
การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลอยางครบถวน 10 ประการ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
หลักธรรมาภิบาล การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1. หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

สถาบันไดนำนโยบายหรือยุทธศาสตรการ
พัฒนาสูการปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ รายละเอียดดังนี้ 
1) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
เปาประสงค ตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม เปาหมาย อยางชัดเจน 
2) การจัดสรรงบประมาณเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามประเมินผล
จากการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3) รายงานผลการดำเนินงาน/การเบิกจาย
เปนรายไตรมาส 
4) นำขอมูลจากผลการดำเนินงานมาพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือใช
จายงบประมาณใหตรงกับทิศทางประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

1) แผนยุทธศาสตรสถาบัน 
การอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ 2564-2565 
3) รายงานการใชจายเงินราย 
ไตรมาศ 

2. หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

สถาบันมีนโยบายในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
ดังนี ้
1) มีการจัดทำคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน 
2) กำหนดผูรับผิดชอบ มอบหมายงาน
เหมาะสมกับภาระงานอยางชัดเจน เพ่ือให
การดำเนินงานเปนแนวทางเดียวกัน สามารถ
บริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา และมี
ประสิทธิภาพ 
3) มีการติดตามผลการใชจายเงินให
สอดคลองกับเปาหมายการเบิกจาย/ตัวชี้วัด/
เปาหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการท่ีกำหนดไว 

1) คูมือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
2) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานดานตางๆ  
3) รายงานการใชจายเงิน 
รายไตรมาศ 

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

สถาบันและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงาน
เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสีย เชน การใหบริการนักศึกษา
ในการลงทะเบียนอยางรวดเร็ว นักศึกษา
ไดรับความพึงพอใจ การใหบริการคณาจารย 

1) รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
2) คำสั่งมอบอำนาจใหผูท่ี
สามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนได/
ปฏิบัติราชการแทน 
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 และบคุลากร ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัด

โครงการ/กิจกรรมตางๆ โดยการแนะนำ
แนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน คณาจารยและ
บุคลากรไดรับความพึงพอใจ สามารถนำสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สถาบันมีกระบวนการ ระบบและข้ันตอน 
และชองทางการสื่อสารหรือเผยแพรท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน เว็บไซต 
หรือกลุมไลน คณะทำงานดานตางๆ เปนตน 

3) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงานดานตางๆ 
4) ชองทางการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

สถาบันมีการกำหนดบทบาทหนาท่ีอยาง
ชัดเจนตามโครงสรางสถาบัน วิสัยทัศน และ
พันธกิจ เพ่ือดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร โดยเนนแตละภารกิจดำเนินการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาประสงคท่ี
กำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 

1) โครงสรางสถาบัน/วิสัยทัศน/
พันธกิจ 
2) รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 

5. หลักความโปรงใส 
(Transparency) 

สถาบันมีการดำเนินงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารจัดการ
เปดเผย โปรงใสและเปนธรรม ดังนี้ 
1) ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกกรณี ผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึง
สามารถตรวจสอบได  
2) ดำเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผานทาง
เว็บไซตและเอกสารของทางราชการ ตาม
หลักเปดเผยโปรงใส 
3) มีการรายผลการใชจายงบประมาณใหผูท่ี
เก่ียวของทราบและเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตสามารถตรวจสอบ และผูบริหารใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1) ตัวอยางเอกสารการจัดซ้ือจัด
จางผานระบบ e-GP 
2) การประชาสัมพันธการจัดซ้ือ
จัดจางผานทางเว็บไซต 
http://www.ivene1.ac.th  
หรือเอกสารทางราชการ 
3) รายงานการใชจายเงินผาน
เว็บไซต 
http://www.ivene1.ac.th  
 
 

6. หลักการมีสวนรวม 
(Participation) 

สถาบันมีการบริหารจัดการโดยใชบุคลากร
ทุกระดับ ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
และรับทราบการดำเนินงานของสถาบันและ
สถานศึกษาในเรื่องการผลิตบัณฑิต รวมถึง
เสนอแนะแนวทางในเรื่องความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ดังนี้ 
 

1) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตางๆ 
2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
3) ขาวการประชาสัมพันธการ
ดำเนินกิจกรรมตางๆ หนาเว็บไซต 
http://www.ivene1.ac.th  
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 ๑) คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะอนุฯ

แตละดาน ประธานสาขาวิชา อาจารย
ประจำหลักสูตรคณะผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดท้ัง ๙ แหง ไดมีสวนรวมในการ
ดำเนินงาน การวางแผน กำหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ 
ราชการ 
๒) มีคณะกรรมการในการดำเนินงานตาง ๆ 
เชน คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป,คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เปนตน 

 

7. หลักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 

การบริหารงานดานหลักธรรมาภิบาล 
สถาบัน มีคำสั่งแตงตั้งมอบอำนาจให 
รองผูอำนวยการมีอำนาจในการตัดสินใจ
บริหารงานอยางชัดเจน มีโครงการสราง
หนวยงานท่ีเชื่อมตอในการปฏิบัติตาม 
สายการบังคับบัญชา 

1) คำสั่งมอบอำนาจใหรอง
ผูอำนวยการสถาบัน 
2) โครงสรางสถาบัน 
 

8. หลักนิติธรรม  
(Rule of Law) 

สถาบัน ไดมีการนำกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ในการบรหิารจัดการ เก่ียวกับการ
ดำเนินงานตาง ๆ โดยใชหลักนิติธรรม เชน 
งานวิชาการ งานพัสดุ งานการเงิน และงาน
บุคลากร มาใชเปนหลักการในการ 
บริหารจัดการใหเปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ         
เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานตามหลกันิติธรรม 

1) พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 
2) พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
ประจำป 
3) พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจาง 
ภาครัฐ พ.ศ.2564 
4) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตางท่ีเก่ียวของ 

9. หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

สถาบันและสถานศึกษา มีการจัดแนวปฏิบัติ
ในการบริหารองคกรอยางเสมอภาค โดยมี
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนใหไดรับการ
พัฒนาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
2) มีการกำหนดเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 
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10. หลักมุงเนนฉันทามติ 
(Consensus Oriented)

สถาบัน ไดเปดโอกาสใหบุคลากรเขามีสวน
รวมกำหนดขอตกลงในการทำงานรวมกัน 
เชน การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ให
สอดคลองกับยุทธศาสตร การกำหนดแนว
ทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณของ
สถาบัน เปนตน 

1) แนวทางปฏิบัติในการจัดสรร
งบประมาณของสถาบัน
2) รายงานการประชุมตางๆ
ท่ีเก่ียวของ เปนตน

ลงชื่อ........................................ผูจัดทำขอมูล 
        (นายชัชวาล  ปุณขันธุ) 

    ตำแหนง  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนายุทธศาสตร 
   และความรวมมืออาชีวศึกษา 

ลงชื่อ........................................ผูรับรองขอมูล 
       (นายอุดมภูเบศวร  สมบูรณเรศ) 
    ตำแหนง  รองผูอำนวยการสถาบัน 

ลงชื่อ................................................. 
        (นายวรวิทย  ศรีตระกูล) 

    ตำแหนง  ผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 


