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บทน า 
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์การมหาชนทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์การมหาชนน าข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนา 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตนเอง ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
ความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้ง 
ความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  
ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ขึ้น 

                ในการประเมินดังกล่าวให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารของหน่วยงานโดยที่ผู้บริหารจะต้องมี
จิตส านึกในการบริหารอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจ  
ด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็น
ธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)จึงได้จัดท า “นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน” ซึ่งประกอบไป
ด้วย ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน รวมทั้งก าหนด
มาตรการหรือโครงการกิจกรรม เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับองค์กรและให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ควบคู่ไปกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับอ่ืนๆ เพ่ือให้การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุเจตนารมณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ตลอดจนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนอันจะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ประกาศส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

เรื่อง การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

   

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ตระหนั กและ 
ให้ความส าคัญในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของประเทศ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้ง คณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance and Clean Thailand) ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ทั้งระบบ  

เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงสุจริต จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาส านักงานด าเนินงานให้ส าเร็จตามพันธกิจ
ของหน่วยงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปราม  
การทุจริต พร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงจัง  
และขอให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญด าเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มีความ
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ดังนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส  
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล  
๑) ให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานด้วยความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดยผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

๒) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
สามารถตรวจสอบได ้

๒. ด้านความพร้อมรับผิด  
มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะรับผิดต่อผลที่เกิดขึ้นในการบริหารและ

การปฏิบัติงาน 
๑) ผู้บริหารก าหนดนโยบายการบริหารด้วยเจตจ านงสุจริต เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานอย่างมี

คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็ม

ใจและเต็มประสิทธิภาพ 
๓) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามารถตรวจสอบได ้
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

มีมาตรการส่งเสริมและป้องกันให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายการทุจริตต่อหน้าที่ 
โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน  

๑) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๒) ป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มิให้มีพฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือหาประโยชน์ส่วน

ตนและพวกพ้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงให้เกิด
ความละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
๒) ส่งเสริมเพ่ือสร้างพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีแก่เจ้าหน้าที่ ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายใน

หน่วยงาน เป็นการสร้างต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี  
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างแนวทางการปฏิบัติงานหรือวัฒนธรรมที่ดีของ

หน่วยงาน 
๔) มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตาม

หลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” มีคุณธรรมในการปฏิบัติและบริหารงานเกี่ยวกับงานบุคคล 
งบประมาณ มอบหมายงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

๑) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๒) บริหารงานบุคคลด้วยคุณธรรมและเท่าเทียมกัน มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ 
๓) บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็น

ส าคัญ โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 
๔) บริหารและมอบหมายงานภายใต้ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม

อย่างเท่าเทียมกันทุกคน รวมทั้ง มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานที่ได้มอบหมายอย่างเป็นระบบ 
๕) บริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติ 
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

มีวัฒนธรรมการสื่อสารเชิงบวกภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

๑) จัดระบบและหลักสูตรการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ เพ่ือสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสื่อสารเชิงบวกอย่างกัลยาณมิตรให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
๓) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรม ๓ส     

กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 
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  สารบัญ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมวด   หน้า 
 
บทน า                                                                                                           2 

ประกาศส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)               3 
เรื่อง การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต                                           

หมวดที่ 1  บททั่วไป 6 
 
หมวดที่ 2 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 10 
 และมาตรการ แผนงาน โครงการ /กิจการ 
 
หมวดที่ 3 การด าเนินงานการจัดนโยบายการสร้างคุณธรรมและ 19 
 ความโปร่งใสในหน่วยงาน และแนวทางการสื่อสาร 
 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
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หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

1.1 ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 81 ก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49  
ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า "สมศ." มีฐานะเป็น
องค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99ก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 โดยให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  
โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในกฏหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้ อยหนึ่งครั้ง 
ในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
1.2 อ านาจหน้าที่ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2543 และพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ในมาตรา 8 ก าหนดให้ส านักงานฯ มีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 

พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกก ากับดูแล
และก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรอง
มาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส านักงานอาจด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก 
จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ควบคุมก ากับหน่วยงานที่มีหน้าที่  
จัดการศึกษา และส านักงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา และการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)  

สมศ.เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
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1.4 พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัด 
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
3. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐาน 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  

เพ่ือยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.5 ค่านิยม (Values)   
      O = Overcome Limitations     ก้าวข้ามขีดจ ากัด    
      N = Nurture Creativity           คิดสร้างสรรค์         
      E = Enhance Ethics               ขับเคลื่อนจริยธรรม   
      S = Social Responsibility        รับผิดชอบต่อสังคม   
      Q = Quality Awareness          ส านึกคุณภาพ        
      A = Amicable Agency            องค์กรกัลยาณมิตร 

1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Agenda) 

ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา และการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 ประเทศไทย 

ให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จึงได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานแบบเดิมไปสู่การด าเนินงานที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี งานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คนไทยมีความรู้ มีความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับนานาประเทศภายในยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
เป้าประสงค ์

          - สมศ.สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศโดยรวม (Thailand 4.0) 

          - สมศ.พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 

          - น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหารจัดการ
ภายในส านักงาน 
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          - เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
เป้าประสงค ์
          - สมศ. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
          - สมศ.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการจัดการศึกษาที่

มีประสิทธิภาพสูง 
กลยุทธ์ 
          - ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
          - เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
เป้าประสงค ์
          - สมศ.เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพของการประเมินภายนอกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          - สมศ.เป็นที่ยอมรับด้านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
          - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก

และพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
          - มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
เป้าประสงค ์
          - ผู้ประเมินภายนอกให้มีศักยภาพสูง (High Potential) 
          - บุ คลากรมีสมรรถนะสู ง และมีความรักความผูกพันกับองค์กร (Competency & 

Engagement) 
กลยุทธ์ 
          - พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
          - มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
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1.7 โครงสร้างองค์กร 
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หมวดที่ ๒ 
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

และมาตรการ แผนงาน โครงการ /กิจการ 
 

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน หมายถึง การบริหารของหน่วยงานที่
ผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกในการบริหารอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงาน
ตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบ 
หากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน  
เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน ที่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม 
รับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม  
การท างานในหน่วยงานและด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ  
หรือโครงการกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์การดังนี้ 

  วัตถุประสงค์ 

              ๑. เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลใน การด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 
             ๒. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
             ๓. เพ่ือให้การด าเนินงานของ ภาครัฐเป็นที่ศรัทธา มั่นใจ และไว้วางใจจากประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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                   ๑. ด้านความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อมูลการด าเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
                 ๑.1 นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน 
                       กระบวนการด าเนินงาน 
                           นโยบายหลัก : ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามี            
                                            ส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน โดยยึด  ความถูกต้อง ซื่อสัตย์  โปร่งใส 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

        1 ) จัด ให้ มี การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ วน ได้  
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
การจัดท า แผนงาน/โครงการและการด าเนินงาน 
ในแต่ละแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก 

         ๑ ) จัดท าโครงการต่างๆที่ สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
เช่น โครงการฝึกอบรม/สัมมนาด้านต่างๆ  

                 ๑.2 นโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
                           นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส โดยยึดความ 
                                            ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ คุ้มค่า ตรวจสอบ ได้และซื่อสัตย์ 
                                            สุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
         ๑) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการวิ เคราะห์ 
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่มีรายละเอียดร้อยละของจ านวนโครงการ 
ตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จ และร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จ 

        ๒ ) จัดให้มี แผนปฏิบั ติการจัดซื้ อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ .ศ. ๒๕๔๖ โดยการน าผลการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
        ๓) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เป็นระบบ  ประกอบด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้ ซื้ อซอง ผู้ ยื่ นซอง  และผู้ ได้ รับการคัด เลื อก 

         ๑) วิ เคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ า 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 ประกอบด้วย รายงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
การวิ เคราะห์ ปัญ หาอุปสรรค/ข้อจ ากั ด   การ
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีรายละเอียดร้อยละของจ านวนโครงการ 
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว เสร็จ และร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จ 

        ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 และเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3  
ให้ประชาชนทราบ 

        ๓) จัดท าฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบประกอบด้วย ชื่ อ โครงการ งบประมาณ  
ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖3  และเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3 ให้ประชาชนทราบ 
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ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 
        ๔) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการประกอบด้ วย การประกาศเผยแพร่ 
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  การประกาศ 
เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสิน
ผลการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  
การประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละ
โครงการ  การประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ และการ
ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสินผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 
           ๕ ) จั ด ให้ มี ช่ อ งท า งที่ เห ม า ะส ม กั บ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    
           ๖) จัดให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อสาธารณะชนทราบ   
 

         ๔ ) จัดท าข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้ างแต่ละ
โครงการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3 และ 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3 ให้ประชาชนทราบ 
        ๕) จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมกับประชาชน 
ในการเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 

              ๑.3 นโยบายการให้ เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลขององค์กร   
                     นโยบายหลักที่ ๑ :  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรด้วยความโปร่งใส 
                                                ตอบสนอง ตามความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักความ 
                                                ถูกต้องตรวจสอบได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  
                    นโยบายหลักท่ี ๒   :  พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรด้วยความรวดเร็วทันสมัย 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

          1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ตาม  พ รบ .ข้ อมู ล ข่ า วส ารขอ งส่ วน ราช การ  
พ.ศ ๒๕๔๐ 
          2) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
ขององค์กรด้วยความรวดเร็วและทันสมัย 
 
                  

         ๑) จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงาน 
         ๒) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
         ๓ ) จัดมีการแสดงข้อมูลการด าเนินงาน 
ตามบทบาทภารกิจที่ เป็นปั จจุบันทางเว็บ ไซต์ 
ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ 
           ๔ ) จั ด ให้ มี ร ะบ บ ก า ร ให้ ข้ อ มู ล ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ โดยมีมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บริการ
ข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน   
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          5) จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมกับประชาชน
ในการเข้ าถึ งข้อมูลขององค์กร รวมถึ งพัฒ นา 
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรเพ่ือให้เหมาะสม
กับประชาชน         
 

                 ๑ .๔ นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ ยวกับการปฏิบั ติ งาน/การให้บริการ 
                       ของหน่วยงาน 
                        นโยบายหลัก  : มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ 
                                               การให้บริการ ด้วยความโปร่งใส  รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง 
                                               และ ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร   

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 
          ๑ )  จั ด ให้ มี ก ารก าห น ดช่ อ งท างการ
ร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
          ๒ ) จัด ให้ มี การก าหนดหน่ วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
          ๓ )  จั ด ให้ มี ระบบการตอบสนองหรือ
รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 
          ๔) จัดให้มีรายงานสรุปผลการด าเนินการ
เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น พ ร้ อ ม ร ะบุ ปั ญ ห า  อุ ป ส ร รค  
และแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ 
 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

 

                  2. ด้านความพร้อมรับผิด หมายถึง การมีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและมีความ
พร้อมที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
                ๒.๑ นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนที่ต้องมี 
                     ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด   
                      นโยบายหลัก : มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนตามหลักนิติธรรม  
                                        และหลักภาระรับผิดชอบ โดยยึดความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ  
                                        อย่างครบถ้วนเคร่งครัด 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

          ๑) จัดให้มีกรอบในการบริหารงานภาครัฐ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

          ๒) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน  
          ๓ ) จั ด ให้ มี ระบ บ การป้ อ งกั น ห รื อการ

           ๑) ด าเนินการปรับทัศนคติของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานที่มุ้งเน้นการท างานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ  อย่างครบถ้วนเคร่งครัด 
           ๒) จัดท ารายงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
และการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลักให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 
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ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่           ๓) จัดท าระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ
เพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 

                ๒.๒ นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจ านง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์ 
                     สุจริตและพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด 

            นโยบายหลัก :  มุ่งมั่นในการแสดงถึงทิศทางเจตจ านง ในการบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์ 
                                ยึดหลักซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและพร้อมรับผิด 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

          ๑ )  จั ด ใ ห้ มี ก า ร แ ส ด ง เจ ต จ า น ง ว่ า 
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 
          ๒) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความ
โปร่งใส   ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน และ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

         1) จัดท าประกาศส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง การแสดง
เจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
เจ้าหน้าทีในหน่วยงานและต่อสาธารณชนผ่านสื่อที่
เหมาะ 
         2) จัดท านโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

                  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์  
หรือรับสินบน 
 
                ๓.๑ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
                     จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
               ๓.๒ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์   
               ๓.๓ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย             
                      นโยบายหลักท่ี 1  : ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริต 
                                               เชิงนโยบายด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีส่วนร่วม พร้อมรับ 
                                               การตรวจสอบโดยยดึหลักธรรมาภิบาล                     
                      นโยบายหลักท่ี 2  : มีมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน   
                                               สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก 
                                               นิตธิรรม โดยยึดหลกัความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

          1) จัดท าคู่มือหรือมาตรการป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ 
อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้เสีย 
          2) จัดท ามาตรการป้องกันความปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบายของหน่วยงาน 
 

        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของส านักงานทุกคน เพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมถึงการป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่ เรียนกรับเงิน 
สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย 
        2) มีนโยบายและมาตรการที่มุ่งเน้นการปลอด
จากการทุจริต 
 

 

                  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต  
มีการด าเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการด าเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๔.๑ นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
                      นโยบายหลัก : มีมาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
                                         โดยให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
               4.2 นโยบายในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตจน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 
                       นโยบายหลัก :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด 
                                           วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระ 
                                           รับผิดชอบ โดยยึดหลักความถูกต้อง และความซื่อสัตย์ 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

          ๑) จัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ด้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 
          ๒) จัดให้มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          3)  จั ด ให้ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ขั้ น ต อ น / 
แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

           ๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 
           ๒ ) จัดท าคู่ มื อส่ ง เสริมการปฏิ บั ติ งาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน 
          3 ) จัดท าการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง 
การปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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                  ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง มาตรฐานและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ
คุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน 
และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
                 ๕.๑ นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
ที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที ่ 
                       นโยบายหลัก : ใช้มาตรการเข้มงวดกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน  
                                          โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
                                          และข้อบังคับ 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

         ๑) จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก 
        ๒) จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก 
         ๓ ) เปรียบ เที ยบขั้ นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน กับการด าเนินการที่ เกิดขึ้นจริง  
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะใน 
การปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
 

       1) จัดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและวางระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก 
 

                 ๕.๒ นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
                        นโยบายหลัก :  มุ่งเน้นการการบริหารจัดการ/พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ  
                                            มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

         1) จัดให้มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

             1) จัดท าแผนการสร้างมาตรฐานด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

                 5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ   
                      นโยบายหลั ก  :  ให้ ความส าคัญ กับการบริห ารงบประมาณ อย่ างเป็ น ระบบ  
                                              ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
                                              โดยยึด หลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

           1) การบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
ตามหลั ก   ความโปร่ งใส  หลั กนิ ติ ธรรม  และ
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึด หลักความคุ้มค่า
และตรวจสอบได้ 
 

         1) มีการวางแผนการใช้งบประมาณให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่าง 
มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิท ธิ ผล  เป็ น ไปตาม 
ความต้องการของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยการจัดท า 
         2) มีการวางแผนคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ
ก า ร ใช้ จ่ า ย เงิ น งบ ป ระ ม าณ  โด ย พิ จ า รณ า 
ถึงผลกระทบที่มีต่อการได้มาหรือจ่ายไปของเงิน
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร โดยการจัดท า ประมาณการรายงาน
ผลการเบิกจ่ายในทุกไตรมาส  
          3) มีการควบคุมตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ที่ เกี่ยวของด้านการบริหาร
งบประมาณ เช่น หลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 
          4) มีการจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์ 
หลักการบริหาร รวมทั้งหลักการคลังทั่วไป 
 

             ๕.๔ นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรมเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
         นโยบายหลัก :  ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม  
                                และไม่เลือกปฏิบัติ 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

            1 ) จั ด ให้ มี แ ผ น ร ะบ บ ก า รส ร รห า  
แล ะคั ด เลื อ ก บุ ค ล าก ร  โด ย ยึ ด ห ลั ก ค ว าม รู้
ความสามารถ วุฒิ การศึกษา ที่ เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
 

         1) จัดท าแผนการสร้างมาตรฐานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2562 เพ่ือวางกรอบในการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการ
มอบหมายงานที่มีความเป็นธรรมเท่าเทียมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
ของบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ  
 
 
 

             ๕.๕ นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
                    นโยบายหลัก :  ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ 
                                        การปฏิบัติงาน 



- 18 - 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

          1) จัดให้มีแผนงานเพ่ือพัฒนาสภาพ -
แวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

         1)  จัดท าแผนและระบบการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากร (ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน ไป
จนถึงการจ้างบุคลากร) 
       2) จัดท าโปรแกรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการเก็บข้อมูลการ
ลาออกของบุคลากร เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหา และยุทธศาสตร์การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์กร  
         3) พัฒนา และสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

 
 

                  ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ  
การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส ประกอบด้วย: 
               
                      นโยบายหลัก :  ให้ความส าคัญกับเนื้อหา ช่องทาง และวิธีการ ในการสื่อสาร 
                                              เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้านตามหลักประสิทธิภาพ/ 
                                              ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุก ระดับ รับรู้ เข้าใจและน าไปปฏิบัติอย่าง 
                                              มีคุณธรรมและความโปร่งใส  

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

         1) เผยแพร่การประกาศการแสดงเจตจ านง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้บุคลากร
ทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
พ ร้ อ ม ทั้ ง ปิ ด ป ร ะก าศ ไว้ บ ริ เวณ ห น่ ว ย งาน 
หรือจุดให้บริการประชาชน 
 
 

        1 ) ที การ เผยแพร่  “ป ระกาศการแสดง
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”
ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ในช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
        - หนังสือแจ้งเวียนแก่บุคลากรทุกคน 
        - น าเจตจ านงในการบริหารงานฯ ลงประกาศ
ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร 
        - ปิดประกาศไว้บริเวณท่ีท าการ          
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หมวดที่ ๓ 
การด าเนินงานการจัดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

และแนวทางการสื่อสารและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
 

 ในการจัดท านโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้ด าเนินการดังนี้ 
              1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย: 
                    ๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท านโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่ายงาน
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
                   ๒) จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท านโยบายการสร้างความคุณธรรมและ
โปร่งใสในหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) แก่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
               ๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมสมองเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล ขององค์การ ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในแต่ละด้าน 
                   ๔) ร่างนโยบายการสร้างความคุณธรรมและโปร่งใสในหน่วยงานด้านความโปร่งใส ด้านความ
พร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม
การท างานในหน่วยงานและด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
                   ๕) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบายสร้างความคุณธรรม
และโปร่งใสในหน่วยงาน ในแต่ละด้าน 
                   6) ขออนุมัติและการประกาศใช้นโยบายการสร้างความคุณธรรมและโปร่งใสในหน่วยงาน 
                   7) น านโยบายการสร้างความคุณธรรมและโปร่งใสในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
การสื่อสาร การสร้างความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร   

            1.2 การสื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
                 ๑) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
                      - จัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดและบุคคลากรภายในหน่วยงาน 
                      - เผยแพร่เว็บไซต ์และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
                 ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
                 ๓) การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการที่รองรับ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 


