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 ๑

บทท่ัวไป 
หลักการและเหตุผล 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจและ
หน้าที่ตามกฎหมายครอบคลุมเกือบทุกบริบทของการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ โดยมุ่งให้เกิดการ
เสริมสร้างความรู้ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่มทุกวัย เพ่ือให้สามารถ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง จําเป็นต้อง
มีการบริหารและการปฏิบั ติงานภายใต้การกํา กับดูแลกิจการที่ ดี           
จากผู้ปฏิบัติงานอันได้แก่ คณะกรรมการ สสวท. ผู้บริหาร พนักงานและ
ลูกจ้าง  

 การกํากับดูแลกิจการที่ดีเกิดจากการทํางานร่วมกันของบุคลากร 
คือ คณะกรรมการ สสวท. มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย  สนับสนุนและ
ผลักดันให้องค์กรดําเนินตามนโยบายอันจะช่วยสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับองค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้ดําเนินกิจการให้ได้ผล
ตามนโยบาย พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานเต็มที่ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 



 

 ๒

ประโยชน์ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 การท่ี สสวท. จัดให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประเมินผล 
อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้ 
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการและมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล 
๒. เพ่ิมความน่าเช่ือถือและความมั่นใจแก่สาธารณชน   
๓. สร้างพันธะผูกพันและระบบความรับผิดชอบของพนักงานต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารต่อคณะกรรมการ สสวท. และคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย เป็นลําดับข้ันไป 

๔. ติดตามและกํากับดูแลการทํางานขององค์กร เสนอข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะให้กับองค์กร เ พ่ือปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน                 
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๓

นโยบายและหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

คณะกรรมการ สสวท. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที่ดีจึงได้กําหนดนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้ 

. ๑ องค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งใน     
ระยะยาวและระยะสั้น ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม 

. ๒ บุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอ   
ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสํานึกในหน้าที่ 

. ๓ บุคลากรต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

. ๔ บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่กําหนดไว้
ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 

. ๕ บุคลากรต้องมีจิตสํานึกของการมีส่วนร่วมในการดําเนินการใด ๆ       
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

. ๖ การปฏิบัติงานและบริหารจัดการต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และ  
เป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน 

. ๗ การปฏิบัติงานและบริหารจัดการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 



 

 ๔

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑. หลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร      
เพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ สสวท.  ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้าง โดยการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ
ดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงนโยบาย หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
องค์ประกอบคุณสมบัติของบุคลากร 

๒. องค์ประกอบคุณสมบัติของบุคลากร สสวท. 
๒.๑ คณะกรรมการ สสวท. จะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘     
หมวด ๒ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ 

๒.๒ ผู้อํานวยการ สสวท. จะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ มาตรา ๒๑ และ ๒๒ 

๒.๓ พนักงานและลูกจ้าง สสวท. จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล หมวด ๒ ,๓ ,๔ และ ๕ 

๓. บทบาทหน้าท่ีของบุคลากร 
๓.๑ คณะกรรมการ สสวท. นอกจากมีอํานาจและหน้าที่กําหนด

นโยบายและกํากับดูแลกิจการของ สสวท. ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

 



 

 ๕

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๒     
มาตรา ๑๕ และให้ความเห็นชอบกลยุทธ์การดําเนินงาน เพ่ือให้ได้ผลตาม
เป้าหมายและสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ด้วยการติดตามรายงาน
ทางการเงินและบัญชี รวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
และกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน      
อย่าง เหมาะสม  โดย จัดใ ห้มี การประ ชุมคณะกรรมการ  สสวท .           
อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง จัดเวลาให้เพียงพอสําหรับ    
การอภิปรายในวาระการประชุมที่สําคัญ และกรรมการทุกท่านต้องมีความ
อิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง สามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ กํากับดูแลงานเฉพาะด้านตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

๓ .๑ .๑ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท . 
คณะกรรมการ สสวท. กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ของ สสวท. โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับ สสวท. 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒  และให้มีอํานาจในการเชิญ
บุคคลมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา     
ตามมติคณะกรรมการ สสวท. 

๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน   
คณะกรรมการ สสวท. กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบ                 
การดําเนินงาน ของ สสวท. เพ่ือทําหน้าที่กําหนดแนวทางการตรวจสอบ
การดําเนินงานของ สสวท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ
สสวท .  ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานของ สสวท .          
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ    
ด้านการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของ สสวท. 

 



 

 ๖

รวมท้ังมีอํานาจในการเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมา
ประกอบการพิจารณา หรือแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการใด ๆ 

๓.๑.๓ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผน
งบประมาณ  คณะกรรมการ  สสวท .  กํ าหนด ใ ห้มี ก า รแ ต่ ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนงบประมาณของ 
สสวท. เพ่ือทําหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนงบประมาณ 
กลั่นกรองแผนปฏิบัติงานตามนโยบายและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท. มีอํานาจ
เชิญบุคคลมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา       
หรือแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการใด ๆ   

๓.๑.๔ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกํากับดูแลงานด้านธุรกิจ
เชิงพาณิชย์ คณะกรรมการ สสวท. กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
กลั่ นกรองและกํ ากับ ดูแลงานด้าน ธุร กิจ เ ชิ งพาณิช ย์  ของ  สสวท .              
เพ่ือทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรองการดําเนินงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์      
ของ สสวท. กํากับดูแล การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ทุกประเภทของ 
สสวท. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ สสวท.        
มีอํานาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบ       
การพิจารณา หรือแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการใด ๆ  

๓.๑.๕ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม   
การ เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
คณะกรรมการ สสวท.  กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือทําหน้าที่ ปรับปรุงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทํากลยุทธ์และ
ผลัก ดันการดําเ นินงานของ  สสวท .  ไปสู่การปฏิบั ติ ใ ห้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
สสวท .  มี อํานาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ เ ก่ียวข้อง          
มาประกอบการพิจารณา หรือแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําการใด ๆ 

๓.๑.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับและ
ระเบียบ คณะกรรมการ สสวท. กําหนดให้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบ เพ่ือทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรอง
ข้อบังคับ  ระเบียบและหลัก เกณฑ์ที่ คณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆ                
เสนอให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเหมาะสมตามภารกิจ             
สสวท .  พร้อมทั้ งให้ความคิดเห็นเ พ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการ           
สสวท. และมีหน้าที่ตามมติคณะกรรมการ สสวท. ในการประชุม ครั้งที่ 
๔๑๙/๕/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้มีอํานาจเชิญบุคคล          
ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสารมาให้ประกอบการพิจารณา 

๓.๑.๗ คณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการ สสวท. 
๓ .๒ ผู้ อํานวยการ สสวท . มีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบัน            

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ของสถาบันและตามนโยบาย 
ข้อบังคับและระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด มีอํานาจบังคับบัญชา 
พนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
สสวท. ในการบริหารกิจการของสถาบัน ซึ่งหน้าที่และอํานาจการบริหาร
จัดการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘    
หมวด ๒ มาตรา ๒๓ 
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๓.๓ พนักงานและลูกจ้าง สสวท. มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามตําแหน่ง
หน้าที่ที่ ไ ด้รับมอบหมาย โดยจะต้องทําแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี        
และปฏิบัติตามแผนอย่างรับผิดชอบและรักษาวิ นัยตามที่กํ าหนด          
เป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติในข้อบังคับ สสวท. หมวด ๘ โดยเคร่งครัด      
อยู่เสมอ พนักงานและลูกจ้างจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเ พ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

๔. การประเมินผลบุคลากร 
๔ .๑ คณะกรรมการ สสวท . มีการประเมินตนเอง โดยยึดหลัก           

บรรทัดฐานการปฏิบัติงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) กําหนดทุกปี และควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของ         
แบบประเมินตนเองทุกปี 

๔.๒  ผู้อํานวยการ สสวท. จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการ สสวท.
ตามสัญญาและข้อตกลงที่ทําไว้ 

๔ .๓  พนักงานและลูกจ้าง  สสวท .  ต้องไ ด้รับการประเมินผล           
การปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง โดยวิธีการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด และผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งผล        
การประเมินให้พนักงานทราบทุกคร้ังที่มีการประเมิน และผู้ถูกประเมิน
สามารถสอบถามได้ก่อนมีการสรุปผลการประเมิน 

๕. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
สสวท. ต้องจัดทํารายงานประจําปีและงบการเงิน ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป โปร่งใส และเช่ือถือได้ และต้องมี     
การตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดทํารายงานที่ เ ป็นไปตาม
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พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
หมวด ๓ การกํากับและควบคุม มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ เพ่ือให้เป็นเอกสารที่สามารถ
เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 

๖. แนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน 
๖.๑ แนวปฏิบติัที่ดีของคณะกรรมการ สสวท.  

๖.๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สสวท. ซึ่งมีอํานาจหน้าที่
ในการวางนโยบายและกํากับดูแลกิจการของ  สสวท .  อย่างเ ต็ม
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมืองและวางตัว
เป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอ ิสระในการตัดสินใจ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สสวท. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการ
ทํางานและไม่ทําการใด ๆ ที่มีผลต่อการบ่ันทอนผลประโยชน์ของ สสวท.
 ๖.๑.๒ กํากับ ติดตาม ดูแล และใช้อํานาจของคณะกรรมการ 
สสวท. สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีความคล่องตัว ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานได้ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ของ สสวท. 

๖.๑.๓ มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต 
โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด  

๖.๑.๔ มีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

๖.๑.๕ จัดทําหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสในการสรรหาประธานกรรมการ 
สสวท. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท. เพ่ือเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังก่อนที่จะครบวาระหรือในกรณีที่ตําแหน่งว่างลง 
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๖.๒ แนวปฏิบติัที่ดีของผูบ้รหิารและพนักงาน สสวท. 
๖.๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น 

ทุ่มเท โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของ สสวท. และวัฒนธรรม
องค์กรโดยถือประโยชน์ของ สสวท. เป็นหลัก 

๖ .๒ .๒ หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่ ไม่ เป็นธรรม เคารพสิทธิ        
ส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการนําเอาข้อมูลของพนักงานคนอ่ืน รวมท้ัง        
เร่ืองที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์          
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริหาร
และพนักงาน 

๖.๒.๓ รักษาและร่วมสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดความสามัคคี 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในหมู่พนักงาน เพ่ือประโยชน์โดยรวมของ สสวท. และ
ไม่กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน 
สสวท. หรือต่อบุคคลที่เก่ียวข้องกับ สสวท. 

๖.๒ .๔ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

๖.๒.๕ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
ต่อ  สสวท .อ ยู่ เสมอ  ด้วยการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์              
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๖.๒.๖ ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุข      
ทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียช่ือเสียงของตนเองและ 
สสวท. 
 ๖.๒.๗ หลีกเลี่ยงการรับสิ่งของที่มีมูลค่าสูง การเลี้ยงรับรองหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้เสีย เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม    
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ในมูลค่าที่ เหมาะสม หากของขวัญที่ได้อยู่ในรูปของเงินหรือสิ่งของ          
ที่มีมูลค่าสูงให้รีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและส่งคืนโดยเร็ว 

๖.๒.๘ แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริตหรือประพฤติ  
มิชอบภายใน สสวท. 

๖.๒.๙ มีความตระหนักในการเอาใจใส่และดําเนินการใด ๆ         
ที่จะรักษสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานเพื่อพัฒนาองค์กร    
สู่ความเป็นเลิศ 

๖.๓ แนวปฏิบติัที่ดีเก่ียวกับการบริหารทรพัยากรบคุคล 
๖ .๓ .๑ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของ สสวท. กล่าวคือบริหารทรัพยากรพนักงาน 
สสวท. ให้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดย สสวท. จะต้องส่งเสริมให้พนักงานใฝ่รู้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ําเสมอ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ ทุ่มเท มุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน โดยยึดหลักจริยธรรม 
และวัฒนธรรมขององค์กร มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงกับองค์กรช้ันนํา และมีกระบวนการที่มีความ
ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

๖ .๓ .๒ สสวท . ต้องจัดทําแผนงานและจัดสรรงบประมาณ        
เพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทํางาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างพนักงานที่เป็นคนดีและ     
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คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทํางานอย่างมืออาชีพ โดยให้โอกาสพนักงาน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๖.๓.๓ สสวท. ต้องจัดทําแผนงานในการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่
ตําแหน่งงานในทุกระดับ 

๖.๓.๔ สสวท. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน    
มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี 

๖.๔ แนวปฏิบติัที่ดีเกี่ยวกับรายงานทางการบัญชีและการเงิน 
๖.๔.๑ ความถกูต้องของการบันทึกรายการ 

๖.๔ .๑ .๑ การบันทึกรายการทางการบัญชีของ สสวท .       
ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 

๖.๔.๑.๒  พนักงานทุกระดับต้องดําเนินงานให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ สสวท. และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
รวมท้ังมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางการดําเนินงาน       
ที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอและทันเวลา เพ่ือให้
ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี สามารถ
บันทึกและจัดทํารายงานทางการเงินทุกประเภทของ สสวท. ในระบบบัญชี
ของ สสวท. โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน 

๖.๔.๒ รายงานทางการบัญชีและการเงิน 
๖ .๔ .๒ .๑  พนักงานทุกคนมีห น้าที่ รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ จัดเตรียมและหรือให้ข้อมูลรายงานทางการเงินและต้องไม่ทํา
การบิดเบือนข้อมูลหรือสร้างรายงานเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายงาน        
ที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายงานด้านการปฏิบัติงาน 

 



 

 ๑๓

๖.๔ .๒ .๒ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้อง      
ของรายงานทางการบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน        
ของคณะกรรมการ  ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก ง าน  สสวท .  ที่ มี ห น้ าที่              
ความรับผิดชอบ 

๖.๔.๓ การปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
จัดทําบัญชีและการบันทึกรายการทางการเงินของ สสวท. เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

๖.๕ แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๖.๕.๑ คณะกรรมการ สสวท. มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีการบริหารความเสี่ยง      
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๕.๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน 
๖ .๕ .๒ .๑ กํากับดูแลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ        

การควบคุมภายใน เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสี่ยง    
ของ สสวท. ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิผลเพ่ีอให้องค์กรดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๖.๕.๒.๒ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในจากฝ่ายบริหาร 

 
 
 

 



 

 ๑๔

๖.๕.๓ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
๖.๕.๓.๑ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึง     

ของวัฒนธรรมองค์กรที่นําไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร ได้แก่  
การนํากระบวนการบริหารความเ ส่ียงเป็นกิจกรรมประจําวันของ         
ทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับค่าตอบแทน มีการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ ดี และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง       
เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 

๖.๕.๓.๒ ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของ สสวท.      
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้ฝ่าย
บริหารได้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ         
การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง               
การดูแลทรัพย์สิน  ป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย          
การส้ินเปลืองหรือการทุจริตภายในองค์กร กําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๖.๕.๔ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
๖.๕.๔.๑ รับผิดชอบโดยตรงในฐานะผู้ประเมินอิสระในเรื่อง

การสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงานประเมินความเพียงพอ        
ของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมท้ังการปฏิบัติงานในการควบคุมภายใน 
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

๖ .๕ .๔ .๒ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิผล        
ของกระบวนการควบคุมและการกํากับดูแลกิจการที่ ดีให้เหมาะสม       
กับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 

 



 

 ๑๕

๖.๖ แนวปฏิบติัที่ดีเก่ียวกับการขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖.๖.๑ คณะกรรมการ สสวท. ผู้บริหารและพนักงาน สสวท.      
ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์รายการที่ เ ก่ียวโยงกัน       
อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ 
ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สสวท .         
ในรายการดังต่อไปน้ี 

๖ .๖ .๑ .๑ การรับสิ่งของที่ เ ป็นของขวัญ/ผลประโยชน์        
มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท และ/หรืออาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๖.๖.๑.๒ การทําธุรกิจที่เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และครอบครัวหรือพวกพ้อง โดยอาศัยตําแหน่ง หน้าที่ของตนอันเป็นเหตุ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของ 
สสวท.  

๖ .๖ .๑ .๓  การทํางานพิเศษ  เ ช่น  การเ ป็นที่ ปรึกษา           
การจ้างงานให้แก่ตนเอง การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนในการเข้าไปทํางาน                  
ในภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของ ตลอดจนการนําเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ของ สสวท. ไปใช้ในงานพิเศษ 

๖.๖.๑.๔ การนําข้อมูลที่เป็นความลับของ สสวท. ไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมิชอบ  

๖ .๖ .๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานมีหน้าที่
พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่ เ ก่ียวโยงกัน และรายงานประเด็นเ ก่ียวกับความขัดแย้ง           

 



 

 ๑๖

ทางผลประโยชน์ที่ พบ  ซึ่ งมี ผลกระทบที่ มี นั ยสํ า คัญ ต่อรายงาน            
ทางการเงินหรือการดําเนินงาน ต่อคณะกรรมการ สสวท.  

๖ .๖ .๓ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับหากพบว่ามีรายการ           
ที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ สสวท. ควรแจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

๖.๗ แนวปฏิบติัที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖ .๗ .๑  กําหนดให้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร           

เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยส่งเสริมการดําเนินงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การทํางาน ฉะน้ัน จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน สสวท.    
ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของ
กฎหมาย คําสั่ง และข้อกําหนดของ สสวท. 

๖ .๗ .๒  กําหนดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรฐานสากล 

๖.๗.๓ หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้ระบบสารสนเทศของ 
สสวท. ในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุอันควร เพ่ือเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ สสวท. มีสิทธิเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม 
สอบสวนและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน  

๖.๗.๔ หากพบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวน
ปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย และหรือกฎหมาย     
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

 
 

 



 

 ๑๗

๖.๘ แนวปฏิบติัที่ดีเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ 
๖.๘.๑ การจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติอย่างมีระบบ และเป็นไปตาม

ข้อบังคับ สสวท . หลักเกณฑ์ของ สสวท . ถูกต้องตามหลักวิชาการ          
มีการควบคุมที่รัดกุมและโปร่งใส โดย สสวท. ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
และควรกําหนดว่าต้องได้รับพัสดุตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ     
ราคา จํานวน เวลา การให้บริการ ความรวดเร็ว  

๖.๘.๒ พนักงานผู้ดําเนินการจัดหา ต้องมีการวางแผนจัดหาพัสดุ
ล่วงหน้าที่ดี เพ่ือหลีกเลี่ยงการจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผล     
อันสมควร 

๖.๘.๓ พนักงานผู้ดําเนินการจัดหา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน แก่ผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่ผู้ค้า
อย่างเท่าเทียมกัน และต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในการเสนอราคา
กับผู้ค้าทุกราย 

๖ .๘ .๔ พนักงานผู้ ดําเนินการจัดหา ควรรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างร้องเรียนหรือแนะนําเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

๖.๘.๕ ผู้บริหารที่มีอํานาจในการจัดหาจะต้องควบคุม ตรวจสอบ 
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติ
ผิดกฎระเบียบ ต้องดําเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย       
ตามข้ันตอน 

 
 
 

 



 

 ๑๘

๖.๙  แนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพ        
แวดล้อมในการทํางาน 

๖.๙.๑ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดําเนินงานโดยมีระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม       
ในการทํางานเพ่ือช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิด
คุณค่าสูงสุดแก่งาน 

๖.๙.๒ สสวท. ต้องดําเนินการป้องกันความสูญเสียในรูปแบบ   
ต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย    
จากการทํางาน การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ            
ที่เกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ ดี ปลอดภัย       
ต่อพนักงานและผู้รับจ้าง ทั้งน้ีถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานในการป้องกันความสูญเสียดังกล่าว 

๖.๙.๓ สสวท. ต้องจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉิน    
ในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ     
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้  

๖.๙.๔ สสวท. ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้    
ความเข้าใจและเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและ         
ข้อควรระ วัง ต่าง  ๆ  ทาง ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม ในการทํางาน ตลอดจนการนําไปยึดถือปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

๖.๙.๕ สสวท. จะต้องมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกทางด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นวิถี
ดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

 



 

 ๑๙ 

๖.๑๐ แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑๐.๑ คณะกรรมการ สสวท. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจอย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบ    
ต่อสังคม  

๖.๑๐.๒ คณะกรรมการ สสวท. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๖ .๑๐ .๓  ผู้บ ริหารรณรงค์ ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ             
ในการดําเนินงานอย่างรู้คุณค่า ประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
ด้วยความรับผิดชอบ รวมท้ังสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน 

๖ .๑๐ .๔ ผู้บริหารต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเง่ือนไข          
ในการทํางาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ
ตลอดจนได้รับการฝึกอบรม และทักษะในการทํางาน 
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