
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
             พระราชบัญ ญั ติ การจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๐  ระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒            
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับทั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวงพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ                      
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  จึงก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมจึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
              1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ท าการหลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ                       
              2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายระเบียบของกระทรวงการคลัง  
              3. ก าหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน 
              4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
              5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
              6. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนั้น         
                       6.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร          
ในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
                       6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่  สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือ           
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
                       6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ 
ส่วนตน หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือ
ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ          
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ปฏิบัติงานทุกภารกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 / 1. ส านักงาน... 



 
 

             1. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้
สินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
             2. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
             3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอัน  
มิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
             4. พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
             5. พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
             6. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล 
             7. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้เป็นส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ            
เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับ
สินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว  
           ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดีสร้างความ
เชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ก าหนดให้        
ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ         
ผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ
เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ 
           ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

          1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                     1.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้อง 
ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
                     1.2 ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ใช้อ านาจในต าแหน่งที่ด าเนินงานหรือ
โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินละไม่เกี่ยวกับเงิน 
 
 / 1.3 ห้ามมิให้... 
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                     1.3 ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ด ารงต าแหน่งใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

         2. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
                     2.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร          
ในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น 
                     2.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
                     2.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
                     2.4 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น    
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ
หรืออ่ืนๆ 
 
4. มาตรการในการควบคุมยานพาหนะของหน่วยงาน 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้ก าหนดมาตรการการบริหารรถยนต์ราชการซึ่งเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการ จึงจ าเป็นต้องใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงมีแนวทางในการปฏิบัติและการควบคุม          
การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการให้ถูกต้อง ตามกระบวนการและเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติ
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี้ 

1.1 เพ่ือความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
1.2 เพ่ือให้บริการ รวมถึงความรู้ในหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์  
1.3 เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ 
1.4 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เดียวกัน 

5. มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอ านาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการ 
          ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนา
เยาวชนและประเทศชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี ตามโครงสร้างและภารกิจที่ก าหนดไว้  โดยมีรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เลขาธิการส านักงานลูกเสือ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในส านักงานฯ และก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในส านักงานฯ มีอ านาจ
ในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ         
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ถือปฏิบัติเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจให้น้อยลง 
          ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ 
ดังนั้น 
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1. ก ากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
          2. ก ากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนต าแหน่งการ
ฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน  พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม 
เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

         ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล
ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในการ
พัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติให้มีความทันสมัยและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การ
เปิดเผยข้อมูลของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได ้ 

          1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
                    1.1 นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ www.scoutthailand.org ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบไปด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น 
                    1.2 ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ           
เช่น  สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
                    1.3 ส านัก/ส่วน/งานและค่ายลูกเสือต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้รับผิดชอบส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

          2. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
                    2.1 ให้ผู้อ านวยส านัก/ผู้อ านวยการส่วน ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มี
การรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
                    2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 
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