
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  พระราชบัญญัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพัสดุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560 ระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น 
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขัน    
อย่างเป็นธรรมจึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื ่อให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดขจ้างตามกฎหมายระเบียบของกระทรวงการคลัง 

3. กำหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคา ทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน 
6. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 

ดังนั้น 
  6.1 ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
  6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
  6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว ่าม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียกับงาน/โครงการ              
ทั้งผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ 
และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ปฏิบัติงานทุกภารกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

/1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ... 
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1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับ
หรือให้สินบนโดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่ง
การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3. พนักงานเจ้าหน้าที ่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรับสินบนจาก
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิง          
การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

4. พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 

5. พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

6. เม ื ่อผ ู ้ ใดพบเห็นการกระทำที ่ เข ้าข ่ายเป ็นการร ับหร ือให้ ส ินบน จะต้องรายงาน
ผู ้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนที ่อยู ่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ          
และประเมินผล 

7. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้เป็นส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้า
ระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับ
สินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีสร้าง
ความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assess : ITA) กำหนดให้ส ่วน
ราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอ
งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใ สตรวจสอบได้ และเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ 

1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มี

ความเกี่ยวข้องทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
1.2 ห้ามมิให้บุคลากรในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ใช้อำนาจในตำแหน่งที่

ดำเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 
1.3 ห้ามมิให้บุคลากรในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งใดๆ ที่อาจ

ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

/2. แนวทาง... 
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2. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
2.1 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ

บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง หรือศตัรู เป็นต้น 
2.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์

หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
2.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ      

ทัง้ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
2.4 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองาน

หรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง        
การรับของขวัญหรืออ่ืนๆ 

 
4. มาตรการในการควบคุมยานพาหนะของหน่วยงาน 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการการบริหารรถยนต์ราชการซึ่งเป็นทรัพย์สิน     
ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงมีแนวทางในการปฏิบัติและการ
ควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการให้ถูกต้อง ตามกระบวนการและเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร     
ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา    
โดยคำนึงถ ึงความปลอดภัยของผ ู ้ โดยสารและการบริ การที ่ด ี  และเกิดประโยชน์ส ูงส ุดต ่อองค ์กร                    
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพ่ือความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เพ่ือให้บริการ รวมถึงความรู้ในหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ 
3. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ 
4. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน 

 
5. มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที ่ดี และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือมีขวัญและกำลังใจ              
ในการพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติให้เป็นพลเมืองที ่ดี ตามโครงสร้างและภารกิจที ่กำหนดไว้ โดยมี          
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ ่งได้ร ับการแต่งตั ้งให้ทำหน้าที ่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ              
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ       
และกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต 
อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีอำนาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือมีคำสั่ง      
ในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ถือปฏิบัติ      
เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจให้น้อยลง 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ
ของสำนักงานลูกเส ือแห่งชาติ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตร การการใช้ดุลยพินิจ                     
ของผู้บริหารไว้ ดังนี้ 
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1. กำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

2. กำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั ้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร      
เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน 
พนักงาน ลูกจ้างประจำ ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่
เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 

 
6. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
เก็บข้อมูล ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  และทำให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้มีความทันสมัยและมีความสมบูรณ์ มาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
1.1 นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานลูกเส ือแห่งชาติ www.scoutthailand.org ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน                   
โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรฐานหรือคูม่ือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น 

1.2 ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ 1.1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
อ่ืนๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1.3 สำนัก/ส่วน/งานและค่ายลูกเสือต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
2.1 ให้ผู ้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วน ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน    

และกำกับให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ 1.1 ขึ้นเผยแพร่           
บนเว็บไซต ์

2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิติการให้บริการ
และผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 

 
 

 


