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มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ของส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษประกอบด้วย 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

2. มาตรฐานการปฏบิัติงานที่เป็นเลิศของข้าราชการและพนักงานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

3. มาตรฐานของข้าราชการและพนักงานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

4. มาตรฐานการควบคุมภายในส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
 

ค านิยาม 

The Best Practice หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กลวิธีหรอืกระบวนการ 

ปฏิบัติงานที่ดี 

มาตรฐาน(Standard) หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑโ์ดยทั่วไป 

เกณฑบ์่งชี(้Criteria) หมายถึง การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ที่สังเกตเห็นได้ และบ่งชี้

ถึงคุณสมบัติหรอืมาตรฐานที่ก าหนด 
 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

มาตรฐานที่ 1 ผูน้ าที่มวีิสัยทัศน์ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างาน 

มาตรฐานที่ 4 ภารกิจสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

มาตรฐานที่ 5 ข้าราชการมีความช านาญในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 7 ความพรอ้มด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 8 วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

มาตรฐานที่ 9 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 10 การมสี่วนรว่ม 

มาตรฐานที่ 11 การส่งเสริมให้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 12 สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 13 การบริการประชาชน 

มาตรฐานที่ 14 การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและการกุศล 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

มาตรฐานที่  1  ผูน้ าที่มวีิสัยทัศน์ 

เกณฑบ์่งชี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ในระดับสากล และก าหนดพันธกิจ นโยบาย เปูาหมาย โครงการ

ได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถน าองค์กรไปสู่เปูาหมาย 

3. สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

4. สามารถเลือกใช้บุคคลได้เหมาะกับงาน 

5. สามารถร่วมมอืกับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝาุย 

6. สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

7. สามารถใช้ขอ้มูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 

8. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวใหลุ้ล่วง 

9. มีคุณธรรม  ยุติธรรม  อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  เปน็แบบอย่างที่ดแีก่ผูใ้ต้บังคับบญัชา 

10. สามารถน าองค์กรให้มเีอกภาพ 

11. สามารถบริหารองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

12. สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

13. เป็นผู้น าบุคคลและองค์กรแหง่การเรยีนรู้ 

14. มีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ 

15. สามารถระดมทรัพยากรและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาองค์กร 

16. มีความเป็นประชาธิปไตย 

17. มีความจริงใจต่อองค์กร 

มาตรฐานที่  2  การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

เกณฑบ์่งชี้ 

 1. ใช้ระบบบริหารแบบ  P  D  C  A  มีการวางแผน  ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงาน 

  การประเมนิผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 2. ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

 3. ใช้ระบบกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

 4. บริการด้านวิชาการ  สวัสดิการ 

 5. มีระบบการควบคุมภายในและมีการประเมินภายใน 
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 6. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

  และมาตรฐานบุคลากร 

 7. มีโครงสรา้งการบริหารและพรรณนางานอย่างชัดเจน 

 8. มีการออกค าสั่งปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

 9. มีบรรยากาศประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่  3  สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างาน 

 เกณฑบ์่งชี้ 

 1. มีอาคารส านักงาน  โรงเรอืน  โรงจอดรถ  หอ้งท างานกว้างขวาง  มั่นคง   

   แสงสวา่งเพียงพอ  ปลอดภัย 

 2. มีภูมิทัศนส์วยงาม  สะอาด  สงบ  ร่มรื่น 

 มาตรฐานที่  4  ภารกิจสอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชน 

 เกณฑ์บ่งช้ี 

1. สนับสนุนการท าโครงงานและการท าวิจัยเพื่อพัฒนา 

2. สนับสนุนใหท้ ากิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นการท างานแบบมีสว่นร่วม และได้ลงมอื

ปฏิบัติจริง 

มาตรฐานที่  5  ข้าราชการมีความช านาญในการปฏิบัติงาน 

เกณฑบ์่งชี้ 

1. มีความรูใ้นด้านปุาไม้เป็นอย่างดี 

มาตรฐานที่  6  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เกณฑบ์่งชี้ 

 1. มีบรรยากาศทางวิชาการ 

 2. สนับสนุนการเรียนรูทุ้กรูปแบบ 

 3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา  ดูงานและทัศนศึกษาทั้งในประเทศ 

  และต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 

 4. เชญิวิทยากรมาให้ความรู้ 

 5. พัฒนาใหบุ้คลากรเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ 
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 มาตรฐานที่  7  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

   2. มีระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

   3. มีคอมพวิเตอร์ส าหรับการท างาน 

   4. มีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่  8 วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีระบบอาวุโส 

   2. บุคลากรมีจรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรม  และมีระเบียบวินัย 

   3. มีความสามัคคี  มเีอกภาพ 

   4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   5. มีความรว่มมอืกัน  ท างานเป็นทีม 

   6. มีน้ าใจเอื้อเฟื้อ 

   7. มีความเสียสละ  ทุ่มเทท างานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

   8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

   9. มีความรักและภาคภูมใิจในองค์กร 

   10. บุคลากรมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบาย เปูาหมายของส านัก 

    และยึดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

   11. มีความเป็นประชาธิปไตย  และมีระบบการกระจายอ านาจ 

   12. มีการจัดสวัสดิการภายในหนว่ยงาน 

 มาตรฐานที่  9  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เกณฑบ์่งชี้ 

    1. มีระบบการประเมินผลตามสภาพจริง  เที่ยงตรง 
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 มาตรฐานที่  10  การมสี่วนรว่ม 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีสว่นร่วมระหว่างผู้บริหาร  ข้าราชการและพนักงานของส านัก 

    - เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องทกุฝาุยมีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็นเพื่อพัฒนาองคก์ร 

    - แสดงความคิดเห็นในการส ารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านัก 

    - ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  กลยุทธ์  เปูาหมาย  โครงการ  งาน 

     และกิจกรรมของส านัก 

   2. มีสว่นร่วมระหว่างผู้บริหารข้าราชการและพนักงาน 

   3. มีการระดมศักยภาพของบุคลากร 

 มาตรฐานที่  11  การส่งเสริมให้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. ภารกิจสอดคล้องกับความสามารถของข้าราชการและพนักงานของส านัก 

   2. สร้างโอกาสใหข้้าราชการและพนักงานได้แสดงออกตามความสามารถ 

    อย่างเต็มศักยภาพ 

   3. ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกส านัก 

 มาตรฐานที่  12  สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐาน 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีห้องท างานสะอาด  แสงสว่างเพียงพอ  อากาศถ่ายเทสะดวก 

   2. มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอ 

 มาตรฐานที่  13  การบริการประชาชน 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีระบบดูแลช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านต่างๆ  

 มาตรฐานที่  14  การช่วยเหลอืเกือ้กูลสังคมและการกุศล 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีการช่วยเหลือการกุศลตามโอกาส 

   2. มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและผูด้้อยโอกาส 

   3. ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของข้าราชการและพนักงานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 มาตรฐานที่ 1 ความรู้ในเนื้องานที่ท า 

 มาตรฐานที่ 2 ข้าราชการมอือาชีพ  องค์กรแหง่การเรียนรู ้

 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานที่ 4 กระบวนการวัดผลการท างานที่จ าแนกได้ 

 มาตรฐานที่ 5 การค านึงถึงความแตกต่างของการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานที่ 6 คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณของข้าราชการ 

 มาตรฐานที่ 7 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานที่ 8 การร่วมมอื  การสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น 

 มาตรฐานที่ 9 บุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจติดี 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของข้าราชการและพนักงานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 มาตรฐานที่  1  ความรู้ในเนื้องานที่ท า 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. มีวุฒกิารศกึษาตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

   2. ศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

   3. สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆ 

   4. สามารถรวบรวมเนื้องานที่ท าเป็นใบงาน เอกสาร ต ารา หนังสือหรอืสื่อประเภทอื่นๆ 

   5. สามารถสร้างองค์ความรู้ในเนื้องานที่ท าได้ด้วยตนเอง 

 มาตรฐานที่  2  ข้าราชการมืออาชีพ  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. ศรัทธาและภาคภูมิใจในอาชีพราชการ 

   2. อบรม  สัมมนา  ดูงาน  และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

   3. ใช้ภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศสื่อสาร  ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   4. มีการน าผลการประเมินของผู้บริหาร  เพื่อนข้าราชการ  และประชาชน 

    มาวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาตนเอง 

   5. พัฒนาตนเองใหเ้ท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยคุโลกาภวิัฒน ์

   6. มีแฟูมสะสมผลงานที่แสดงถงึการพัฒนาตนเอง 

   7. สามารถส่งผลงานเพื่อรบัการประเมินในต าแหน่งที่สูงกว่า 

   8. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์  ใหแ้ก่หน่วยงานที่ขอความอนเุคราะห์ 

   9. สามารถท าการวิจัยและน าผลการวิจัยมาพัฒนางาน 



-๗- 

 

  

 มาตรฐานที่  3  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. มีแผนการปฏิบัติงานของตนเองที่ปฏิบัติได้จริง 

   2. สามารถใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่หลากหลาย โดยเน้นประชาชนเป็นส าคัญ 

   3. มีเทคนิคในการปฏิบัติงานที่เน้นใหป้ระชาชนคิดวิเคราะห ์ สังเคราะหไ์ด้อย่างสร้างสรรค์ 

   4. สามารถสอนใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ดว้ยการปฏิบัติจริง 

   5. สามารถควบคุมพืน้ที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   6. ใช้จิตวิทยาในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญหาใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 

   7. มีบันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาในการท างาน 

   8. ใหโ้อกาสประชาชนได้แสดงออกและมีสว่นร่วมในปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานที่  4  กระบวนการวัดผลการท างานที่จ าแนกได้ 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1.  รักษามาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

   2.  ใช้การประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผลงานของข้าราชการ 

   3.  มีความเที่ยงธรรมในการวัดผล 

   4. มีการวิเคราะห์ผลงานเพื่อการพัฒนาผลงาน 

   5. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และเป็นระบบ 

   6. น าผลการประเมินเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาข้าราชการเป็นรายบุคคล 

 มาตรฐานที่  5  การค านึงถึงความแตกต่างของการปฏิบัติงาน 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. จ าแนกประชาชนเป็นรายบุคคล 

   2. จัดกระบวนการปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามสภาพจริง 

   3. สามารถจัดการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกต่างรายบุคคล 

   4. ช่วยเหลือประชาชนได้ตามสภาพปัญหา 

   5. ปฏิบัติตอ่ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

 

 



-๘- 

 

 มาตรฐานที่  6  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณของข้าราชการ 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

   2. มีความภาคภูมใิจในวิชาชีพปุาไม้ 

   3. รัก  เมตตา และปรารถนาต่อองค์กร 

   4. ดูแล  เอาใจใส่ตอ่องค์กรโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่นตน 

   5. มุ่งมั่น  ทุ่มเท  เสียสละ  ขยัน  อดทน  รับผดิชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ 

    มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

   6. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพืน้ฐานของประชาชน 

   7. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพปุาไม้และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

    ของข้าราชการส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

   8. เป็นแบบอย่างที่ดแีก่ประชาชนได้ 

   9. ประพฤติตนตามหลักศาสนาและด าเนินชีวติอย่างพอเพียงตามวิถีไทย 

   10. มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการและสังคม 

   11. มีความจงรักภักดีตอ่สถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 มาตรฐานที่  7  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงาน 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ต  อินทราเน็ต  และทาง  web ผา่นโทรศพัท์มอืถือ 

   2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 โปรแกรม 

   3. สามารถสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการปฏิบัติงานทางอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 

   4. สามารถใช้อนิเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับผูอ้ื่น 

 มาตรฐานที่  8  การร่วมมอื  การสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. ใหค้วามร่วมมอืและยึดวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักโครงการพระราชด าริ 

    และกิจการพิเศษเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

   2. ใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการปฏิบัติงาน 

   3. มีการสื่อสารระหว่างข้าราชการกับประชาชน 

   4. ใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื่นด้วยความเต็มใจ 



-๙- 

 

   5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อผูอ้ื่น 

   6. สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้าม 

   7. มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับผูอ้ื่นใหเ้กิดความเข้าใจ 

   8. มีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 

   9. มีสว่นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักฯ อย่างสม่ าเสมอ 

   10. สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศที่เกี่ยวกับส านักฯ ได้อย่างถูกต้อง 

 มาตรฐานที่  9  บุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจติดี 

  เกณฑบ์่งชี ้

   1. บุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจติดี 

   2. มีกิรยิามารยาทและวาจาสุภาพเรียบร้อย 

   3. แต่งกายสะอาด  สุภาพ  เรียบร้อย 

   4. ปลอดจากยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด 

   5. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  Quotient)  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 

   6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

   7. มีทัศนคติในแงบ่วก  และมองโลกในแงด่ี 

   8. มีความเป็นมิตร  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส 

 

3. มาตรฐานของข้าราชการและพนักงานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 มาตรฐานที่ 1 เป็นผู้มคีุณธรรม  จรยิธรรม 

 มาตรฐานที่ 2 เป็นผู้รักษ์ความเป็นไทย 

 มาตรฐานที่ 3 เป็นผู้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

 มาตรฐานที่ 4 เป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี 

 มาตรฐานที่ 5 เป็นผู้มสีุขภาพกายสุขภาพจิตดี 

 มาตรฐานที่ 6 เป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 7 เป็นผูม้ีบุคลิกภาพดี 

 มาตรฐานที่ 8 มีความเป็นประชาธิปไตย 

 

 

 



-๑๐- 

 

มาตรฐานของข้าราชการและพนักงานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 มาตรฐานที่  1 เป็นผู้มคีุณธรรม  จรยิธรรม 

  เกณฑบ์่งชี ้ 

   1. มีความซื่อสัตย์ 

   2. มีความกตัญญูกตเวที 

   3. มีความอดทน 

   4. มีความขยันหมั่นเพียร 

   5. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  หน้าที่  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

   6. มีความเสียสละ  มีจติสาธารณะ 

   7. มีความมัธยัสถ์  ประหยัดอดออม  รู้จักความเพียงพอ 

   8. มีความคิดถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 มาตรฐานที่  2 เป็นผู้รักษ์ความเป็นไทย 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีความภาคภูมใิจและซาบซึง้ในศิลปวัฒนธรรม 

   2. มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

 มาตรฐานที่  3 เป็นผู้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู้ 

   2. สามารถวิเคราะห ์ สังเคราะห ์ อย่างมเีหตุผล 

   3. มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

   4. สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือแสวงหาความรู้ 

 มาตรฐานที่  4 เป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. สามารถเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี 

   2. รู้บทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

   3. รู้จักยอมรับผูอ้ื่น 

   4. รู้จักการท างานเป็นทีม 

 



-๑๑- 

 

 มาตรฐานที่  5  เป็นผูม้ีสุขภาพกายสุขภาพจติดี 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีร่างกายแข็งแรง  รูจ้ักรักษาสุขภาพตนเอง 

   2. ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 

   3. มีจิตใจร่าเริงแจม่ใส 

   4. มองโลกในแงด่ี 

   5. สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 

 มาตรฐานที่  6 เป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสาร 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. มีทักษะการสื่อสาร  ด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในระดับดี 

   2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา  สื่อสารกับผูอ้ื่นได้ 

   3. สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 มาตรฐานที่  7 เป็นผูม้บีุคลิกภาพดี 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามกาลเทศะ 

   2. มีกิรยิามารยาทและวาจาสุภาพเรียบร้อย 

   3. มีความมั่นใจในตนเอง 

   4. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

   5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความเป็นมิตร 

 มาตรฐานที่  8 มีความเป็นประชาธิปไตย 

  เกณฑบ์่งชี้ 

   1. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

   2. รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ้ื่น 

   3. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   4. สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล 

 

 

 



-๑๒- 

 

4. มาตรฐานการควบคุมภายใน  ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

มาตรฐานที่  1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  Environment) 

ผู้ก ากับดูแลส่วนอ านวยการ ฝุายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้าง

บรรยากาศการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน

ในหน่วยรับตรวจเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความจ าเป็น

และความส าคัญของการควบคุมภายในรวมทั้งด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี 

 1.1 ปรัชญาและลักษณะการท างานของผูบ้ริหาร 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

นโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนงาน 

1. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2.รายงานการส ารวจวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

(SWOT) 

2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 

ทีชั่ดเจน 

1. ผังโครงสร้างการบริหารส านักโครงการพระราชด าริและกิจการ

พิเศษ 

3. ก าหนดลักษณะงาน หน้าที่ตา่ง ๆ 

อย่างชัดเจน 

1. เอกสารพรรณนางานทุกหน่วยงาน (Jobs  Description)

ประกอบด้วย ส านักฯ, ส่วน, โครงการฯ ในสังกัด 

4. ก าหนดนโยบายด้านบุคลากร 

การพิจารณาความดีความชอบอย่าง

ชัดเจน และเป็นธรรม 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. บันทึกการประชุมการพิจารณาความดีความชอบ 

4. ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณารับบุคลากร 

5. ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5. มีคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักโครงการพระราชด าริ

และกิจการพิเศษ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

4. บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 

 

6. มีคณะกรรมการที่ปรึกษา 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา,โครงการที่ปรกึษาส านัก

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ กรมปุาไม ้

2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 

 

 



-๑๓- 

 

 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. ผูบ้ริหารมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1. ประวัติการท างานของผูบ้ริหาร 

2. ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามของผูบ้ริหาร 

2. บุคลากรมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1. ประวัติการท างานของบุคลากร 

2. ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามของบุคลากร 

3. มีวัฒนธรรมขององค์กร 1. ชื่อเสียงขององค์กร  ที่สังคมยอมรับ 

2. ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถาม 

 

 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 1. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2. มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร 1. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติการ 

2. รายงานการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ 

3. การประชุมสัมมนาหน่วยงานโครงการประจ าปี 

 

 1.4 นโยบายด้านการบริหาร 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. ใช้ระบบบริหารแบบใช้ส านักโครงการพระราชด าริ

และกิจการพิเศษเป็นฐาน 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านัก

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

2. มาตรฐานการควบคุมภายในของส านักโครงการ

พระราชด าริและกิจการพิเศษ 

3. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

4. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

5. โครงการประจ าปี 

 



-๑๔- 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

 6. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

7. แบบขออนุมัตดิ าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

8. แบบขออนุมัตใิช้เงนิตามแผนปฏิบัติงาน 

9. แบบขอเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงาน 

10. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

11. แบบฟอร์มของทางราชการของฝาุยธุรการ 

12. รายงานประจ าปี(Annual  Report) 

13. รายงานการประเมินตนเอง 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน 1. เอกสารพรรณนางานทุกหน่วยงาน 

2. โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

3. มีการก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการท างาน 1. คู่มอืการปฏิบัติงานโครงการฯ 

2. คู่มอืขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. คู่มอืวิธีการปฏิบัติงาน 

4. มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

และคณะกรรมการควบคุมภายใน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนงาน  

และสารสนเทศ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานงานพัฒนา 

และประกันคุณภาพ 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 

5. เอกสารผลการประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพ 

5. มีความชัดเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 1. แผนปฏิบัติงานประจ าปี จ าแนกตามหน่วยงาน 

และจ าแนกตามโครงการ 

2. หลักฐานการขออนุมัตดิ าเนินงาน 

3. หลักฐานการขออนุมัตใิช้เงนิ 

4. หลักฐานการจัดซือ้จัดจา้ง 

5. หลักฐานการเบิกจา่ยพัสดุ 

6. บัญชีพัสดุครุภัณฑ์ 

7. รายงานประจ าปี 
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 1.5 การพัฒนาด้านบุคลากร 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. ก าหนดหลักเกณฑ ์การจา้ง การพัฒนา  

การประเมินผล การเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่ง 

1. ระเบียบการจา้ง 

2. แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. มีแนวปฏิบัติของบุคลากรทั้งด้านวิชาการ   

และจริยธรรม 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการปฏิบัติงาน 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านัก

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

3. มีการฝกึอบรมอย่างต่อเนื่อง 1. ค าสั่งการจัดฝกึอบรมสัมมนา 

2. ประกาศนียบัตร 

3. แผนพัฒนาตนเอง 

4. มีการจัดสวัสดิการใหแ้ก่บุคลากร 1. การจดัทัศนศกึษา 

2. การจัดงานสังสรรค์ตามโอกาส 

3. การมอบรางวัลสิ่งจูงใจ 

 

 มาตรฐานที่  2.  การประเมินความเสี่ยง 

ฝุายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. มีการศึกษาวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์และเปูาหมายของหน่วยงานระดับ

องค์กร ระดับแผนงาน และระดับโครงการ 

1. บันทึกการประชุม 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีจ าแนกตามนโยบาย  

วัตถุประสงค์  และเปูาหมาย 

2. ระบุระดับปัจจัยเสี่ยง  ทั้งปัจจัยภายใน  

และภายนอก 

1. รายงานการวิเคราะห์ความพึงพอใจ  

ของผูเ้กี่ยวข้องต่อการพัฒนาส านักโครงการ-

พระราชด าริและกิจการพิเศษ 

2. รายงานการส ารวจสภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอก 
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มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

3. ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

   3.1  กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับองค์กรโดยรวม

ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่มิได้อยู่ภายใต้  

การควบคุมของผูบ้ริหาร 

   3.2  กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 

และอยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ริหาร 

 

1. แบบการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

2. แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

3. รายงานการวิ เคราะห์ความพึงพอใจ  

ของผู้ เกี่ ยวข้องต่อการพัฒนาส านักโครงการ

พระราชด าริและกิจการพิเศษ  

4. รายงานการส ารวจสภาพแวดล้อมภายใน  

และภายนอก 

5. บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

6. บันทึกการประชุมส านักโครงการพระราชด าริ 

และกิจการพิเศษ 

7. บันทึกการประชุมฝาุย 

8. บันทึกการประชุมงาน 

 

4. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง ประเมิน

ระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงประเมนิความถี่ 

ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้นเลือกใช้เทคนิควิเคราะห์ 

ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

1. รายงานการวิ เคราะห์ความพึ งพอใจของ

ผูเ้กี่ยวข้องต่อการพัฒนาส านักโครงการพระราชด าริ

และกิจการพิเศษ 

2. รายงานการส ารวจสภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอก 

3. แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

4. แบบการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

 

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมการควบคุม 

 ฝุายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาดเกิดขึ้น  และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่

งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสมไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ตั้งแต่ต้นจนจบ  แต่ถ้ามีความจ าเป็นให้ก าหนด

กิจกรรมควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน 
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มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. การอนุมัติ 1. มีแบบฟอร์มการขออนุมัติการด าเนินงาน  

และใช้เงินที่ผ่านตามขั้นตอน 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนาม  

ในเอกสารส าคัญ 

3. ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 

2. การสอบทานงาน 1. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. การตรวจสอบภายใน 

3. การสรุปผลการปฏิบัติงานสิน้ปี 

4. การตรวจสอบบัญชี  

5. การตรวจสอบรายการพัสดุครุภัณฑ์ 

6. การประเมินคุณภาพภายใน 

7. รายงานการประเมินตนเอง 

3. การดูแลปูองกันทรัพย์สิน 1. บ ารุงรักษาอาคารสถานที่พัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ใน

สภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่  และทรัพย์สิน 

3. จัดจ้างบริษัทดูแลความสะอาดอาคารสถานที่  

และหอ้งน้ า 

4. การเก็บรักษาเงนิที่ปลอดภัย 

5. มีทะเบียนทรัพย์สิน 

6. มีการตรวจทะเบียนทรัพย์สิน 

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 

2. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน 

3. มีวัฒนธรรมขององค์กร 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านัก

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

5. มีการจัดบุคลากรใหเ้หมาะสมกับงานและหน้าที่ 

6. มีหลักเกณฑพ์ิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรม 

7. พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

8. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่บุคลากร 

9. ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี  

และลงโทษบุคลากรที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

ท าผดิวินัย 
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มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

5. การตรวจสอบทบยอด/หักงบ 

 

1. การควบคุมตรวจยอดงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ

ประจ าวัน 

2. การตรวจสอบรายการพัสดุครุภัณฑ์ 

5. การควบคุมระบบสารสนเทศ 1. มีงานสารสนเทศ 

2. มีงานประชาสัมพันธ์ 

3. มีคณะกรรมการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

4. รายงานประจ าปี 

6. จดหมายข่าว 

6. การแบ่งแยกหน้าที่งาน 1. ผูอ้ านวยการส านักโครงการพระราชด าริ 

และกิจการพิเศษ 

2. ผูอ้ านวยการส่วน 

3. หัวหน้าฝาุย 

4. หัวหน้าโครงการฯ 

5. และเจา้หน้าที่อื่น ๆ  

7. การจัดท าเอกสารหลักฐาน 1. มีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุภาระหน้าที่  

อย่างชัดเจน 

2. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

3. มีโครงการประจ าปี 

4. มีคูม่อืคุณภาพ 

5. มีคูม่อืขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6. มีคูม่อืวิธีการปฏิบัติงาน 

7. มีแบบฟอร์มส าหรับปฏิบัติงาน 

8. มีรายงานประจ าปี 

9. มีรายงานการประเมินตนเอง มีเอกสารสารสนเทศ

ประจ าปี 

10. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านัก-

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

11. มีมาตรฐานการควบคุมภายใน 

12. มีมาตรฐานข้าราชการส านักโครงการ-

พระราชด าริและกิจการพิเศษ 



-๑๙- 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. การอนุมัติ 1. มีแบบฟอร์มการขออนุมัติการด าเนินงาน 

และใช้เงนิที่ผ่านตามขั้นตอน 

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนาม  

ในเอกสารส าคัญ 

3. ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 

2. การสอบทานงาน 1. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. การตรวจสอบภายใน 

3. การสรุปผลการปฏิบัติงานสิน้ปี 

4. การตรวจสอบบัญชี ควบคุมยอดงบประมาณ

อย่างสม่ าเสมอประจ าวัน 

5. การตรวจสอบรายการพัสดุครุภัณฑ์ 

6. การประเมินคุณภาพภายใน 

7. รายงานการประเมินตนเอง 

3. การดูแลปูองกันทรัพย์สิน 1. บ ารุงรักษาอาคารสถานที่พัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ใน

สภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่  และทรัพย์สิน 

3. จัดจ้างบริษัทดูแลความสะอาดอาคารสถานที่  

และหอ้งน้ า 

4. การเก็บรักษาเงนิที่ปลอดภัย 

5. มีทะเบียนทรัพย์สิน 

6. มีการตรวจทะเบียนทรัพย์สิน 

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 

2. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน 

3. มีวัฒนธรรมขององค์กร 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านัก

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

5. มีการจัดบุคลากรใหเ้หมาะสมกับงานและหน้าที่ 

6. มีหลักเกณฑพ์ิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรม 

7. พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

8. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่บุคลากร 

9. ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี  

และลงโทษบุคลากรที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

ท าผดิวินัย 



-๒๐- 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

5. การควบคุมระบบสารสนเทศ 1. มีงานสารสนเทศ 

2. มีงานประชาสัมพันธ์ 

3. มีคณะกรรมการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

4. รายงานประจ าป ี

6. จดหมายข่าว 

6. การแบ่งแยกหน้าที่งาน 1. ผูอ้ านวยการส านักโครงการพระราชด าริ 

และกิจการพิเศษ 

2. ผูอ้ านวยการส่วน 

3. หัวหน้าฝาุย 

4. หัวหน้าโครงการฯ 

5. และเจา้หน้าที่อื่น ๆ  

7. การจัดท าเอกสารหลักฐาน 1. มีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุภาระหน้าที่  

อย่างชัดเจน 

2. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

3. มีโครงการประจ าปี 

4. มีคูม่อืคุณภาพ 

5. มีคูม่อืขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6. มีคูม่อืวิธีการปฏิบัติงาน 

7. มีแบบฟอร์มส าหรับปฏิบัติงาน 

8. มีรายงานประจ าปี 

9. มีรายงานการประเมินตนเอง มีเอกสารสารสนเทศ

ประจ าปี 

10. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของส านัก-

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

11. มีมาตรฐานการควบคุมภายใน 

12. มีมาตรฐานข้าราชการส านักโครงการ-

พระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 

 

 

 



-๒๑- 

 

มาตรฐานที่  4  สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. มีหน่วยงานรับผดิชอบงานด้านสารสนเทศ 1. งานสารสนเทศ  งานแผนงาน 

2. งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

3. เจา้หน้าที่  แผนงาน  สารสนเทศ  และ  

ประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงาน 

2. มีขอ้มูลด้านบริหาร 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

3. รายงานประจ าปี 

3. มีขอ้มูลด้านการเงนิ 1. บัญชีรายรับรายจา่ยประจ าวัน 

2. งบเดือน 

3. รายงานประจ าปี 

4. มีขอ้มูลด้านบุคลากร 1. แฟูมประวัติขา้ราชการ 

2. สารสนเทศประจ าปี 

3. รายงานประจ าปี 

5. มีการประสานงานกับองค์กรภายนอก(CSR) 1. ประสานงานกับองค์กรที่ขอความร่วมมอืด้านต่างๆ 

6. มีรายงานผลการด าเนินงานใหบุ้คคลภายนอกทราบ 1. รายงานประจ าปี 

2. รายงานการประเมินตนเอง 

3. จดหมายข่าว 

7. การจัดนิทรรศการโครงการประชาสัมพันธ์ 

และเผยแพร่ 

1. นิทรรศการเผยแพร่ปรัชญาแนวทาง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ 

 

มาตรฐานที่  5  การติดตามประเมินผล 

ฝุายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล  โดยกา รติดตามผลระหว่าง

การปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอเพื่อให้ความมั่นใจว่า

ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง  ข้อตรวจ

พบจากการตรวจสอบและการตรวจทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  

การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

 



-๒๒- 

 

 

 

มาตรฐาน เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

1. การตดิตามผลระหว่างปฏิบัติงาน 1. มีแบบการก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงาน 

2. การประเมินรายครั้ง 1. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจประเมิน 

ปีละครั้ง 

2. คณะกรรมการควบคุมภายใน  ประเมินปีละครั้ง 

3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตาม

ประเมินผล 

1.  แบบประเมิ นข้ อตรวจพบ ข้ อบกพร่ อง 

ข้อเสนอแนะ และการสอบทาน 

2. เอกสารข้อตกลงมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการ

ด าเนินการตามข้อตรวจพบข้อเสนอแนะได้จากการ

ตรวจสอบ และการสอบทาน 

3. ค าสั่ง  ให้ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ  

ที่ก าหนดขึน้เพื่อจัดการหรอืแก้ไขปัญหา 

4. ประเมินผลมาตรการ และโครงการที่ใช้แก้ปัญหา 

 


