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ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
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บทน ำ 
นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์การมหาชนทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์การมหาชนน าข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนา 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตนเอง ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
ความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  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 “นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน” ซึ่งประกอบไป
ด้วย ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน รวมทั้งก าหนด
มาตรการหรือโครงการกิจกรรม เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับองค์กรและให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ควบคู่ไปกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุเจตนารมณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ตลอดจนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนอันจะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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    สำรบัญ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมวด   หน้ำ 
 
บทน า                                                                                                           1  

หมวดที่ 1  บททั่วไป 3 
 
หมวดที่ 2 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 7 
 และมาตรการ แผนงาน โครงการ /กิจการ 
 
หมวดที่ 3 การด าเนินงานการจัดนโยบายการสร้างคุณธรรมและ 15 
 ความโปร่งใสในหน่วยงาน และแนวทางการสื่อสาร 
 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
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หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

1.1 ควำมเป็นมำ 

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 าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  
ในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 อ ำนำจหน้ำที่ 
พระราชกฤษฎีก าจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

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

พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกทีม่ีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกก ากับดูแล
และก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรอง
มาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส านักงานอาจด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก 
จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมก ากับหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา และส านัก
งบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)  

องค์กรที่เป็นเลิศในการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
An excellent organization in educational accreditation at national and international level. 
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1.4 พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

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

การประเมินคณุภาพภายนอก 
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  

เพ่ือยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.5 ค่ำนิยม (Values)   
Standard “ทันโลก มีมาตรฐาน บริการรวดเร็ว” 
ทันโลก   เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านการประเมินคุณภาพของสังคมโลก 
มีมาตรฐาน   ด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
บริการรวดเร็ว  ส่งมอบรายงานผลการตรวจประเมินที่มีคุณค่าให้กับผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า 

1.6 กรอบกำรวำงแผนกลยุทธ์ สมศ. 
การวางแผนกลยุทธ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

หรือ สมศ. ปี 2564-2566 ก าหนดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและท้าทาย อีกทั้งได้ค านึงถึงบริบท
ของการประกันคุณภาพจากเครือข่ายในระดับสากลต่าง ๆ เช่น The International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education: INQAAHE, The European Association for Quality 
Assurance in Higher Education: ENQA, The Asia-Pacific Quality Network: APQN, The ASEAN 
Quality Assurance Netork: AQAN เป็นต้น ซึ่งได้น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ของ สมศ. 
นอกจากนั้นยังมีประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ที่น ามาพิจารณาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ บริบทและ  
ความหลากหลายของสถานศึกษา การค านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (Key stakeholders)  
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและการสร้างความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนให้ สมศ. เป็นกลไกที่ส าคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของประเทศ 

ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ยังได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน  
ที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นหลักในการวางแผนกลยุทธ์ สมศ. (Scenario) 
1. เป้ าห ม ายการพั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goals :SDGs) ทั้ ง  17 

เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในปี พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 – ค.ศ. 
2030) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ไว้ในเป้าหมายที่ 4 
(SDG4) ซึ่งระบุว่า “สร้างหลักประกัน ให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม ส่งเสริมโอกาส  



๕ 

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (Ensure Inclusive and Quality Education For All and Promote 
Lifelong Learning)” 

2. บริบทของความสอดคล้องกับเครือข่ายการประกันคุณภาพของโลก ซึ่ งจะพิจารณา 
ถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality 
Assurance Agency: EQAA) ในบริบทของสังคมโลก ได้แก่ 1) แนวทางการประกันคุณภาพของเครือข่าย
นานาชาติด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (The International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education: INQAAHE) 2) แนวทางการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของสหภาพยุโรป  
(The European Association for Quality Assurance in Higher Education: ENQA) 3) แนวทางการประกัน
คุณภาพของเครือข่ายเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Quality Network: APQN) 4) กรอบการประกันคุณภาพ
อาเซียน (ASEAN Quality Assurance Framework: AQAF) 5) กรอบคุณวุฒอาเซียน ((ASEAN Quality 
Assurance Framework: AQAF ) ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ระบุถึงเป้าประสงค์ที่ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพไว้ดังนี้ “พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน” 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ระบุถึงเป้าประสงค์ที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพไว้ดังนี้ “การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

5. แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 ระบุถึงยุทธศาสตร์ที่  6 เรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย สมศ. มีบทบาทรับผิดชอบด าเนินการในเรื่อง  

1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างระบบการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก และการติดตามประเมินผลของหน่วยงานส่วนกลางและ  
ส่วนภูมิภาค 2) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา 3) ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ
และไม่เป็นภาระของผู้สอน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละระดับและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  

6. แผนงานกระทรวงศึกษาธิการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้กระบวนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีความสอดคล้องกัน มีกลไกการประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นการเพ่ิมภาระงานแก่ครูผู้สอน และมุ่งหวังให้สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสามารถ 
มีคุณภาพเทียบเคยีงได้ในระดับสากล ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น” 

7. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้การประเมินคุณภาพภายนอก
เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

8. การบริห ารองค์กรไปสู่ ความ เป็ น เลิ ศ  เป็ นการพิจารณ าในมิ ติ ของการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของ สมศ. ในการยกระดับคุณภาพองค์กร โดยการน าระบบบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ ใช้ 
ในการยกระดับคุณภาพของกระบวนการ (Process) ขีดความสามารถ (Capabilities) และผลลัพธ์ (Result) 
ในการด าเนินงาน  



๖ 

1.7 โครงสร้ำงองค์กร 
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หมวดที่ ๒ 
นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

และมำตรกำร แผนงำน โครงกำร /กิจกำร 
 

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน หมายถึง การบริหารของหน่วยงาน 
ที่ผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกในการบริหารอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงาน
ตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ว่าจะบริหารงาน  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 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 ภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่าง 
เป็นรูปธรรม 
             ๒. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
             ๓. เพ่ือให้การด าเนินงานของ ภาครัฐเป็นที่ศรัทธา มั่นใจ และไว้วางใจจากประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
                   ๑. ด้ำนควำมโปร่งใส หมำยถึง กำรเปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ข้อมูลกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆของหน่วยงำน เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบในกำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
                 ๑.1 นโยบำยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน 
                       กระบวนกำรด ำเนินงำน 
                          นโยบำยหลัก : ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 

 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้อง ซื่อสัตย์  โปร่งใส 
มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 

        1) จัดให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดท า
แผนงาน/โครงการและการด าเนินงาน ในแต่ละ
แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก 

         ๑) จัดท าโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
เช่น โครงการฝึกอบรม/สัมมนาด้านต่างๆ  



๘ 

                 ๑.2 นโยบำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
                           นโยบำยหลัก : มุ่งเน้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส โดยยึดความ 
                                            ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ คุ้มค่า ตรวจสอบ ได้และซื่อสัตย์ 
                                            สุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 
         ๑) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
รายงานสรุปผลการจัดซื้ อจัดจ้ างการวิ เคราะห์ 
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัด
จ้างที่มีรายละเอียดร้อยละของจ านวนโครงการ ตาม
วิธีการจัดซื้อ จัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เสร็จ และร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

        ๒ ) จั ด ให้ มี แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ดซื้ อจั ด จ้ า ง 
ประจ าปีงบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการน าผลการวิเคราะห์
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 
        ๓) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
เป็นระบบ ประกอบ ด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณ  
ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
        ๔ ) จั ด ให้ มี ฐ าน ข้ อมู ล ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 
แต่ละโครงการประกอบด้วย การประกาศเผยแพร่การ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่ กฎหมายก าหนดการประกาศ 
เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผล
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ การ
ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละ
โครงการ  การประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ และการ
ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการ
ตัดสินผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖4 
           ๕) จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมกับประชาชน

         ๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ประกอบด้วย รายงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด การวิเคราะห์
ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารป ระห ยั ด งบ ป ระม า ณ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีรายละเอียดร้อยละของจ านวนโครงการ  
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จ และร้อยละของจ านวนงบประมาณตาม
วิธีการจัด ซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เสร็จ 

๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ   จัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบ ประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 ให้ประชา ชนทราบ 

        ๓) จัดท าฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
เป็นระบบประกอบด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณ  
ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .๒๕๖4  และเผยแพร่ข้ อมู ล 
การจัดซื้ อจัดจ้ างอย่ างเป็นระบบ ประจ าปี งบ 
ประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ให้ประชา ชนทราบ 
         ๔ ) จัดท าข้อมู ลการจัดซื้ อจัดจ้างแต่ละ
โครงการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 และ 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ให้ประชาชนทราบ 
        ๕) จัดให้มีช่องทางที่เหมาะ สมกับประชาชน
ในการเข้า ถึงข้อมูล เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
 



๙ 

ในการเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งแ ต่ ล ะ โค ร งก ารป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  
พ.ศ. ๒๕๖4    
           ๖) จัดให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ต่อสาธารณะชนทราบ   
 
              ๑.3 นโยบำยกำรให้ เปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลขององค์กร   
                     นโยบำยหลักที่ ๑ :  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรด้วยความโปร่งใส 
                                                ตอบสนอง ตามความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักความ 
                                                ถูกต้องตรวจสอบได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  
                    นโยบำยหลักท่ี ๒   :  พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรด้วยความรวดเร็วทันสมัย 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 

          1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ 
          2) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ
องค์กรด้วยความรวดเร็วและทันสมัย 
 
                  

         ๑) จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงาน 
         ๒) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
         ๓ ) จัดมีการแสดงข้อมูลการด าเนินงาน 
ตามบทบาทภารกิจที่ เป็นปัจจุบันทางเว็บ ไซต์ 
ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ 
        ๔) จัดให้มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ โดยมีมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลตลอดเวลา
ท าการของหน่วยงาน   
          5) จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมกับประชาชน
ในการเข้ าถึ งข้อมูลขององค์กร รวมถึ งพัฒ นา 
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรเพ่ือให้เหมาะสม
กับประชาชน         

                 ๑ .๔  น โยบำยกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เกี่ ยวกับกำรปฏิบั ติ งำน/กำรให้บริกำร 
                       ของหน่วยงำน 
                        นโยบำยหลัก  : มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ 
                                               การให้บริการ ด้วยความโปร่งใส  รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง 
                                               และ ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร   

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 
          ๑)  จัดให้มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน
และข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
          ๒ ) จั ด ให้ มี ก ารก าห น ดห น่ วยงาน หรื อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
          ๓)  จัดให้มีระบบการตอบสนองหรือรายงาน

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 



๑๐ 

ผล การด า เนิ น ก าร เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น ให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 
          ๔) จัดให้มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนพร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่อ 
 

                  2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด หมำยถึง กำรมีเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและมีควำม
พร้อมที่จะรับผิดในกำรปฏิบัติงำนและบริหำรงำน 
                ๒.๑ นโยบำยควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน/กำรบริหำรงำน ทุกข้ันตอนที่ต้องมี 
                     ควำมถูกต้อง ตำมกฎหมำย ระเบียบ อย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด   
                      นโยบำยหลัก : มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนตามหลักนิติธรรม  
                                        และหลักภาระรับผิดชอบ โดยยึดความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ  
                                        อย่างครบถ้วนเคร่งครัด 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 

          ๑) จัดให้มีกรอบในการบริหารงานภาครัฐ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

           ๑) ด าเนินการปรับทัศนคติของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานที่มุ้งเน้นการท างานที่ถูกต้องตาม
กฎ ห มาย  ระ เบี ยบ   อย่ า งค รบ ถ้ วน เค ร่ งค รั ด 
           ๒) จัดท ารายงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
และการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ  

๓ ) จั ด ท า ร ะบ บ ก ารป้ อ งกั น ห รื อ ก า ร
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 

                ๒.๒ นโยบำยที่แสดงถึงทิศทำง เจตจ ำนง ของผู้บริหำรในกำรบริหำรงำนอย่ำงซ่ือสัตย์ 
                     สุจริตและพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดควำมผิดพลำด 

            นโยบำยหลัก :  มุ่งมั่นในการแสดงถึงทิศทางเจตจ านง ในการบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์ 
                                ยึดหลักซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและพร้อมรับผิด 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 

          ๑) จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานและต่อ
สาธารณชน 
          ๒) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส   ด้านความพร้อมรับ
ผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน และ ด้ านการสื่ อสารภายใน
หน่วยงาน 

         1) จัดท าประกาศส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง การแสดง
เจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
เจ้าหน้าทีในหน่วยงานและต่อสาธารณชนผ่านสื่อที่
เหมาะ 
         2) จัดท านโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 



๑๑ 

 

                  ๓. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรท ำให้หน่วยงำนปลอด
จำกกำรทุจริตในเชิงนโยบำยและกำรทุจริตต่อหน้ำที่ โดยไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือประโยชน์  
หรือรับสินบน 
 
                ๓.๑ นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
                     จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
               ๓.๒ นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือประโยชน์   
               ๓.๓ นโยบำยเกี่ยวกับควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย             
                      นโยบำยหลักท่ี 1  : ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริต 
                                               เชิงนโยบายด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีส่วนร่วม พร้อมรับ 
                                               การตรวจสอบโดยยดึหลักธรรมาภิบาล                     
                      นโยบำยหลักท่ี 2  : มีมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน   
                                               สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก 
                                               นิตธิรรม โดยยึดหลกัความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 

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

        1) จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของส านักงานทุกคน เพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมถึงการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ 
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย 
        2) มีนโยบายและมาตรการที่มุ่งเน้นการปลอด
จากการทุจริต 

  

                  ๔. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมำยถึง กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำน
และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อกำรทุจริตทั้งปวงและมีควำมละอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต  
มีกำรด ำเนินมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๔.๑ นโยบำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน  
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสำมำรถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
                      นโยบำยหลัก : มีมาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
                                         โดยให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
               4.2 นโยบำยในกำรสร้ำงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริตจน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในกำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตได้ 
                       นโยบำยหลัก :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด 
                                           วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระ 
                                           รับผิดชอบ โดยยึดหลักความถูกต้อง และความซื่อสัตย์ 
 



๑๒ 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/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 

 

                  ๕. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน หมำยถึง มำตรฐำนและคุณธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนโดยมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและ
คุณธรรมในกำรบริหำรงำนในเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนงบประมำณ กำรมอบหมำยงำน 
และกำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
                 ๕.๑ นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก  
ที่ชัดเจนและเป็นไปตำมระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้น 
กำรปฏิบัติหน้ำที่  
                       นโยบำยหลัก : ใช้มาตรการเข้มงวดกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน  
                                          โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
                                          และข้อบังคับ 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/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 นโยบำยคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล  
                        นโยบำยหลัก :  มุ่งเน้นการการบริหารจัดการ/พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ  
                                            มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 



๑๓ 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 

         1) จัดให้มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

             1) จัดท าแผนการสร้างมาตรฐานด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

                 5.3 นโยบำยคุณธรรมในกำรบริหำรงบประมำณ   
                      นโยบำยหลั ก  :  ให้ ความส าคัญ กับการบริห ารงบประมาณ อย่ างเป็ น ระบบ  
                                              ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
                                              โดยยึด หลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้ 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/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 นโยบำยในกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรมเท่ำเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
         นโยบำยหลัก :  ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม  
                                และไม่เลือกปฏิบัติ 

 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/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 าแผนการสร้างมาตรฐานด้ าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เพ่ือวางกรอบในการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการ
มอบหมายงานที่มีความเป็นธรรมเท่าเทียมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ 



๑๔ 

ของบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ  

             ๕.๕ นโยบำยที่ให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน 
                    นโยบำยหลัก :  ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ 
                                        การปฏิบัติงาน 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม 

          1) จัดให้มีแผนงานเพ่ือพัฒนาสภาพ -
แวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

         1)  จัดท าแผนและระบบการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากร (ตั้ งแต่การวางแผนก าลังคน  
ไปจนถึงการจ้างบุคลากร) 
       2) จัดท าโปรแกรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการเก็บข้อมูลการ
ลาออกของบุคลากร เพ่ือน าไปใช้ในการวิ เคราะห์
ปัญหา และยุทธศาสตร์การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์กร  
         3) พัฒนา และสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

 

                  ๖. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน คือ กำรที่หน่วยงำนต้องมีรูปแบบ วิธีกำร  
กำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดเกี่ยวกับนโยบำยทั้ง ๕ ด้ำนให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนรับทรำบเพื่อให้เกิดควำม
ตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณธรรมควำมโปร่งใส ประกอบด้วย: 
               
                      นโยบำยหลัก :  ให้ความส าคัญกับเนื้อหา ช่องทาง และวิธีการ ในการสื่อ สาร 
                                              เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้านตามหลักประสิทธิภาพ/ 
                                              ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับรู้ เข้าใจและน าไปปฏิบัติอย่าง 
                                              มีคุณธรรมและความโปร่งใส  

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/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          

              
 
 
 



๑๕ 

หมวดที่ ๓ 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน  

และแนวทำงกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ 
 

 
 

 ในกำรจัดท ำนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
              1.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 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 านโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
การสื่อสาร การสร้างความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร   

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


