“งบประมาณ” หมายความว่า   แผนการเงินท่ีคาดไว้ว่าจะต้องจ่ายโดยการคิดไว้
ล่วงหน้า  

“การด าเนินงานกิจกรรม
โครงการ” 

หมายความว่า   การปฏิบัติงานตามแผนงานและรูปแบบกิจกรรม
โครงการท่ีก าหนดไว้ 

“การตรวจสอบและแก้ไขการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ” 

หมายความว่า   การตรวจสอบการด าเนินงานจากขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและ
ทันต่อเหตุการณ์  

“ติดตามและประเมินผล” หมายความว่า   การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ
โครงการและหรือประเมินว่าโครงการส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพฒันานักศึกษา 4 
 

บทท่ี 2 

กฎหมายที่เก่ียวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

  คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง  การจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา มีหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการวางแผนงานกิจกรรมโครงการ การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  
การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินกิจกรรมโครงการ  ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยรวบรวมได้ ดังนี้  

1. การวางแผนงานกิจกรรมโครงการ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
 นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
 แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

2. การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ   
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 

2 พ.ศ. 2548  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

  และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ. 2550 
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557  
 

3. การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินกิจกรรมโครงการ   
 แนวปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหา 

 
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 
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กฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

1. การวางแผนงานกิจกรรมโครงการ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
สาระส าคัญ 

หมวดที่ 4 
รายจ่าย 

-------------------- 
ข้อ 14 การใช้จ่ายเงินรายได้ ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 
ข้อ 15 เว้นแต่ระเบียบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ การใช้เงินรายได้ให้ใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการ ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการ 
(2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพื่อ

การพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการสอน และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เช่น ทุน

สนับสนุนการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษา การให้ทุนการศึกษา การจัดบริการให้แก่นักศึกษาตลอดจนการ

จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ต่าง ๆ 
(8) ค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
(9) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
(10)  ค่าใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
(11)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้น าระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องมาบังคับโดยอนุโลม หากไม่มีระเบียบ

ก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 

วิธีการงบประมาณ 
------------------- 

ข้อ 18 ปีงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามปีงบประมาณแผ่นดิน 
ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยส่วนราชการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 7 และท่ีเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนราชการตามข้อ 10 ท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีจัดท าแผนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการเสนอต่อกอง
แผนงานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังกล่าวให้จัดท าตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้กองแผนงานรวบรวม สรุป วิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวรรคหนึ่งให้เสร็จส้ิน
ภายในเดือนสิงหาคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับ
ในแต่ละป ี

ในขณะเมื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ
เป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้
เป็นท่ีประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

ข้อ 21 กรณีท่ีแผนงบประมาณเงินรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีใดประกาศใช้ไม่
ทันปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีล่วง
มาไปพลางก่อน เฉพาะหมวดรายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีท่ีล่วงมา 

ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน ให้อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว 
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส 

ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผล
และความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย 

ข้อ 24 มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจต้ังงบประมาณรายจ่ายท่ีเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ไว้เป็นเงินทุนส ารอง ท้ังนี้ตามสัดส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

เงินทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้ 
(1) สมทบงบประมาณแผ่นดินหรือสมทบกับเงินท่ีผู้มอบให้เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อท่ีดิน 
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(2) ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อท่ีดิน รวมตลอดท้ังค่าใช้จ่าย
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
(4) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการด าเนินงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใน

ลักษณะท่ีหน่วยงานนั้นมีข้อผูกพันท่ีต้องจ่ายคืน 
(5) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง 
(6) อื่น ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

การขอใช้หรือยืมเงินจากเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการ
จัดสรรเงินรายได้เพื่อจัดต้ังเป็นกองทุนของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
รวมท้ัง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายทุกประเภทให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานในโครงการเดียวกันของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วน

ราชการเป็นผู้อนุมัติ 
(2) การโอนงบประมาณทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ 
(3) การโอนหมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือการโอนรายจ่ายใน

หมวดรายจ่ายต่าง ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หรือการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
รายการในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท ให้เสนอ
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่สองล้านถึงห้าล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ และ กรณีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม(1) (2) และ (3) ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ในกรณี
ท่ีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในส้ินปีงบประมาณนั้น ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อกันเงินไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีตามภาระผูกพันนั้น
ได้ 

ข้อ 28 เมื่อส้ินปีงบประมาณ หากมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายตามรายการท่ี
ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายท่ีเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณไว้ ถ้า
มีงบประมาณเหลือจ่าย ให้โอนเป็นรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการนั้น 
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หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
สาระส าคัญ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ 5 ปี พ.ศ.         
2560 - 2564 และแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.          
2560  -  2564  โดยท่ีประชุมสภา มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2561 มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรร งบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยดังน ี้ 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต 70.00 

1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่เกิน 50.00 
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00 
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง -  
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.00 
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8.00 
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.50 
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00 
6 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.50 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
2.00 

รวม 
 

100.00 
 

ท่ีมา : แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ก.  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินท่ี ได้รับ

จัดสรรจากส านักงานประมาณ ดังนี้ 
5. งบรายจ่ายอื่น (1) งบรายจ่ายอื่นบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : จัดสรรให้แก่หน่วยงาน

ท่ี รับผิดชอบโครงการตามท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร ร่วมกับส านักงานบริหารส่งเสริม การวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ โครงการต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ 
       ข.  การจัดท าและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึดถือนโยบายและ 
หลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ว่า  
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“เงินรายได้” หมายถึง เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 
ประเภทเงินรายได้ประกอบด้วย  
 1. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้  
 2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 3. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย  
 4. เงินกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว  
 5. เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
 6. เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ  

 3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้  
  3.1 กรณีคณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์ท่ีจะโอนงบประมาณรายจ่ายและเปล่ียนแปลง รายการ
งบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 

ที่ การด าเนินงาน 

 
แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
 

1 การโอนงบประมาณรายจ่ ายและ 
เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณ 
รายจ่ าย  ภายใ ต้งบด า เ นินงานใน 
โครงการเดียวกัน (ข้อ 26 (1)) 

ใ ห้ ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น เ ส น อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญช า สู ง สุ ดข อ งค ณ ะ /
หน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ 
 

คณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามระเบียบ
ฯ 

2 การโอนงบประมาณรายจ่ ายและ 
เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณ 
รายจ่ายทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) 
(ข้อ 26 (2)) 

ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ 1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กอง
แผนงาน เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ ายและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายโดยระบุเหตุผล
ความจ าเป็นประกอบการ พิจารณา 
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่าย
และ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายใน ระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียด
ให้กองคลัง และคณะ/ หน่วยงานที่เสนอ
เรื่องทราบเพ่ือด าเนินการ เบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 
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หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ 
 1. ค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ าที่ควรประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ก่อนพิจารณาต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายส าหรับกิจกรรม/โครงการ อื่นๆ  
 1.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน  
  1) ค่าสาธารณูปโภค 
  2) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด  
  3) หนี้ค่าไฟฟ้าค้างชาระ (กรณีมีหนี้ค้างชาระ)  
 1.2 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับบุคลากร  
  1) ค่าจ้างพนักงาน  
  2) ค่าจ้างช่ัวคราว  
  3) เงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร  
  4) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ  
  5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสายสนับสนุน  
  6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  
  7) ค่าจ้างเหมาคนสวน/คนงาน  
 1.3 งบด้านการพัฒนานักศึกษา ควรต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 จาก
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังนี้ไม่รวมค่าอาหารท าการนอกเวลา)  
 2. การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสม  
  2.1 กรณีท่ีเป็นค่าส่ิงก่อสร้าง วงเงินต่ ากว่าสองล้านบาท คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติและต้องมีการประมาณการราคาและรูปถ่ายรายการส่ิงก่อสร้าง ส าหรับ
ครุภัณฑ์ต้องมีใบเสนอราคา คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกอบการพิจารณา  
  2.2 กรณีท่ีเป็นงบลงทุน วงเงนิต้ังแต่สองล้านบาทขึ้นไป คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ และต้องมีแบบรูปส่ิงก่อสร้าง ส าหรับครุภัณฑ์ต้องมีใบเสนอราคา/
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประกอบการพิจารณา  
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20  
 3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท าและสรุปผลการพิจารณาแผนการจัดหาครุภัณฑ์
ด้าน ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองแผนงาน ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2561 เพื่อ           
กองแผนงานจักได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และท่ีประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคม 2561 ต่อไป 
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หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
สาระส าคัญ 
 

วัน-เดือน-ปี 
ขั้นตอนและกิจกรรม 
(เงินงบประมาณ) 

 

ขั้นและกิจกรรม 
(เงินรายได้) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

7 มิถุนายน 2561 
 

ประชุมชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของ 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

กองแผนงาน/คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก 

8 -13 มิถุนายน 2561 
 

 คณะและกองแผนงาน ร่วมจัดท า
ประมาณการรายรับเงินรายได้ จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุง
การศึกษาท่ีเก็บจากนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองแผนงาน/คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/กองคลงั/
กองบริการการศึกษา 
 

19-25 มิถุนายน 
2561 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เงินรายได้ ในแบบฟอร์ม 
DATA PROJECT 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

26 มิถุนายน 2561 
 

 น าส่งไฟล์ข้อมูลท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินรายได้ ตาม
แบบฟอร์ม DATA PROJECT ทาง
เอกสารอย่างเป็นทางการและในรูปแบบ
ไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กอง
แผนงานรวบรวม สรุป วิเคราะห์ 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

16-19 กรกฎาคม 
2561 

 

 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ปรับปรุงแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจ้่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจ าปีมหาวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

16-19 กรกฎาคม
2561 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตามแบบฟอร์ม DATA 
PROJECT 

 

 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

20 กรกฎาคม 
2561 

 

 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก น าส่งไฟล์
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินรายได้ 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
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20กรกฎาคม 2561 
 

น าส่งไฟล์ข้อมูลท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตาม
แบบฟอร์ม DATA 
PROJECT ทางเอกสารอย่าง
เป็นทางการ และในรูปแบบ
ไฟล์บันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กอง
แผนงานรวบรวม วิเคราะห ์
สรุป 

 

 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

15 สิงหาคม 2561 
 

อบรมการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ UBUFMIS 

กองแผนงาน/คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก 

 

16-24 สิ ง ห า ค ม 
2561 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ ในระบบ UBUFMIS 
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

ต.ค. 2561 เป็นต้นไป 
 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

สิ้นไตรมาสที่ 1 
 

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ครั้งที ่1) 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

สัปดาห์แรกเดือน 
ม.ค. 2562, เม.ย. 
2562, ก.ค. 2562, 
ต.ค 2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ครั้งที ่2) 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ครั้งที ่3) 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

 
2. การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
สาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบัญญัติท่ีให้
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระ เบียบ ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 กล่าวคือ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ท้ังกฎ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด และให้ใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แทน โดยเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบก าร
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ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
น าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า   ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่ง
เป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการท างานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป  

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ 
 ““ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ และ
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร”  
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี 
พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ขึ้นไป เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจ าเป็น 
ต้องใช้สถานท่ีในท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพื่อเป็นท่ีประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้
เพิ่มข้ึน ส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ ภายในวงเงินและ
เงื่อนไข ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด”  
 มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ 
 มาตรา 22 การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้ 
โดยประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก    
ค่าพาหนะนั้น  
 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้  
 (1) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ  
ประจ าทาง หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะท่ีต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด 
เดียวกัน  
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 (2) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด 
เดียวกันวันละไม่เกินสองเท่ียว  
 (3) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร การเดินทางตาม (1) หากเป็นการเดินทางข้าม
เขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
 การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม 
(2) ไม่ได้ 
 ในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ 
ท้องท่ีต้ังส านักงานปกติ เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา 8/1 ให้เบิก           
ค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงตามเส้นทางท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ กรณีท่ีมีการเดินทางนอกเส้นทาง     
ในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทาง 
ไปราชการ”  
 มาตรา 6 ใหย้กเลิกความในมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และให้ใช้ความตอไปนี้แทน  
 “มาตรา 25 การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิก เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ     
ในลักษณะเหมาจ่ายได้ คือ  
 (1)  อธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง  
 (2) หัวหน้าส านักงาน ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง ท่ีมีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือ        
มีส านักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม  
 3)  หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอดเส้นทาง ต้องช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตาม (1) (2) หรือ (3) เพื่อพิจารณาอนุญาต”  
 มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 27 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา 27 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) ช้ันธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  
 (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล  
 (ข) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา  
 (ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา  
 (ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 (จ) รัฐมนตรี  
 (ฉ) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ ทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(2) ช้ันประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี หรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือ
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ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี 
ขึ้นไป  
 (ข) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับช านาญงาน 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจ
โท ขึ้นไป ท้ังนี้ นอกจากท่ีระบุใน (ก)  
 (ค) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ หรือยศ ต่ ากว่าท่ีระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วน
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  
 ในกรณีผู้เดินทางตาม (2) (ก) มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งท่ีเดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหรา
ชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการใดท่ีไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจ 
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ  
 การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (1) หรือ (2) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการ
เดินทาง ภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้”  
 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 28 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ไปราชการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “มาตรา 28 ผู้เดินทางไปราชการในหน้าท่ีเลขานุการกับผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศ พันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจ าเป็นต้องเดินทาง
พร้อมกับ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานส่ังการในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่ากับท่ีผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในท่ีเดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าท่ีพักได้
ตามสิทธิ ท่ีตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราต่ าสุดของท่ีพักนั้น แต่ไม่เกินอัตราท่ีผู้บังคับบัญชา
มีสิทธิเบิก” มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ไปราชการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “การเบิกค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ดังต่อไปนี้  
 (1) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภท 
วิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการ
ทหาร ซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ลงมา  
 (2) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภท 
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท อ านวยการ
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ระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป”  
 มาตรา 10 ให้ยกเลิกความใน (3) ของมาตรา 37 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “(3) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค”  
 มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 51 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าท่ีพักได้ดังต่อไปนี้  
 (1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน หรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่า ท่ีพักได้เท่าท่ี
จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว  ถ้าผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม  จะพัก
รวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
 (2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิก ค่าเช่าท่ีพักได้
เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว  
 (3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจ ซึ่งมียศพลต ารวจตรี ข้ึนไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีในท่ีเดียวกันกับท่ี
พัก เพื่อเป็นท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เพิ่มขึ้นส าหรับห้องพักอีกห้อง
หนึ่ง ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ท้ังนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่า
ของ อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว” 
 มาตรา 12 ให้ยกเลิกความในมาตรา 53 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “มาตรา 53 การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้
เดินทางโดยช้ันหนึ่ง  
 (1) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล  
 (2) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
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 (3) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา  
 (4) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 (5) รัฐมนตรี  
 (6) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ ทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ”  
 มาตรา 13 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  
 “มาตรา 53/1 การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ 
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศท่ีมีระยะเวลาในการเดินทางต้ังแต่ 
เก้าช่ัวโมงขึ้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ช้ันหนึ่ง ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง  ผู้ตรวจ
ราชการ อธิบดี หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือต าแหน่ง ประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก        
พลอากาศเอก พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจเอก พลต ารวจโท  
 (2) ช้ันธุรกิจหรือช้ันระหว่างช้ันหนึ่งกับช้ันประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับ
ต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี       
พลเรอืตรี พลอากาศตรี หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี  
 (3) ช้ันประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศ นอกจากท่ีระบุใน (1) และ (2)  
 ในกรณีผู้เดินทางตาม (2) มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่ง ท่ีเดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกว่าสิทธิได้ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติ จากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และผู้บัญชาการ ต ารวจแห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการใดท่ีไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมี
อ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง เป็นผู้อนุมัติ  
 มาตรา 53/2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ  
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศท่ีมีระยะเวลาในการเดินทางต่ ากว่า 
เก้าช่ัวโมง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (1) ช้ันธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจ
ราชการ อธิบดี หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือต าแหน่งประเภท 
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก  พล
อากาศเอก พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจเอก พลต ารวจโท  
 (2) ช้ันประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่ง
ประเภท อ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป
ระดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับช านาญงาน ต าแหน่ง
ประเภท วิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือ
ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี 
ลงมา  
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 ในกรณีผู้เดินทางตาม (1) และ (2) มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกว่าสิทธิ ให้ผู้
ด ารงต าแหน่งท่ีเดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  
สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการท่ีไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชา    
ท่ีมีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ   
พันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ลงมา ให้โดยสารชั้นประหยัด”  
 มาตรา 14 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ไปราชการ 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “มาตรา 53 ทวิ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าท่ีเลขานุการกับผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่ งด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร รองประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี        
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับท่ีผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในท่ีเดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยให้เบิก  
ค่าเช่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามสิทธิท่ีตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ าสุดของท่ีพักนั้น แล้วแต่จ านวนใด    
จะสูงกว่า”  
 มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 62 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ไปราชการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาต   
จากกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ดังต่อไปนี้  
 (1) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภท 
วิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการ
ทหาร ซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ลงมา 
 (2) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภท 
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท อ านวยการ
ระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป” 
 มาตรา 16 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 70/1 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526  
 “มาตรา 70/1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการประจ า          
ในต่างประเทศในกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจ า”  
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 มาตรา 17 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  และ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช้ันโดยสารเครื่องบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ 
ตามแนวทางของกระทรวงการคลังท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
สาระส าคัญ 
 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ถือ
เป็นกฎหมายล าดับรอง มีด้วยกันหลายฉบับ ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และแนวท างานปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น กฎกระทรวง ก าหนดให้
หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ก าหนดพัสดุท่ีรับต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อในการ
แต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา  ก าหนดอัตรา
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก าหนอัตราเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน
ของรัฐท่ีใช่สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
สาระส าคัญ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560 เป็น
ระเบียบท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถือ
ว่าเป็นกฎหมายล าดับรอง ท่ีเป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวท างานปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยท่ีหน่วยงานของรัฐต้องยึดถือ ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้
เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 
สาระส าคัญ 
 เวลาราชการปกติ หมายถึง เวลาระหว่าง 08.30-16.30 ของวันท าการและให้หมายความรวมถึง
ช่วงเวลาอื่นท่ีส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่างอื่นด้วย 
  วันท าการปกติ หมายถึง  วันจันทร์ถึงวันศุกร์และให้หมายความรวมถึงวันท าการ ท่ีส่วนราชการ
ก าหนดเป็นอย่างอื่นด้วย 
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  วันหยุดราชการ หมายถึง วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ท่ีส่วนราชการ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจ าปี หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจ าปีด้วย 
  การท างานเป็นผลัดหรือกะ หมายถึง การปฏิบัติงานประจ าตามหน้าท่ีของข้าราชการในส่วน
ราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมงช่วงเวลาท่ีปฏิบัติงาน
ดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการของข้าราชการผู้นั้น  ท้ังนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่
น้อยกว่าแปดช่ัวโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก 
ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างอยู่ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณหรือ 
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาท่ีจ าเป็นต้องอยู่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของงานราชการและให้ค านึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 กรณีท่ีมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ให้ด าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจโดยเร็วและให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่สามารถ 
ขออนุมัติก่อนได้ 
 กรณีข้าราชการได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน เว้น
แต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จส้ิน และ
กลับถึงท่ีต้ังส านักงานในวันใด หากจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 
อัตราการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
  ให้ข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 
ช่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ 50 บาท 

 2. การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวนัละ 7 ช่ัวโมง โดยไม่รวม
เวลาหยุดพัก ในอัตราช่ัวโมงละ 60 บาท 
 3. กรณีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีมอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน 
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจส่ังการให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ช่ัวโมง ในอัตราช่ัง
โมงละ 60 บาท 
 4. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนส าหรับวันนั้น 
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 5. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่น ของทางราชการส าหรับการ
ปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว 
  หมายเหตุ : กรณีผู้ท่ีท างานเป็นผลัดหรือกะต้องดูตารางเวร หากวันใดเป็นวันหยุดก็จะเบิกได้ใน
อัตราของวันหยุดราชการ แต่ถ้าเป็นเวลาพักจะเบิกในอัตรานอกเวลาในวันท าการ 
การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ 

1. การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบ
หรือ ค าส่ังอื่นๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  

2. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจ านวนช่ัวโมง 
การควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง
การปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงล าพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง 

2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
เสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
1. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง

ก าหนด หรือตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 
2. การจ่ายเงินตอบแทนท่ีนอกเหนือหรือแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอท าความ 

ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
3. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ียังมิได้เบิกจ่ายเงินตอบแทนก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2536 หรือตามท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินการอยูป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1. บัญชีรายละเอียดขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
2. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. รายช่ือข้าราชการและลูกจ้างพร้อมลายมือช่ือ พร้อมท้ังการลงเวลามาและเวลากลับของ 

การอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
สาระส าคัญ 
 การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดท่ีแน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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ประเภทของการฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
1. การฝึกอบรมประเภท ก หมายถึง การฝึกอบรมท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่ง
เป็นข้าราชการต าแหน่ง  
 1.1 ประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ  
 1.2 ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  
 1.3 ประเภทอ านวยการระดับสูง  
 1.4 ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า  
2. การฝึกอบรมประเภท ข หมายถึง การฝึกอบรมท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่ง
เป็นข้าราชการต าแหน่ง  
 2.1 ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส  
 2.2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ  
 2.3 ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า  
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของ
รัฐซึ่งการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก จัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น  
 ค่าตอบแทนวิทยากร  
1. ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลพินิจ  
 - หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายได้โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็น 
เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยไม่มีอัตราก าหนด ได้แก่  
  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  2. ค่าใช้และตกแต่งสถานท่ี  
  3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แฟ้ม  
  4. ค่าเส้ือ กระเป๋า เป้  
  5. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดอบรม ค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพักหรือ 
ท่ีปฏิบัติงานไปยังสถานท่ีอบรมของประธานฯ เจ้าหน้าท่ี วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์  
  - ในการจัดท าโครงการควรระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนว่า มีรายการอะไรบ้าง 
พร้อมระบุจ านวนเงินไว้ในโครงการเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่าย  
 2. ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ได้แก่  
  1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  
 2. ค่าอาหาร  
 3. ค่าเช่าท่ีพัก  
  4. ค่าพาหนะ  
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3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร มีดังนี้  
   1. ลักษณะเป็นการบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน  
  2. ลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน  
  3. ลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/อภิปราย/สัมมนา/ท ากิจกรรม จ่ายได้ไม่เกิน
กลุ่มละ 2 คน  
อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  

ประเภทวิทยากร การฝึกอบรมประเภท ก 
การฝึกอบรมประเภท ข และ

บุคคลภายนอก 
วิทยากรท่ีเป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินช่ัวโมงละ   800 บาท ไม่เกินช่ัวโมงละ 600 บาท 
วิทยากรท่ีมิใช่บุคลากรของรัฐ ไม่เกินช่ัวโมงละ 1,600 บาท ไม่เกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 

 

4. ค่าสมนาคุณวิทยากร  
  1. กรณีวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ สามารถจ่ายค่าวิทยากร สูง
กว่าอัตราท่ีก าหนดได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการอบรม  
  2. กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการเดียวกับผู้จัดอบรม อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะ
สามารถจ่ายได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ไม่เกนิอัตราท่ีก าหนด  
 

5. การนับเวลาเพือ่จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  
 1. นับเวลาตามตารางการฝึกอบรม  
  2. ไม่หักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม (กรณีบรรยายต่อเนื่อง)  
  3. แต่ละช่ัวโมงต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที  
  4. ถ้าช่ัวโมงการอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาทีให้เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง  
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมภายในประเทศ (บาท:วัน:คน)  

สถานที่จัด 
การฝึกอบรมประเภท ก 

การฝึกอบรมประเภท ข 
และบุคคลภายนอก 

มาตรการประหยัด
การเบิกจ่ายปี 

2552 
(ขอความร่วมมือ) 

จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุก
ม้ือ 

จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุก
ม้ือ 

ในสถานท่ีราชการ ไม่เกิน 850  ไม่เกิน 600  ไม่เกิน 600  ไม่เกิน 400  ไม่เกินมื้อละ 150 
ในสถานท่ีของเอกชน ไม่เกิน 1,200  ไม่เกิน 850  ไม่เกิน 950  ไม่เกิน 700  ไม่เกินมื้อละ 400 
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อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม (บาท:วัน:คน)   

ระดับ 

ในประเทศ 
(ไม่เกิน บาท:คน:วัน) 

ต่างประเทศ (ไม่เกิน บาท:คน:วัน) 

คนเดียว พักคู ่
ก ข ค 

คนเดียว พักคู ่ คนเดียว พักคู ่ คนเดียว พักคู ่
การฝึกอบรมประเภท ก 2,400  1,300  8,000 5,600 5,100 3,900 3,600 2,500 
การฝึกอบรมประเภท ข 
และบุคคลภายนอก 

 1,450 900  
 

6,000 4,200 4,000 2,800 2,400 1,700 

 
ค่าพาหนะ  
 1. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม/ยืมจากส่วนราชการอื่นให้เบิกค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงได้เท่าท่ีจ่ายจริง  
 2. กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงตาม
ความจ าเป็นและประหยัด 
 3. กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะท้ังหมดหรือจัดให้
บางส่วนให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายท้ังหมดหรือส่วนท่ีขาดให้แก่ ประธาน เจ้าหน้าท่ี 
วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์ กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์เป็น
บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ข้อ 20)  
  4. กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อ ให้หักค่าเบ้ียเล้ียงท่ีค านวณได้ในอัตรามื้อ
ละ 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายต่อวัน  
ประเภทยานพาหนะ ใช้หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย ดังนี้  
 1. การฝึกอบรมประเภท ก จัดยานพาหนะตามสิทธิต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่
เครื่องบินให้ใช้ช้ันธุรกิจแต่ถ้าเดินทางไม่ได้ให้เดินทางโดยช้ันหนึ่ง  
 2. การฝึกอบรมประเภท ข จัดยานพาหนะตามสิทธิต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน  
 3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก จัดยานพาหนะตามสิทธิต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  
 การค านวณเบ้ียเล้ียง  
กรณีการฝึกอบรมมีการจัดอาหาร ใช้หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย ดังนี้  
 1. ให้เริ่มนับเวลาต้ังแต่ออกจากท่ีอยู่หรือท่ีท างาน จนกลับถึงท่ีอยู่หรือที่ท างาน โดยนับเวลา 24 
ช่ัวโมง คิดเป็น 1 วัน หรือเกินกว่า 12 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 วัน  
  2. ให้หักเบ้ียเล้ียงท่ีค านวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเล้ียงเหมาจ่ายต่อวัน  
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 กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอก และผู้จัดไม่จัดอาหาร/ท่ีพัก/ยานพาหนะ ให้จ่ายเงินให้กับผู้เข้า
อบรม ดังนี้ 
 1. ค่าเบ้ียเล้ียง  
  ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ จ่ายได้ไม่เกิน 120 บาท/คน/วัน  
  จัดอาหารให้ 1 มื้อ จ่ายได้ไม่เกิน 80 บาท/คน/วัน  
  จัดอาหารให้ 2 มื้อ จ่ายได้ไม่เกิน 40 บาท/คน/วัน 
 2. ค่าเช่าท่ีพัก : เหมาจ่ายได้ไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน  
 3. ค่ายานพาหนะ : จ่ายจริงหรือเหมาจ่าย แต่ยกเว้นห้ามเบิกค่าเครื่องบิน  
 4. ใช้แบบใบส าคัญรับเงินแนบท้าย  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม  
 1. กรณีหน่วยงานผู้จัดออกค่าอาหาร ท่ีพัก ยานพาหนะให้ท้ังหมด  
 2. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ท่ีพัก ยานพาหนะให้ท้ังหมด  
 3. ผู้เข้าอบรม/ผู้สังเกตการณ์ งดเบิกค่าใช้จ่าย 
 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  
สาระส าคัญ 
ชนิดของหนังสือราชการ 
     หนังสือราชการมีจ านวน 6 ชนิด ดังนี้ 
  1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึง่มิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
  2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนงัสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ (การใช้หนังสือภายใน 
ส่วนราชการมักนิยมใช้เฉพาะเรื่องท่ีติดต่อภายในกรมเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ หากมีหนังสือไปต่างกรมแม้อยู่
ในกระทรวงเดียวกนัมักนิยมใช้หนังสือราชการภายนอก) 
ความแตกต่างระหว่างหนังสือภายในกับหนังสือภายนอก 
      ก. หนังสือภายในมีความเป็นแบบพิธีน้อยกว่า คือ ไม่ต้องลงท่ีต้ัง ไม่มีหัวข้ออ้างอิง หรือส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยเป็นหัวข้อแยกออกมาและไม่มีค าลงท้ายโดยถือหลักความเป็นกันเอง เนื่องจากเป็นการติดต่อระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกันหรือเป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน 
      ข. ขอบเขตการใช้หนังสือภายนอกใช้ได้ทุกกรณีแต่หนังสือภายในจะใช้ได้เฉพาะการติดต่องานของ
หน่วยงานภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกันเท่านั้น จะใช้หนังสือภายในติดต่อกับหน่วยงาน
เอกชนท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือกับบุคคลภายนอกไม่ได้ 
  3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ท้ังระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ 
และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
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  4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับ 
  ค าส่ัง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตรา
ครุฑ 
  ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีได้วางไว้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 
เพื่อถือ เป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
     ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายท่ี
บัญญัติให้กระท าได้ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
  5. หนังสือประชาสัมพันธ ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว 
     ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศ หรือช้ีแจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ให้
ใช้กระดาษตราครุฑ 
      แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความ เข้าใจในกิจการของทางราชการ 
หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ให้ใช้กระดาษครุฑ 
      ข่าว คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้น
นอกจากท่ีกล่าวแล้วข้างต้น หรือหนังสือท่ีหน่วยงานอื่นใดซึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการ
ประชุม บันทึกและหนังสืออื่น 
     หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยท่ัวไป ไม่จ าเพาะเจาะจง ให้ใช้กระดาษครุฑ 
     รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของท่ี
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
     บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาส่ังการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความท่ีเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่า ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
     หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของ
บุคคลภายนอกท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบ
ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้
ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา ค าร้อง เป็นต้น 
     หนังสือท่ีจัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีส าเนาเก็บไว้ที่
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ ส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงช่ือลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือย่อ และให้ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์และผู้ตรวจลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 
      หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มพยัญชนะ  
ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งก าหนดเป็นเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข 1เรียงเป็นล าดับไป
จนถึงส้ินปีปฏิทิน หรือใช้เลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 
      การปฏิบัติต่อหนังสือเวียน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นต้องให้หน่วยงานหรือ
บุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ได้รับทราบด้วย ให้มีหน้าท่ีจัดท าส าเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือ
บุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 
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การเขียนหนังสือราชการ  
  การบันทึกและร่างหนังสือถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินงานสารบรรณท่ีมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานสารบรรณจึงจ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติหลาย
ประการซึ่งจะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานสารบรรณด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้  
1. การบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา มี 4 ลักษณะ ดังนี ้ 
  1.1 บันทึกย่อเร่ือง คือ การเรียบเรียงข้อความโดยเก็บแต่ประเด็นส าคัญ ๆ แต่ให้เข้าใจในเนื้อเรื่อง
ครบถ้วนท่ีจะส่ังงานโดยไม่ผิดพลาด หนังสือฉบับใดมีข้อความส าคัญไม่มากนัก หรือไม่อาจย่อลงให้ส้ันได้อีก
ก็เสนอให้พิจารณาได้เลยแต่ควรขีดเส้นใต้เฉพาะท่ีข้อความส าคัญนั้นๆ ไว้ด้วย ก่อนบันทึกย่อเรื่องผู้บันทึก
ต้องอ่านเรื่องราวให้ละเอียดเสียก่อน แล้วจับประเด็นส าคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อความส้ันๆ อาจไม่
จ าเป็นต้องเรียงล าดับข้อความตามหนังสือแต่ควรเรียบเรียงข้อความใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน  
  1.2 บันทึกรายงาน คือ การเขียนข้อความรายงานเรื่องท่ีตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือส ารวจ
สืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาควรเขียนให้ส้ัน พิจารณาเฉพาะข้อความท่ีจ าเป็นต้องรายงาน แต่ถ้าเป็น
การรายงานเรื่องท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต้องรายงานทุกข้อท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือสนใจ  
  1.3 บันทึกความเห็น คือ การเขียนข้อความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนท่ีมีเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสนอ 
เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาส่ังการของผู้บังคับบัญชา อาจบันทึกต่อท้ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึก
ต่อท้ายย่อเรื่องถ้าเป็นเรื่องท่ีส่ังการได้หลายทาง อาจเขียนบันทึกความเห็นไว้ด้วยว่า ถ้าส่ังการทางใดจะ
เกิดผลหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และถ้ามีการอ้างกฎหมายและระเบียบใดควรเสนอประกอบเรื่องนั้นๆด้วย
ตัวอย่างการใช้ค าเสนอความเห็นในตอนท้าย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น  
  “เพื่อโปรดทราบ”  
  “เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้...................ทราบด้วย”  
  “เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ”  
  “เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต”  
  “เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม”  
  “เพื่อโปรดส่ังการให้ถือปฏิบัติต่อไป”  
  “เพื่อโปรดพิจารณา  
 1.4 บันทึกติดต่อและสั่งการ คือ การเขียนข้อความติดต่อภายใน ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
เดียวกัน หรือผู้บังคับบัญชาส่ังการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  
  การร่างหนังสือ มีความส าคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือบางฉบับท่ีมี
ข้อความไม่ซับซ้อนมากอาจไม่จ าเป็นต้องร่างก่อน ได้แก่ หนังสือท่ีต้องจัดท าเป็นประจ าเหมือนเป็นแบบ
ฉบับในการใช้ถ้อยค าอยู่แล้ว หนังสือน าส่งเอกสารและหนังสือตอบรับเอกสาร เป็นต้น กรณีเป็นหนังสือใน
ลักษณะโต้ตอบราชการ หากมีโอกาสได้ร่างหนังสือนั้นก่อนจะได้หนังสือราชการท่ีมีข้อความเหมาะสม 
รัดกุม โดยหลักการร่างหนังสือ มีดังนี้ 
  1. ต้องรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นมาก่อน โดยต้องอ่านข้อความท่ีเป็นเหตุเดิมซึ่งต้องโต้ตอบหนังสือนั้น
ให้เข้าประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
  2. ให้ข้ึนต้นด้วยข้อความท่ีเป็นเหตุก่อน ต่อด้วยข้อความท่ีเป็นความประสงค์หรือข้อตกลง ถ้ามี
หลายข้อ ควรแยกไว้เป็นข้อๆ ตัวอย่างการขึ้นต้นข้อความท่ีเป็นเหตุซึ่งนิยมใช้กันโดยท่ัวไป คือ  
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“ตามหนังสือท่ีอ้างถึง.............. (ให้ย่อความหนังสือท่ีอ้างถึงเฉพาะประเด็นส าคัญ)........................................  
...........................................................................................ความแจ้งแล้วนั้น / ความละเอียดทราบแล้วนั้น” 
หรือ “ตามท่ี..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................นั้น”  
  3. ข้อความใดอ้างอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น “ตาม
ระบบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” เป็นต้น  
  4. ใช้ข้อความส้ัน ๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย  
  5. ตรวจสอบการตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ให้ถูกต้อง  
  6. ตรวจสอบช่ือ ต าแหน่ง ส่วนราชการ ผู้รับให้ถูกต้อง  
  7. ควรใช้ถ้อยค าสุภาพให้สมฐานะของผู้รับ  
  การตรวจร่าง ผู้มีหน้าท่ีตรวจร่างหนังสือราชการต้องเน้นความถูกต้องตามหลักภาษา การ
เช่ือมโยงข้อความ เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ให้ตรวจอย่างละเอียด  
  การพิมพ์ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบของหนังสือแต่ละประเภทไม่ควรลบหรือขีดฆ่าข้อความใด ๆ  
 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557  
สาระส าคัญ 
 ข้อ 3 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหมายถึงโครงการ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  3.1 โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ 
  3.2 โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
ก่อให้เกดิระบบคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนับถือความดีงาม และคุณธรรมจริยธรรม 
  3.3 โครงการ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและ
ของชาติอื่นๆ 
  3.4 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย หรือท่ีมีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่นท่ีมีโครงการ
หรือหลักสูตรและช่วงระยะเวลาท่ีแน่นอน 
  3.5 การจัดท าฐานข้อมูลด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
  3.6 การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ 
  3.7 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน สาระความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านส่ือทุกประเภท 
 ข้อ 4 เงิน และ/หรือ ทรัพย์สินท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ได้มาจาก 
  4.1 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
  4.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 
  4.3 เงินทุนหรือทรัพย์สินท่ีบุคคล หรือหน่วยงานอื่นมอบให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  4.4 เงินท่ีเรียกเก็บจากผู้ท่ีรับบริการ เงินค่าลงทะเบียน 
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 ข้อ 5 ให้ผู้ประสงค์เสนอโครงการ จัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เสนอต่อรองอธิการบดีท่ีรับ ผิดชอบ เพื่อน าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  5.1 เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด 
  5.2 เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการท่ีหน่วยงานนั้นๆ 
รับผิดชอบ 
  5.3 เป็นงานท่ีมีแผนการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้อง และส่งเสริมการท างานในหน้าท่ี
ประจ า 
 ข้อ 6 การอนุมัติโครงการ ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
โครงการ 
 ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติโครงการตามข้อ 6 แล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการบริหาร
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามท่ีได้รับอนุมัติ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน               
1 ปีงบประมาณ หรือหากมีเหตุท าให้ไม่สามารถด าเนินได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ให้เสนอขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการต่ออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายได้คราวละ 6 เดือน รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 1 ปี 
 ข้อ 8 การเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกโครงการท่ีได้รับอนุมัติตามข้อ 7 ในทุกกรณี ให้หัวหน้าโครงการ
หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ท าหนังสือช้ีแจงเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกโครงการ ให้อธิการบดีหรือผู้
ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ข้อ 9 โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ยกเลิกตามข้อ 8 ให้คณะกรรมการบริหารงานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ด าเนินการปรับแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณและระยะเวลาโครงการท่ี
เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานท่ีเหมาะสมด าเนินการต่อไป 
 หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการท่ีละท้ิงงานโครงการ หรือไม่สามารถด าเนินโครงการท่ี
ได้รับอนุมัติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอขอจัดท าโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 ข้อ 10 การก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารโครงการให้ด าเนินการตามวิธีงบประมาณโดยให้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย หากค่าใช้จ่ายใดไม่มีระเบียบรองรับ แต่เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีขอต้ังงบประมาณ ให้ด าเนินการขออนุมัติต่ออธิการบดีหรือ ผู้ท่ีได้รับ
มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
 ข้อ 11 การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยครุภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงของท่ีมี
ลักษณะคงทนถาวร หรือส่ิงของท่ีมีราคาต่อหน่วยเกินกว่า 5,000 บาท ท้ังนี้ให้รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย และค่าติดต้ังด้วย 
 ข้อ 12 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  12.1 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสนับสนุนการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในคราวเดียว ตาม
วงเงินท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายและยืม
เงินตามวิธีการ ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  12.2 ให้คณะ หน่วยงาน น างบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้รับการ
จัดสรรเข้าบัญชีธนาคารที่มีการเปิดบัญชีไว้เป็นการเฉพาะ 
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  12.3. ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ยืมเงินทดรองจ่าย
ตามแผนงานจากบัญชี ข้อ 12.2 โดยแนบรายละเอียดแผนการด าเนินงานเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติ
ด้วย 
 ข้อ 13 การถั่วเฉล่ียจ่ายในการด าเนินโครงการ ให้ถัวเฉล่ียจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ หากมีการเปล่ียนแปลงเกินกว่าท่ีก าหนด ให้ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่ายต่ออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายและส่งใช้
ใบส าคัญ 
 ข้อ 14 การรายงานผลการด าเนินโครงการให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  14.1 ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแบบท่ีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ก าหนด เพื่อเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดี
มอบหมายทราบทุกๆ 3 เดือน 
  14.2 เมื่อส้ินสุดโครงการแล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานการใช้
จ่ายเงิน โดยรวบรวมหลักฐานการจ่าย ใบส าคัญจ่าย เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายและ
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินสุดโครงการ 
  14.3 ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ภายใน 30 วัน นับจากวัน
ส้ินสุดโครงการ 
  14.4 หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ท่ีค้างส่งรายงานการใช้จ่ายเงินและ
รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 2 ปี ย้อนหลัง จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
  14.5 ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จัดท าเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินโครงการข้อ 14.3 โดยรวมของหน่วยงาน จ านวน 2 เล่มเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดี
มอบหมายภายใน 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ๆ 
 ข้อ 15 ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมรักษาตามประกาศนี้ 
 

3.  การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง:    แนวปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหา 
สาระส าคัญ 

McNamara (1999) กล่าวว่าวิธีการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดท่ีจะ
สามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่มีแนวปฏิบัติพื้นฐานท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดยต้องมีการฝึก
ใช้เสียก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ 
          1.  ระบุปัญหา  ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีคนส่วนใหญ่มักจะสับสน กล่าวคือ จะเริ่มด้วยการคิดว่า ส่ิงนั้นเป็น
ปัญหา แทนท่ีจะท าความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าท าไมจึงคิดว่าส่ิงนั้นเป็นปัญหา การระบุปัญหาต้อง
อาศัยข้อมูลจากตนเองและผู้อื่น ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการตั้งค าถาม อาทิ อะไรคือส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นสาเหตุท่ีท าให้
คิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้น  ปัญหาท่ีว่านั้นเกิดขึ้นท่ีไหน  เกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใด ก าลังเกิดขึ้นกับใคร และ
ท าไมจึงเกิดขึ้น จากนั้นให้เขียนอธิบายว่าส่ิงท่ีก าลังเกิดในขณะนั้น โดยแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร ต้อง
พยายามอธิบายให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เขียนอย่างเจาะจง และครอบคลุมประเด็นว่า อะไร ท่ีไหน  
อย่างไร กับใคร และท าไม 
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               1.1 เมื่อถึงจุดนี้ หากปัญหายังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องท่ีมีความซับซ้อนควรระบุปัญหาให้กระจาย
ออกมาแบบย่อยๆลงไปอีก โดยต้ังค าถามซ้ าอย่างเดิมจนกว่าจะได้ค าอธิบายส าหรับปัญหาต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
มากพอ  
               1.2 ท าการตรวจสอบว่าความเข้าใจท่ีมีต่อปัญหาต่างๆ นั้น มีความถูกต้องเพียงใดโดยการ
หารือกับสมาชิกในกลุ่มหรือบุคคลอื่น 
               1.3 น าปัญหาต่างๆ มาจัดความส าคัญ หากพบว่ามีปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันจ านวนหลาย
ปัญหาให้พิจารณาว่าปัญหาใดควรจัดการก่อนปัญหาใดจัดการทีหลัง ท้ังนี้ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างปัญหา
ท่ีมีความส าคัญกับปัญหาท่ีเป็นเรื่องฉุกเฉินเพราะปัญหาท่ีมีความส าคัญเป็นปัญหาท่ีต้องจัดการก่อน 
               1.4 ท าความเข้าใจกับบทบาทของตนเองในปัญหานั้นให้ถูกต้องเพราะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้บทบาทของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อตนเองเครียดก็อาจมองว่าผู้อื่นเครียดเช่นเดียวกันซึ่งความจริงอาจไม่
เป็นเช่นนั้น 
          2.  มองหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา ในขั้นนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับข้อมูลน าเข้าจากบุคคล
อื่นซึ่งรับรู้ปญัหาและจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาการเก็บข้อมลูควรท าเป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูล
มากกว่า ให้จดบันทึกส่ิงท่ีเป็นความคิดเห็นของตนเองและส่ิงท่ีได้ยินมาจากผู้อื่น จากนั้นเขียนอธิบายสาเหตุ
ของปัญหาในลักษณะท่ีว่าอะไรก าลังเกิดขึ้น เกิดขึ้น ท่ีไหน เมื่อใด อย่างไร กับใคร และท าไม 
          3.  แจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ในขั้นนี้ควรให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วน
ร่วม ยกเว้นในกรณีท่ีปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ให้ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้
ทางเลือกหลายๆทางแล้วน ามาคัดกรองเพื่อหาแนวคิดท่ีดีท่ีสุด การได้มาซึ่งความคิดท่ีหลากหลายนั้นต้อง
ระวังท่ีจะไม่ตัดสินว่าความคิดเหล่านั้นดีหรือไม่ดี ใหจ้ดบันทึกตามท่ีได้ยินมาเท่านั้นทักษะท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการจ าแนกสาเหตุของปัญหาคือการคิดเชิงระบบ (systems thinking) 
          4. เลือกวิธีการแก้ปัญหา  ในการคัดเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา ควรพิจารณาดังนี้ 
               4.1 วิธีการใดท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว 
               4.2 วิธีการใดท่ีมีความเป็นจริงมากท่ีสุดในการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ในขณะนี้มีทรัพยากรส าหรับ
การแก้ปัญหาหรือไม่ จะจัดหามาใช้ได้หรือไม่ มีเวลาเพียงพอท่ีจะใช้วิธีการนี้หรือไม่ 
               4.3 อะไรคือความเส่ียงของทางเลือกแต่ละวิธี 
          5. วางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดไปปฏิบัติหรือจัดท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งใน
ขั้นนี้มีส่ิงท่ีต้องพิจารณาคือ 
               5.1  สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว 
               5.2 มีข้ันตอนอะไรที่จะต้องท าในการน าทางเลือกท่ีดีท่ีสุดไปแก้ปัญหา มีระบบหรือ
กระบวนการอะไรที่จะต้องเปล่ียนแปลงบ้าง 
               5.3 จะรู้ได้อย่างไรว่าขั้นตอนต่างๆ มกีารปฏิบัติ  ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผน 
               5.4 ทรัพยากรอะไรบ้างท่ีต้องการ ในประเด็นของบคุลากร เงิน และส่ิงอ านวยความสะดวก 
               5.5 ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการน าวิธีการแก้ปัญหาไปปฏิบัติให้เขียนตารางท่ีแสดงเวลาต้ังแต่
เริ่มต้นจนส้ินสุด และเวลาท่ีคาดหวังว่าจะเห็นตัวบ่งช้ีความส าเร็จปรากฏขึ้น 
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               5.6 ใครคือผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน 
               5.7 เขียนค าตอบส าหรับค าถามท่ีกล่าวมาแล้ว และให้ถือว่านี่คือแผนปฏิบัติการ 
               5.8 ส่ือสารท าความเข้าใจแผนนี้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการน าแผนไปปฏิบัติ ปัจจัยส าคัญของ
ขั้นตอนนี้คือ การสังเกตและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 

          6. ดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน โดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ 
               6.1 เห็นส่ิงท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นตามตัวบ่งช้ีหรือไม่ 
               6.2 แผนมีการด าเนินงานตามตารางท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
               6.3 ถ้าแผนไม่ได้ด าเนินไปตามท่ีคาดหวังไว้ ให้พิจารณาว่า แผนมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่มี
ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะท าให้แผนส าเร็จตามก าหนดการหรือไม่ ควรมีส่ิงอื่นท่ีต้องท าก่อนส่ิงท่ีก าหนดไว้แต่
เดิมในแผนหรือไม่ควรเปล่ียนแผนหรือไม่ 
          7. ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่   ในขั้นนี้ วิธีหนึง่ท่ีดีท่ีสุดในการ
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ คือการกลับคืนสู่การปฏิบัติงามตามปกติ แล้ว
สังเกตสถานการณ์  นอกจากนั้นมีประเด็นท่ีควรพจิารณาเพิ่มเติมดังนี้  
               7.1 ควรมีการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก 
               7.2 อะไรคือบทเรียนท่ีได้จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ ในเชิงความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ 
               7.3 ควรมีการเขียนบันทึกส้ันๆ ถึงเหตุการณ์เด่น ท่ีเป็นความส าเร็จในการพยายามแก้ปัญหา 
และส่ิงท่ีเป็นผลลัพธ์ท่ีได้เรียนรู้  แล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 
           แนวปฏิบัติพื้นฐานนี้ มีการพัฒนาเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาท่ัวไป (general problem solving 
model) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งด าเนินงานให้บริการโดยบริษัท Cisco 
Systems (2002) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนคือ 1) ระบุปัญหาในลักษณะของกลุ่มอาการผิดปกติหรือส่ิงท่ี
น่าจะเป็นสาเหตุของความผิดปกติ 2) รวบรวมข้อเท็จจริงท่ีจ าเป็นส าหรับการคัดแยกส่ิงท่ีเป็นสาเหตุท่ี
แท้จริงออกมา 3) พิจารณาหาความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาโดยตัดทอนปัญหาท่ีไม่เกี่ยวข้องออกไปจาก
ข้อเท็จจริงในรายการท่ีรวบรวมไว้ 4) สร้างแผนปฏิบัติการจากปัญหาท่ีเหลืออยู่ โดยวางแผนจัดการกับ
ปัญหาเพียงครั้งละตัวแปรเดียว  5) น าแผนไปปฏิบัติ  ทีละขั้นตอนอย่างระมัดระวงั พร้อมท้ังตรวจสอบเป็น
ระยะๆ ว่าอาการผิดปกติหายไปหรือไม่ 6) เมื่อเปล่ียนตัวแปรท่ีท าการแก้ไข ให้เก็บผลลัพธ์ของแต่ละครั้ง 
เพื่อคัดแยกว่าส่ิงใดท่ีเป็นและไม่เป็นปัญหา และ 7) วิเคราะห์ผลเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้าใช่ก็แสดงว่าประบวนการแก้ไขส าเร็จเรียบร้อยแล้ว      
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4.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง: การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สาระส าคัญ 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ X  S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉล่ีย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยน า 
เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญเนื้อหาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่ 
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

        IC  =   
N

R  

        IC  =    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม 
        R    =    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
        N    =    จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 ถ้าค่าดัชนี  IC ท่ีค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นก็เป็นตัวแทนลักษณะของกลุ่ม
พฤติกรรมนั้น  ถ้าข้อค าถามใดท่ีมีค่าดีชะนีต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นก็ถูกตัดออกไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดี
ขึ้น  ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 117 ) 
 

2. ค่าความเท่ียงของการประเมินโครงการ 
ใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา ( Alpha ) ของคอนบาค ( Cronbach, 1990:204) 

   R2               =    
1K
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1S   =     ผลรวมแปรปรวนของแบบประเมินในแต่ละข้อ 
   2

1S         =     ความแปรปรวนของแบบประเมิน 
   K          =      จ านวนข้อท้ังหมดในแบบประเมิน 
        3.   ค่าเฉล่ีย 

       ใช้สูตร  X  = 
N

 ƒx 

   X  = ค่าเฉล่ีย 
    ƒx = ผลรวมของความถ่ีของคะแนนท้ังหมด 
   N  =    จ านวนผู้ประเมินท้ังหมด 
         4.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      ใช้สูตร   S.D. =  
 1

22





nn

xXn  

   S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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   2X  = ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 
    2x    = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด ยกก าลังสอง 
       n  = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

5.  เกณฑ์เฉล่ียการประเมินโครงการ 
  คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อย 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด 
 

2.2 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

แนวคิด ทฤษฎี PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม 
และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ       
อย่าง  W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนงาน วงจรนี้
จึงมีอีกช่ือหนึ่งว่า “Deming Cycle” 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม  Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม5 2545, หน้า 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมี 
ส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) เอ็ดวาร์ค และ แอทคินสัน ได้พัฒนาทฤษฎีความคาดหวัง
ขึ้นมาจากความเช่ือท่ีว่า การท่ีบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานใดๆ ให้ส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อส่ิงล่อ
ใจหรือรางวัลมี่จะได้รับเป็นผลตอบแทนเป็นส าคัญ นั่นคือ บุคคลจะมีแรงจูงใจในการเรียนหรือการท างาน
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นการรับรู้หรือแระเมินค่า
ตนเองว่า จะมีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีท านั้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ประการท่ีสอง คือ ความมีคุณค่าของส่ิงล่อใจท่ีบุคคลจะได้รับเป็นผลตอบแทนจากการท างานนั้น แรงจูงใจ
สูงสุดในการท างานจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่า มีความเป็นไปได้ของความส าเร็จในการเรียน
หรือการท างานในระดับกลาง หรือเป็นงานท่ีไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป ส าหรับงานท่ียากเกินไปนั้น แม้ว่า
บุคคลได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่าวงเต็มท่ีแล้ว ก็ยังมีความเป็นไปได้ต่ าท่ีจะประสบความส าเร็จ หรือ
งานท่ีง่ายจนเกินไป บุคคลใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยก็สามารถท าได้ส าเร็จ หรือมีความเป็นไปได้ของ
ความส าเร็จสูง ฉะนั้นงานท่ียากหรือง่ายจนเกินไป จึงท าให้บุคคลมีแรงจูงใจเกิดขึ้นในระดับต่ า   
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การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOTหรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 

 

 

การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
 มาร์ซาโน (Marzano. 2001: 11-12) อธิบายว่า รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 
ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตน ระบบบูรณาการ และระบบสติปัญญา ระบบแห่งตนตัดสินการยอมรับการ
เรียนรู้เรื่องใหม่ เมื่อระบบแห่งตนรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ระบบแห่งตนจะตัดสินใจว่าจะท าตามพฤติกรรม
เช่นปัจจุบันหรือเข้าร่วมในกิจกรรมใหม่ ระบบบูรณาการจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายของ
การเรียนรู้นั้น โดยการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเรียนรู้และติดตามว่าจะท าได้
ดีเพียงใด จากนั้นระบบสติปัญญาจะท าหน้าท่ีจัดกระท ากับข้อมูลในลักษณะของการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูล
ท่ีจ าเป็นตามขอบเขตความรู้ในเนื้อหา ดังนั้น ปริมาณความรู้ของนักเรียนแต่ละคนจึงมีผลต่อความส าเร็จ
อย่างสูงในการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ซึ่งความรู้ใหม่สามารถต่อยอดจากความรู้เดิมได้อย่างกว้างขวาง 

ทฤษฎีการแก้ปัญหา 
          ทฤษฎีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผลงานเรื่องนักแก้ปัญหาท่ัวไป (general problem 
solver) ของ Ernest & Newell (1969) และ Newell & Simon (1972) ซึ่งเป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาของ
มนุษย์ (human problem solving) ในรูปแบบของโปรแกรมท่ีเป็นสถานการณ์จ าลอง  ผลงานนี้ช่วย
วางรากฐานกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการประมวลสารสนเทศส าหรับศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหา หลักการของ
ทฤษฎีนี้คือ พฤติกรรมการแก้ปัญหาประกอบด้วย “วิธีการ-ปลายทาง-วิเคราะห”์ ซึ่งเป็นการน าปัญหามา

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2
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แตกออกเป็นองค์ประกอบหรือเป้าหมายย่อยๆ   แล้วจึงจัดการแก้ไขเป้าหมายย่อยๆ เหล่านั้นทีละ
เรื่อง   แนวคิดนี้ตรงกันข้ามกับ Wertheimer (1959) นักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีเกสตอลต์ ซึ่งท าการวิจัย
เรื่องการแก้ปัญหาและให้ความส าคัญด้านความเข้าใจเรื่องโครงสร้างของปัญหา  โดยเช่ือว่าพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาท่ีประสบผลส าเร็จเป็นเพราะบุคคลผู้นั้นสามารถมองเห็นโครงสร้างโดยรวมท้ังหมดของปัญหา 
หลักการของทฤษฎีนี้คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการค้นพบธรรมชาติของปัญหาหรือ
ประเด็นหัวข้อท่ีต้องการแก้ไข  ส่ิงท่ีเป็นช่องว่าง  ความไม่ลงรอยกัน หรือส่ิงรบกวนต่างๆ เป็นส่ิงเร้าท่ีส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของกฎองค์กร ประกอบด้วย ความใกล้เคียง การ
ปกปิด ความคล้ายคลึง และความเรียบง่าย 
          DeBono (1971 และ 1991) เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้วิธีการคิดแบบนอก
กรอบ โดยเช่ือว่าปัญหาส่วนใหญ่ต้องการมุมมองท่ีแตกต่างจึงจะแก้ไขได้ส าเร็จ วิธีการที่จะท าให้ได้มุมมองท่ี
แตกต่างเกี่ยวกับปัญหาคือ การแยกปัญหาเป็นส่วนๆ แล้วน ากลับมารวมกลุ่มเข้าด้วยกันในลักษณะท่ี
แตกต่างไปจากเดิมหรือสุ่มบางส่วนมารวมกัน  หลักการนี้เสนอองค์ประกอบ ในการแก้ปัญหา 4 ประการ
คือ 1) ค้นหาความคิดเด่นๆ ท่ีเป็นหลักในท าความเข้าใจกับปัญหา 2) ค้นหาวิธีการท่ีแตกต่างออกไปในการ
มองปัญหา 3) ปล่อยวางการคิดแบบยึดติด และ 4) ให้โอกาสตนเองในการเปิดรับความคิดอื่นๆ  
 
การด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws 
 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติและไม่น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
มีการปฏิบัติงานท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ร่วมกันก าหนดกรอบเวลาการปฏิบัติท่ีชัดเจนให้ทุกคน
ทราบ 
  ด้านหลักคุณธรรม Ethics 
 เน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติงานยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เพื่อให้
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ไม่กระท าผิดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ การไม่ละเมิดจริยธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติและกฎหมายด้านความโปร่งใส Transparency 
มีกระบวนการการด าเนินงานตามภารกิจส านักงานท่ีมีข้ันตอน ถูกต้อง ตรวจสอบได้  
  หลักการมีส่วนร่วม Participation 
การให้โอกาสบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจ ใน
เรื่องต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างานโดย
ให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
  หลักส านึกรับผิดชอบ Accountability 
การตระหนักในสิทธิและหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และ
สังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง รวมท้ังความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 
  หลักความคุ้มค่า Value for Money 
การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ในการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและยั่งยืน รวมท้ังมีการป้องกันรักษาส่ิงแวดล้อม 
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หลักการบริหารโครงการที่ดี  
 1.  การวางแผนงานโดยยึดถือเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียดโครงการ  (Project 
Definition) ต่างๆ ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน วิธีการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ หรือแม้กระท่ังความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการด าเนิน
โครงการ เป็นต้น 
 2.  การวางแผนงานโครงการ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเม่ือด าเนินโครงการในแต่ละระยะเวลา
เสร็จสิ้นจะมีผลลัพธ์ใดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่จะต้องส่งมอบ  (Deliverables) จากนั้นจึง
วางแผนโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure: WBS) เป็นการแบ่งงานเป็นล าดับขั้น ในแต่ละขั้น
ต้องท าอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ และใช้ทรัพยากรใดบ้าง  พร้อมท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นให้
ชัดเจน ซึ่งการวางแผนโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure: WBS)  นี้จะท าให้รู้รายละเอียดของ
กิจกรรมโครงการท้ังหมด อีกท้ังยังท าให้รู้ถึงความสัมพันธ์ หรือความเช่ือโยงของแต่ละกิจกรรมในการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการงานได้ง่ายข้ึน 
 3.  การจัดเตรียมแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวางแผนโครงสร้างงาน (Work Breakdown 
Structure: WBS) ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการด าเนินการจะต้องมีแผนงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยควบคุมการด าเนินโครงการ เช่น แผนคุณภาพ แผนการเงิน แผนการจัดซื้อ แผนทรัพยากร 
แผนการส่ือสาร แผนการบริหารความเส่ียง เป็นต้น 
 4.  การบริหารงานและติดตามการใช้งบประมาณและเวลา เป็นการติดตามความคืบหน้าของ
การด าเนินโครงการ ตรวจสอบและระบุงานท่ีท าแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน พร้อมท้ังการประมาณการงาน
ท่ียังไม่แล้วเสร็จ รวมท้ังเวลา และงบประมาณท่ีใช้ยังคงสอดคล้องกับแผนด้ังเดิมหรือไม่  
 5. ระวังในส่วนที ่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือเวลาท่ีไม่
สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้ หรืองานท่ีคิดว่าด าเนินการเสร็จแล้ว แต่ความจริงแล้วยังด าเนินการไม่เสร็จ
เรียบร้อย ผู้บริหารโครงการควรติดตามและตรวจสอบการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังขวัญ
ก าลังใจในการท างานของสมาชิกในทีม เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพภาพในการด าเนินโครงการด้วย
เช่นกัน 
 6.  การบริหารขอบเขตโครงการ เป็นการก าหนด และบริหารขอบเขตงานท้ังหมดท่ีต้องการ
เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพิ่ม-ลดขอบเขตการด าเนินโครงการ ซึ่งต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอ านาจล่วงหน้า โดยมีเอกสารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 7.  การแก้ไขปัญหา หากเกิดปัญหาในการด าเนินโครงการ ต้องรีบแก้ไข อย่าท้ิงปัญหานั้นไว้นาน 
เพราะปัญหามักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากไม่แก้ไขจะสะสมและส่งผลต่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ 
ตามมาได้         
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ในลักษณะการศึกษาวิเคราะห์  จัดท าข้อมูลและระบบการ
ท างาน  งานบริหารโครงการ  การน าเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงาน การติดตามประเมินผล สรุปข้อมูล การให้
ค าปรึกษา แนะน าเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ จัดท า
เอกสารงาน รวมท้ังตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  

 
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

คู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา” มีขั้นตอนงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงานกิจกรรมโครงการ 

การวางแผนงานกิจกรรมโครงการ (Planning) เป็นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะต้องท า
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด การวางแผนเป็นการวางระบบงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงานล่วงหน้าท่ีจะด าเนินการเป็นการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
ด าเนินงานเป็นการเช่ือมโยงงานต้ังแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มต้นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานส้ินสุด เป็นการคิด 
วิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนด  

 

แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :    การวางแผนงานกิจกรรมโครงการ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ์ 

ผลผลิต
เอกสาร 
อ้างอิง 

1  

 

 

 

 

 

1. ศึกษาข้อมูลการจัดท าแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
ส านักงาน 
2. ศึกษาเงื่อนไขที่ก าหนดในแนวทาง 
การจัดท าแผนงาน และความเชื่อมโยง
แผนกิจกรรมโครงการกับการพัฒนา
นักศึกษา 
3. วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการจัดท า
แผนงานประจ าปี ด าเนินงานตามปฏิทิน
การจัดท าแผนงาน รับทราบนโยบาย 
และด าเนินงานตามหนังสือสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา  
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

7 วัน - -แผนงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยา  
ลัย  

-วิสัยทัศน์      
พันธกิจ  
เป้าหมาย
และกลยุทธ์
ของ
ส านักงาน 

 

ศึกษาข้อมูลหน่วยงาน
แผนงานและปฏิทินการ
จัดท าแผนงบประมาณ

ประจ าปี 
 

A 
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2  

 

 

 

 

 

 

 

-จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ตามภารกิจของส านักงาน
พัฒนานักศึกษา  งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่น 
เสนอกองแผนงานเพื่ออนุมัติ
งบประมาณประจ าป ี

 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

7 วัน 
 

DATA 
PRO 
JECT 

-นโยบาย
และแนว
ทางการ
จัดสรร
งบประมาณ
แผ่นดิน 
และเงิน
รายได้ 

-แนวทาง
จัดท า
แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

3  
 

1. ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันที่จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการ เพื่ อน ามาวิ เคราะห์ และ
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ  
3. น าเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ 
ตามที่ได้รับอนุมัติจากกองแผนงานโดย
น าข้อมูลกิจกรรมโครงการเดิม
เทียบเคียง ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บังคบับัญชา 
4. อนุมัติกิจกรรมโครงการตามแผนงาน 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

7 วัน 
 

ข้อ 
เสนอ
โครงการ 

แบบ
รายงาน

แผนงานที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี 

4  
 

1.เ ขี ย น กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แบบฟอร์มและองค์ประกอบกิจกรรม
โครงการ และลงนามตามล าดับ 
ดังน้ี 
 - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 - ผู้เห็นชอบโครงการ  
 - ผู้อนุมัติโครงการ  
2. น าเสนอข้อเสนอโครงการตาม
แผนงานที่ได้รับอนุมัติตามระบบงาน
สารบรรณต่ออธิการบดี  
3. ติดตามการอนุมัติโครงการ 
4. แก้ไขโครงการ (ถ้ามี) 
5. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
(ถ้ามี) 
6.อนุมัติให้จัดกิจกรรมโครงการ 

 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

หัวหน้า
ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

อธิการบดี 

 

 

3 วัน 
 

โครงการ แบบฟอร์ม
โครงการ 

จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

 

A 

จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการตามแผนงานที่

ได้รับอนุมัติ 

B 

ขออนุมัติ
โครงการ  
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1. 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครง 
2. การหลัก  
3. 2. ก าหนดองค์ประกอบ และจัดท า 

(ร่าง) คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการ  

4. 3. จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์
บุคลากรเป็นกรรมการ 

5. 4.รวบรวมและจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัย  
หรือประกาศมหาวิทยาลัย  หรือแบบ
มอบหมายงาน  

6. 5.น าเสนอค าสั่งมหาวิทยาลัย  หรือ
ประกาศมหาวิทยาลัย  หรือแบบ
มอบหมายงานลงนาม 
6.แจ้งเวียนค าสั่งมหาวิทยาลัย  ประกาศ
มหาวิทยาลัย  แบบมอบหมายงานเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

หัวหน้า
ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 

 

 

3 วัน 
 

-ค าสั่ง
มหาวิทยา
ลัย   
-ประกาศ
มหาวิทยา
ลัย   
-แบบ
มอบ 
หมายงาน 

- 
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1.วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการตามหลัก PDCA 
2. จัดท าแผนงาน ( Action Plan )   
โดยละเอียด ก าหนดกรอบงาน ก าหนด
กรอบระยะเวลาด าเนินงานทุกขั้นตอน
การปฏิบัติงานเร่ิมต้นถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสิ้นสุดและจัดท าความ
เชื่อมโยงของงาน 
3. น าเสนอแผนงานต่อผู้บังคับบัญชา 
4. แจ้งแผนงานการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคบับัญชาให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ
คณะกรรมการทราบและให้ด าเนินการ
ตามแผนงาน 
5. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจง
ข้อมูล และเตรียมความพร้อม         
ตามแผนงานก่อนการด าเนินกิจกรรม
โครงการ 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

หัวหน้า
ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

3 วัน 
 

Action 
Plan 

- 
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น าแผนงานกิจกรรมโครงการไปปฏิบัติ 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์
 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

ระยะ    
เวลา
ด าเนิน
โครงการ 

 

Action 
Plan 

- 

B 

มอบหมายการ
ปฏิบัติงาน  

วางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ 

น าแผนงานไปปฏิบัติ 

C 
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8  

 

 

 

 

 

1.ติดตาม ตรวจสอบแผนงานที่น าไป
ปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
2. ปรับปรุงแผนงานหากเกิดปัญหาและ
อุปสรรค ก่อน-ระหว่าง-หลัง การด าเนิน
กิจกรรมโครงการ 
3. ประเมินความส าเร็จของแผนงานที่
ก าหนด 
 
 
 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

ระยะ    
เวลา
ด าเนิน
โครงการ 

 

Action 
Plan 

- 

 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 

 การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ เป็นกระบวนงานท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานและรูปแบบกิจกรรม
โครงการท่ีก าหนดไว้  โดยข้ันตอนนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบกิจกรรม กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนงาน  เกิดจากมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการปรับแผนงานในระหว่างด าเนินงานการจัด
กิจกรรมโครงการ  
 
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :    การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ์ 

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างอิง 

1  

 

 

 

 

 

1. ศึกษาข้อมูลการจัดท าเอกสารการจัด
กิจกรรมโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ การ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  
2. ปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่พัสดุ  การจัดท าขออนุมัติยืม
เงินกิจกรรมโครงการที่ไ ด้ รับอนุมั ติ 
สัญญายืมเงิน เงินเข้าบัญชีผู้ยืม ผู้ยืม
โอนเงินหรือเบิกเงินสดให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ (หลักฐานการโอนใบส าคัญรับ
เงิน) ตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานกอง
คลังในการโอนเงินงบประมาณการจัด
กิจกรรมโครงการจะโอนเข้ าบัญชี
เงินเดือน 
3. จั ด ท า ข อ อ นุ มั ติ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ค่ า ต อ บ แ ท น  ค่ า ใ ช้ ส อ ย  โ ด ย ใ ส่
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร า ย ก า ร ต ร ง ต า ม
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
4. จัดท าบันทึกข้ออนุมั ติเ ดินทางไป
ราชการ (ถ้ามี) การจัดกิจกรรมโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

3 วัน 
 

-บันทึก
ข้อความ
ขออนุมัติ
ต่าง ๆ  
-บันทึก
ขออนุมัติ
เดินทาง
ไป
ราชการ 
-บันทึก
ขออนุมัติ
ปฏิบัติงา
นนอก
เวลา
ราชการ 
-สัญญา
ยืมเงิน 
-แบบ 
ฟอร์มราย 
ละเอียด
การจ้าง 
 
 

- 

ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินแผนงาน 

 

การจัดท าเอกสาร
โครงการ 

D 

C 
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5. จัดท าบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (ถ้ามี) ต้ังแต่การเตรียม
งาน การด าเนินโครงการ (วันหยุดและ
วันท าการ) 
6. จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่าย
พั ส ดุ  ป ร ะ ส า น ร้ า น ค้ า  จั ด ท า
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร จ้ า ง  แ บ บ ง า น          
ใบเสนอราคา 
7. ขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆ 
8. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 
9. ขอเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
10. พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ (ถ้ามี) 
 

 

2  

 

 

 

 

 

 

1. ออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรม 
น่าสนใจ ทันสมัย 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการและประสาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หลากหลายช่องทาง เช่น 
หนังสือเวียนตามคณะ  หน่วยงาน 
เว็บไซต์ Facebook  Pages  ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา  ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

งานประกัน
คุณภาพและ
นวัตกรรมสื่อ 

องค์การ
นักศึกษา 

คณะทุกคณะ 

1 วัน 
 

- เว็บไซต์
Facebook 
Pages 
ส านักงาน
พัฒนา
นักศึกษา   

3  

 

 

 

 

1. ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการ  นักศึกษาจิตอาสา  
staff   
2. ประชุมมอบหมายงาน แบ่งกลุ่มการ
ท างานก่อนด าเนินกิจกรรมโครงการ 
โดยให้นักศึกษาเลือกงานกิจกรรมใน
โครงการที่ตนเองถนัด หรืองาน
นักศึกษามีความชอบเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ท างานกับกลุ่มและทีม 
บุคลากรและนักศึกษาต่างคณะ สาขา  

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

1 วัน 
 

จัดต้ัง
กลุ่ม 
face 
boo
ประสาน 
งาน 

- 

4  
1. ลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. รับรองประธานหรือผู้แทน 
3. รับรองวิทยากร (ถ้ามี) 
4. รับรองผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
โครงการ 
5. พิธีกร ผู้ด าเนิน ด าเนินรายการ(ถ้ามี) 
6. ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนงาน
และก าหนดการ 
7. จัดเก็บภาพการจัดกิจกรรมโครงการ 
ภาพน่ิง ภาพเคร่ืองไหว ถ่ายทอดวีดีโอ
วงจรปิด 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ระยะ    
เวลา
ด าเนิน
โครงการ 

 

ภาพถ่าย ข่าวประชา   
สัมพันธ์   
การจัด
กิจกรรมของ
มหาวิทยา  
ลัย 

D 

ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 

จัดประชุม 

ด าเนินกิจกรรม
โครงการตามแผน 

การจัดท าเอกสาร
โครงการ 

E 
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5  

 

 

 

1.รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ตามรายการที่ได้รับในโครงการ 
2.จัดท าขออนุมั ติเบิกจ่าย รายการ
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติ  
3. แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ดังน้ี รายชื่อ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับ
เงิน ต้องลงนามจ่ายเงินสดแล้ว 
4. เสนอผู้บริหารลงนามขออนุมัติ
เบิกจ่าย 
 
5. กองคลังตรวจสอบรายละเอียด 
ส่งคืนแก้ไข (ถ้ามี) 
6. จัดส่งเงินคืนกิจกรรมโครงการ ตามที่
กองคลังได้ประสานผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี) 

 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

30 วัน 
 

บันทึก
ข้อความ
ภายใน 
 

ระบบ 
UBUFMIS 

6  
 

1. เทียบค่าหน่วยกิตกิจกรรมโครงการ
ให้กับผู้ เข้าร่วม กรณีที่ เป็นนักศึกษา 
โดยแยกเป็นนักศึกษาจิตอาสาและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
2. แจ้งให้นักศึกษาตรวจสอบค่าหน่วย
กิตกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกคร้ัง 
 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

7 วัน 
 

บันทึก
ข้อความ
ภายใน 

 

ระบบ
ทะเบียน
กิจกรรม
นักศึกษา 

7  

 

 

 

จัดท าบันทึกข้อความ และหนังสือตอบ
ขอบคุณวิทยากร บุคคล หน่วยงาน     
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ท าให้การจัดกิจกรรมโครงการส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

5 วัน 
 

บันทึก
ข้อความ
ภายใน
และ
หนังสือ
ภานอก 

- 

การจัดท าเอกสารการ
เบิกจ่ายกิจกรรม

โครงการ 

E 

เทียบค่าหน่วย
กิตกิจกรรม 

 

ตอบขอบคุณ 
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
 การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินกิจกรรมโครงการ เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนท่ีได้ก าหนดหรือแผนงานท่ีวางไว้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการต้องไป
ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมโครงการ  ถึงจะทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการหรือไม่ อย่างไร และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์  
 
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :    การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ์ 

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างอิง 

1  

 

 

 

 

 
วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
รูปแบบกิจกรรมและปัญหาระหว่างการ
ด าเนินโครงการ 

 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

1-3 นาที  - - 

2  

 

 

 

 

รายงานการด าเนินงานและปัญหาที่
เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะ
เกิดขึ้นเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ณ 
ขณะน้ัน ให้ผู้บงัคับบัญชาได้รับทราบ  

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์ 

7 วัน 
 

แบบราย 
งาน 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
1.ผู้บริหารพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
2.ให้ความเห็น และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์
 
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

ทันที 
 

- 
 

- 

วิเคราะห์ และ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหา

ตามแผนงาน 

รายงานการด าเนินงาน
และปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

F 

ผู้บริหาร
พิจารณาให้
ความเห็น 
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4  

 

 

 

 

 

 

 

1.ก าหนดผู้มีอ านาจตัดสินใจ  
2.วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ 
- แก้ไขได้  
- แก้ไขไมไ่ด้  
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ทันที 
  

- 
 

- 

5  

 

 

 
รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินกิจกรรมโครงการในทุก
ขั้นตอน 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ 

3 วัน 
 

แบบ
รายงาน 

 
- 

6  

 

 

 

ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม
โครงการ เพื่อทบทวนผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการตามที่ได้ปฏิบัติไป และ
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในทุกๆด้าน 
ได้อย่างเสรี 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 วัน 
 

บท
บรรยาย 
 
ตาราง  
 
รูปภาพ 

 
- 

 
ตัวอย่าง  การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินกิจกรรมโครงการ  

 - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือเป้าหมายท่ีก าหนด 
 - ไม่มีรายการงบประมาณค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ 
 - การส่ังซื้อพัสดุในกิจกรรมโครงการไม่ครบถ้วน มีรายการเพิ่มเติมระหว่างด าเนินกิจกรรม
โครงการและมีจ าเป็นต้องใช้งาน 
 - การนัดหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมโครงการใหร้ะบุกิจกรรม
อย่างละเอียดและแจ้งวัน เวลา ให้ชัดเจน  
 - จัดท าก าหนดการ การจัดกิจกรรมโครงการให้ละเอียดและเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้รับทราบ 
 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและคณะกรรมการต้องรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ัง  
 
 

รวบรวมข้อมูล 
ปัญหาและอุปสรรค 

แก้ไขปัญหา
ระหว่างการ

ด าเนินโครงการ 
 

 
ถอดบทเรียน 

 

F 
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 - จัดหานักศึกษาจิตอาสา และ staff ช่วยปฏิบัติงานในระหว่างด าเนินโครงการและจัดกลุ่ม
นักศึกษาตามความถนัดและมอบหมายงาน 
 - การนัดหมายต่าง ๆ ทุกฝ่ายต้องตรงต่อเวลาและหากต้องเดินทางไปด าเนินกิจกรรม
โครงการนอกสถานท่ีต้องนัดเวลาล้อหมุนและใหย้ึดถือปฏิบัติ 
  

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     การติดตามและประเมินผลโครงการ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานการจัดกิจกรรม
โครงการ เป็นกระบวนการท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของ การจัด
กิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของการจัดกิจกรรม
โครงการ และทราบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือไม่และช่วยให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
น าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการหรือไม่ในปีถัดไป 
 
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :    การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ์ 

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างอิง 

1 

 

 

 

 

 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการจัดกิจกรรม
โครงการอย่างละเอียด เพื่อทราบข้อมูล
ที่มีความส าคัญ และจ าเป็นที่จะน าไปใช้
ในการก าหนดรูปแบบการประเมินผล
กิจกรรมโครงการ 
 
 
 
 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ
และนวัตกรรม
สื่อ 
 
คณะกรรมการ 

2 วัน 
 

- 
 

- 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผล
กิจกรรมโครงการ 
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ของเน้ือหาข้อมูลในเคร่ืองมือประเมินผล
กิจกรรมโครงการส าหรับการวิเคราะห์
ผล 
3. แก้ไขข้อมูลในเคร่ืองมือหาก
รายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ
และนวัตกรรม
สื่อ 
 
คณะกรรมการ 

1 วัน 
 

แบบ
ประเมิน 

 

แบบประเมิน
ออนไลน์ 

ศึกษาข้อมูลการจัด
กิจกรรมโครงการ 

 

G 

ออกแบบ
เคร่ืองมือ

ประเมินผล
กิจกรรม
โครงการ 
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3  

 

 

 

 

 

 

 
1. ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง คณะกรรมการ
ชี้แจงการด าเนินการจัดเก็บ
แบบสอบถามให้กบันักศึกษาทราบ 
2. เก็บข้อมูลแบบประเมินผลกิจกรรม
โครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
-แบบเอกสาร  
-และแบบออนไลน ์
3. รวมรวมข้อมูลแบบประเมินผล
กิจกรรมโครงการ 

 
คณะกรรมการ 
 
นักศึกษา 

1 วัน 
 

- 
 

- 

4  

 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์ ประมวลผลจากแบบ
ประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ได้
รวบรวม 
2. จัดท ารายงานสรุปประเมินผล
กิจกรรมโครงการ 
3. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ ห้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ  
4. รายงานประเมินผลกิจกรรมโครงการ
ให้ต้นสังกัดรับทราบ (ถ้ามี) 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

คณะกรรมการ 

 

15 วัน 
 

รายงาน
ประเมิน 

ผล
โครงการ 

 

เว็บไซต์
ส านักงาน
พัฒนา

นักศึกษา 

5  

 

 

 

 

เ ผ ยแพ ร่ ร า ยง านการ จั ด กิ จ กรร ม
โครงการในเว็บไซต์ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา และสื่อสังคมออนไลน์ 

 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

1 วัน 
 

รายงาน
ประเมิน 

ผล
โครงการ 

 

เว็บไซต์
ส านักงาน
พัฒนา

นักศึกษา 
Facebook 

6  
 
น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ได้
ไปด าเนินการ ปรับปรุง แกไ้ข ต่อยอดใน
กิจกรรมโครงการคร้ังต่อไป  
 
 

 

ธัญญพัทธ์       
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ
และนวัตกรรม
สื่อ 

1 วัน 
 

- 
 

- 

 

 

 

 

ประมวลผล
สรุปโครงการ  

 

G 

เก็บข้อมูลแบบ
ประเมินผลกิจกรรม

โครงการ 

เผยแพร่รายงานการจัดกิจกรรม
โครงการ 

น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุง 
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การเขียน Flowchart เบ้ืองต้นจะใช้สัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ มาเรียงต่อกันเป็นแผนภาพเพื่อส่ือสาร   
ใหเ้ข้าใจตรงกันซึ่งใช้สัญลักษณ์ ดังตัวอย่าง 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 

 

จุดเริ่มต้น / จุดส้ินสุด 

 

 

ประมวลผล 

 

 

การตัดสินใจหรือเงื่อนไขทางเลือก 

 

 

จุดเช่ือมต่อ 

 

 

ลูกศรแสดงทิศทางการท างาน 

 
3.3 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ  

ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ จ าเป็นต้องมีสมรรถนะความสามารถ และทักษะท่ีใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ทักษะการจัดการข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ทักษะการค านวณ  

 
1. ทักษะการจัดการข้อมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ในงาน 

ระดับท่ี 1 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 
ระดับท่ี 2 มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ระดับท่ี 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดย
อ้างอิงจากข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ 
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ระดับท่ี 4 มีทักษะระดับท่ี 3 และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิง
จากข้อมูลท่ีมีอยู่ 
ระดับท่ี 5 มีทักษะระดับท่ี 4 และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันการปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงในการท างานของยุคเทคโนโลยี ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นท่ีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนต้องรู้ เรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เพื่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

ระดับท่ี 1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ 
ระดับท่ี 2 มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ระดับท่ี 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ระดับท่ี 4 มีทักษะระดับท่ี 3 และมีความเช่ียวชาญในโปรแกรมท่ีใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม
เพื่อน ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 
ระดับท่ี 5 มีทักษะระดับท่ี 4 และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เช่ียวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือ
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 

3. ทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษ  หมายถึง  ทักษะในการน าภาษาอั งกฤษมาใช้ในงาน                
"Word Language" 

ระดับท่ี 1 สามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นและส่ือสารให้เข้าใจได้ 
ระดับท่ี 2   มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญ
ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 
ระดับท่ี 3  สามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นและส่ือสารให้เข้าใจได้ 
ระดับท่ี 2  มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญ
ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 
ระดับท่ี 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูก
หลักไวยากรณ์ 
ระดับท่ี 4 มีทักษะระดับท่ี 3 และเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้
อย่างถูกต้อง ท้ังในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา 
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ระดับท่ี 5 มีทักษะระดับท่ี 4 และมีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและสละสลวย อีกท้ังมีความเช่ียวชาญศัพท์
เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง 
 

4. ทักษะการค านวณ หมายถึง ทักษะในการท าความเข้าใจและคิดค านวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ระดับท่ี 1 มีทักษะในการคิดค านวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี 2 มีทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในระดับท่ี 1 และสามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
ระดับท่ี 3 มีทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในระดับท่ี 2 และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการ
ค านวณข้อมูลด้านตัวเลขได้ 
ระดับท่ี 4 มีทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในระดับท่ี 3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและตัวเลขท่ีซับซ้อนได้ 
ระดับท่ี 5 มีทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในระดับท่ี 4 และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้ เข้าใจข้อมูล
ต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายช้ีแจงให้เป็นท่ีเข้าใจได้ 
 

เง่ือนไข /ข้อสังเกต /ข้อควรระวัง / สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
เง่ือนไข 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการท่ีได้ด าเนินงานหลังเสร็จส้ินโครงการ 

 

ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน  
1. การปฏิบัติงานมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
2. การด าเนินกิจกรรมโครงการมีการแก้ไข หรือปรับแผนการด าเนินงานตลอดเวลา 
3. การด าเนินกิจกรรมต้องมีแผนการปฏิบัติงานหลักและแผนการปฏิบัติงานรอง 

 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  
1. ต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ จรรยาบรรณบุคลากร อย่างเคร่งครัด 
2. ต้ังวัตถุประสงค์โครงการไม่สอดคล้องกับช่ือโครงการ 
3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมโครงการให้ชัดเจน 
4. ปฏิบัติงานตามแผนงาน Action Plan การจัดกิจกรรมโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ 
5. ต้องขออนุมัติงบประมาณกิจกรรมโครงการให้ตรงตามหมวดรายจ่าย 
6. บริหารจัดการงบประมาณตามหมวดรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติในกิจกรรมโครงการ 
7. จัดท าก าหนดการกิจกรรมโครงการทุกครั้ง 
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สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
1. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 
2. ประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานตลอดการด าเนินงานโครงการ 
3. ประสานการด าเนินผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนด าเนินงานโครงการ 

 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 
  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องประพฤติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552  
(กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ, 2 มีนาคม
2558,http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011080111112192.pdf) 

หมวด 2 
จรรยาบรรณ 

ส่วนท่ี 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข้อ 7 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอพียง 
ข้อ 8 บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ไม่กระท าการ
ใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 
ข้อ 9 บุคลากรพึงปฏิบัติตนถูกต้องตามท านองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ด ารงตนโดยปราศจากอคติ 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผ่ืนเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 
ข้อ 10 บุคลากรต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือช่ือของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนหรือผู้อื่น หรือในทางท่ีท าให้มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเส่ือมเสียช่ือเสียง 
ข้อ 11 บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณี
ท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
 การใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่ซื่อสัตย์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยกระท า
การแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษา หรือตนมีหน้าท่ีออกข้อสอบแล้วเปิดเผยข้อสอบเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 12 บุคลากรพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ส่วนท่ี 2 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

ข้อ 13 บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ข้อ 14 บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ในการท างานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และต้องฝึกฝน
ตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 
ข้อ 15 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
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ข้อ 16 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ 17 บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มท่ี 
ข้อ 18 บุคลากรพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

ส่วนท่ี 3 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

ข้อ 19 ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ี
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อ 20 บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจไมตรีเอื้อ
อาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
ข้อ 21 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กลุ่มงานของตน และ
ส่วนรวมท้ังในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ี
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
ข้อ 22 บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม 
ข้อ 23 บุคลากรต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน หรือใช้ผู้อื่นท าผลงานทาง
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่ง หรือการเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือในการอื่นใด 
ข้อ 24 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักด์ิศรีของเพื่อนรว่มงาน 
การกล่ันแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชน อย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ส่วนท่ี 4 
จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 

ข้อ 25 บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็น
ธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวนท่ีชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย ในการส่ือความหมายต่อนักศึกษา
และผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 
ข้อ 26 บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ
เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการใด 
ข้อ 27 บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพื่อให้กระท าการท่ีรู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ข้อ 28 บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีได้มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือจาก
ความไว้วางใจ ท้ังนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
ข้อ 29 บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
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ส่วนท่ี 5 
จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 

ข้อ 30 บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น
ธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผล หรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบ
ว่ามีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
ข้อ 31 บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
ข้อ 32 บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้น 
 หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรต่อไป 
ข้อ 33 บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมี
ลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
รวมท้ังไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท าการในลักษณะเดียวกัน 
 

3.4 ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
รายงานประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 
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บทท่ี 4 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
 

  ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลักษณะการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลและระบบ
การท างาน การน าเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงาน  การติดตามประเมินผล สรุปข้อมูล การให้ค าปรึกษา  แนะน า
เบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ   งานบริหารโครงการ 
ก า ร จั ดท า เ อ ก ส า ร ง าน  ร ว ม ท้ั ง ต อ บ ปั ญ ห าแ ละ ช้ี แ จ ง เ รื่ อ ง ต่ า ง  ๆ  เ กี่ ย ว กั บ ง าน ใน ห น้ า ท่ี                           
คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนานักศึกษา” ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค    
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน  จากการปฏิบัติงานจริงและจากการประเมินผลกิจกรรม
โครงการ  โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
 4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
การวางแผนงานกิจกรรมโครงการ     
-หน่วยงานด้านแผนท่ีแจ้งให้น าเสนอโครง (ร่าง) 
กิจกรรมโครงการให้น าเสนออย่างกระช้ันชิดท าให้
ข้อมูลท่ีน าเสนอด้านพัฒนานักศึกษา  เพื่อจัดท า
รูปแบบกิจกรรมโครงการตามภารกิจหน่วยงาน 
ค่อนข้างไม่ละเอียดครบถ้วนและไม่ครอบคลุมทุกด้าน   

-จัดท าแผนงานน าเสนอโครง (ร่าง) กิจกรรมโครงการ
ระดับหน่วยงาน 3 เดือนก่อนปิดปีงบประมาณ       
(ไตรมาสท่ี 3) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภารกิจหน่วยงานให้
ละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้าน และได้มาซึ่ง 
โครง (ร่าง) กิจกรรมโครงการรอการน าเสนอกับ
หน่วยงานด้านแผนต่อไป 

-งบประมาณกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนดหรือแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ เกิดจากการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมจากเดิม เมื่อถึงเวลา
ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

-ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบกิจกรรมท่ีจะด าเนินการและ
คาดการณ์ เห ตุการ ณ์ ล่ว งหน้ า ก่ อนการ จัดท า
งบประมาณกิจกรรมโครงการอย่างละเอียด สามารถ
ปรับแผนงบประมาณในโครงการได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น 

-กิจกรรมโครงการ ภายใต้ภารกิจของส านักงานพัฒนา
นักศึกษาไม่ได้อยู่ในแผนงาน เกิดจากการส่ังการตาม
นโยบาย หรือเหตุการณ์ทางราชการเร่งด่วน เป็นต้น 

-จัดท าแผนงานกิจกรรมโครงการภายใต้ภารกิจของ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา อื่นฯ ไว้รองรับในแต่ละ
ปีงบประมาณ  

- ขาดการวางแผนงานการด าเนินกิจกรรมโครงการ
อย่างละเอียดต้ังแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มต้นถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส้ินสุด 

-จัดท าแผนการด าเนินงานกิจกรรมโครงการอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบทิศทางและขอบเขตการด าเนินกิจกรรม
โครงการ  และท าให้เกิดการประสานงานร่วมกัน 
น ามาซึ่งความต่อเนื่องเช่ือมโยงของงาน  สามารถปรับ
แผนงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค และติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงานได้   
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การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  
-กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และพัสดุ     
มีการเปล่ียนแปลงเป็นประจ า  ท าให้มีผลการต่อการ
จัดท าเอกสารประกอบการขออนุมัติและเบิกจ่ายอาจ
ไม่ครบถ้วน ถูกต้องหรือล่าช้า 

-ศึกษากฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการเงิน การ
บัญชีและการพัสดุ ท่ีมีการปรับปรุง แก้ไขเป็นประจ า
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดท าค าขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ของหน่วยงาน 

-คณะกรรมการ หรือบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

-ประชุมคณะกรรมการหรือบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  มีการมอบหมาย 
สั่งการ การปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวน และกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

-ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายชัดเจน น าระบบเครือข่าย
เข้ามาบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น 
facebook , line , pages , messenger, e-mail 
google sheet และบริการอื่นของ google เป็นต้น 

-มีการปรับเปล่ียนรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม
โครงการตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ณ สถานการณ์จริง 
ไม่สามารถคาดคะเนส่ิงท่ีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ 
และไม่สามารถเตรียมการแก้ไขก่อนได้ 

-วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายละเอียดรูปแบบกิจกรรม
โครงการไว้ก่อน 2-3 แนวทาง และจัดเตรียมแผนส ารอง
ทุกกิจกรรมโครงการ  
 

-อุปกรณ์โสตทัศน์ ส่ือเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ไม่ได้ทดสอบการใช้งานก่อนกันด าเนินงานกิจกรรม
โครงการ หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

-ทดสอบอุปกรณ์โสตทัศน์ ส่ือเทคโนโลยี และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ก่อนการด าเนินกิจกรรมโครงการก่อนวันงาน  1 
วันเพื่อให้มีความพร้อมสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
และหากไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจต้องติดต่อยืม
หน่วยงานอื่น หรือใช้เป็นอุปกรณ์โสตทัศน์อื่นแทน        

การตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการไม่ตรวจสอบและ
รายงานปัญหาการปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีได้รับมอบหมาย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ก่อน-ระหว่าง-หลัง การ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

-ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องหากมีการ
ตรวจสอบพบปัญหาในการปฏิบัติงาน ก่อน-ระหว่าง-
หลัง การด าเนินกิจกรรมโครงการให้รายงานปัญหาทุก
ครั้ง จักได้แก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานได้ทันที 

-เกิดปัญหาข้ึนในการด าเนินกิจกรรมโครงการ         
เป็นปัญหาท่ีคาดไม่ถึงมาก่อน และหลีกเล่ียงไม่ได้       
เช่น ปรับรูปแบบกิจกรรม ปรับก าหนดการด าเนินงาน 
เป็นต้น 

-ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา คาดการณ์
ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้า  
-เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการแก้ไขทุกปัญหา โดยไม่
ต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยแก้ไข  
-ท าความเข้าใจทุกขั้นตอนงาน ในกิจกรรมโครงการให้
ถ่องแท้ จะได้รู้ปัญหาทันทีว่าต้องตามไปแก้ไขปัญหาท่ี
จุดไหน กับใคร 
-จัดท าแผนส ารองการด าเนินกิจกรรมโครงการเสมอ 
-น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการส่ือสารกับทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องตลอดการด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อ
รับทราบข้อมูล แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
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การประเมินผลกิจกรรมโครงการ 
-การออกแบบรูปแบบการประเมิลผลกิจกรรม
โครงการไม่เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 

-ออกแบบรูปแบบการประเมิลผลกิจกรรมโครงการไม่
เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
บ่งช้ีได้ว่าโครงการท่ีด าเนินการนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ คุ้มค่าต่อการตัดสินใจใน
การด าเนินการกิจกรรมโครงการ มีปัญหาท่ีต้อง
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง 
โครงการนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรมโครงการ หรือ มีส่วนร่วมแต่
ปริมาณน้อย 
 

-ให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการได้ทราบเกี่ยวกับการประเมินผล
กิจกรรมโครงการ ก่อน-ระหว่าง-หลัง การด าเนิน
กิจกรรมโครงการว่ามีความส าคัญ ความจ าเป็นและ
ประโยชน์อย่างไร  

-รายงานการประเมินผลกิจกรรมโครงการไม่ถูกน ามา
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและน าผลสรุป 
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและ
พัฒนางาน ไปปฏิบัติปีต่อไป 

-เผยแพร่รายงานการประเมินผลกิจกรรมโครงการให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและน าผลสรุป ปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา
งาน ไปปฏิบัติปีต่อไป เช่น เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ส านักงาน หรือช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถสืบค้นได้ 
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 4.2 ข้อเสนอแนะ 

  การปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการพัฒนา
นักศึกษา เป็นหลัก ดังนั้นจากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการส านักงานพัฒนา
นักศึกษา จึงมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังนี้ 

1. ควรพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการให้เกิดความร่วมมือกับทุกส่วนงาน      
ท่ีเกี่ยวข้อง  มีการแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมโครงการ 

2. สร้างความเข้าใจกับผู้ร่วมงานในการจัดกิจกรรมโครงการก่อนการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

3. ออกแบบกิจกรรมโครงการให้มีความหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ 

4. น าส่ือเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนงาน การจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 

5. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับผู้น านักศึกษา staff สมาชิกทีม กลุ่มนักศึกษาเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการท่ีได้ปฏิบัติงานจริง 

6. ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
โครงการในครั้งต่อไป 

7. ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
รักษาประโยชน์ขององค์การ หน่วยงานทางราชการ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  
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