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 ค าน า 

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลัก   ธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน
และการตัดสินใจด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมสูงสุด  จึงได้จัดให้มีการท าคู่มือหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือจะช่วยให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินการด้านการบริหารงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือหลักธรรมาภิบาลเล่มนี้ จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานใน
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรในระยะยาว และเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลของกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

ส่วนที่  ๑  บทน า                  หน้า 
 สารจากประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)    ๑ 

สารจากผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)      ๒ 
 
ส่วนที่  ๒  ข้อมูลส าคัญขององค์กร 
 วิสัยทัศน์           ๓ 
 พันธกิจ            ๓ 
 ค่านิยมองค์กร           ๓ 
 หลักธรรมาภิบาล           ๔ 
 
ส่วนที่ ๓  การก ากับดูแลกิจการและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   
 โครงสร้าง องค์ประกอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ๖ 

 โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   ๖ 
 โครงสร้างผู้บริหาร          ๙ 
 โครงสร้างของพนักงาน         10 

  หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละส านัก       ๑๒ 
 หลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร    ๑๓ 

 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)     ๑๓ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ    ๑6 

  ให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล   ๑๖ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ๑7 
 กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นหน่วยงานหลักในการ   ๑8 

  ขับเคลื่อนงานระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในด้าน    ๑9 

 การบริหารจัดการที่ดี 
  



             หน้า  
  
ส่วนที่  ๔  จริยธรรมการด าเนินงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   

 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร         20  
 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม       ๒1  
 ขั้นตอนการลงโทษ          ๒2  
 การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ๒2  
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน       ๒3  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ๒3 

 
ส่วนที่  ๕  ภาคผนวก



TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
คู่มือหลักธรรมาภิบาล 

1 

________________________________________________________________________________________ 

 
ส่วนที่  1  บทน า 
สารจากประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมในการด าเนินกิจการอย่างมุ่งมั่นและมี
คุณธรรมโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการเชื่อมั่น
เป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นคงระยะยาวให้แก่
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับโดยทั่วไป 
 หลักธรรมาภิบาลมีแนวทางสอดคล้องกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและแนวปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลกิจการที่เป็นสากล ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการท าให้เป้าหมายข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยท า
ให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานและกิจกรรมใด ๆ สามารถด าเนินได้ดีภายใต้การด า เนินการอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 หลักธรรมาภิบาลนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในองค์กร  คณะกรรมการมุ่งหวังว่า
พนักงานจะท าการศึกษาและท าความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของตนโดยตรง 
หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และพนักงานทุกท่านควรใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นพ้ืนฐานการ
ท างานในทุกกรณีสมกับวิสัยทัศน์ที่ว่า  “เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะ ทางด้าน
วิชาชีพ โดยก าหนดระดับสมรรถนะของบุคคล ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ” 
 
 
 
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 
ประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)      
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สารจากผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนด้านการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพที่
ให้บริการประชาชนมาแล้วประมาณ  3 ปี  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
บริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถให้ตรวจสอบได้เสมอมา ส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 
 
 ในฐานะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย คณะกรรมการจึงยึด
มั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักธรรมาภิบาลของกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย 
 1.  หลักนิติธรรม 
 2.  หลักคุณธรรม 
 3.  หลักความโปร่งใส 
 4.  หลักการมีส่วนร่วม 
 5.  หลักความรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
 6.  หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 จากการด าเนินงานเพ่ือมุ่งม่ันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลข้างต้น  ที่เป็นหลัก
สากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนหลักการและแนวทางขององค์ การ
มหาชนมาเป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างได้ใช้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กรตลอดไป 
 
 
นายวีระชัย  ศรีขจร 
ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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ส่วนที่  2  ขอ้มลูส าคญัขององค์กร 
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 
วิสัยทัศน ์
 “เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะ ทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนดระดับสมรรถนะ
ของบุคคล ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 
 
พันธกิจ 
 1. ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 2. ก าหนดองค์กรเพ่ือรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตามประเมินผล 
 3. สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
 
ค่านิยมองค์กร 
 T Transparency ยึดหลักความโปร่งใสในการด าเนินการ หมายถึง การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานที่ชัดเจน  เปิดเผยได้  มีกระบวนการให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าง
ตรงไปตรงมา  ถูกต้อง  โปร่งใส  สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ 
 P Professionalism ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองสู่ระดับสากล หมายถึง  การมีกฎ  ระเบียบ  
ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (Double Standard)  
และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์มีการกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทางการ
จัดการและการบริหาร รวมทั้งการจัดสรรหาทรัพยากรขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  โดยการให้
ข้อมูล การรับฟังและแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ   รวมทั้งตระหนักในสิทธิหน้าที่ 
ความส านึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ประเมินผลที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการด าเนินงาน 
 Q Quality มีคุณภาพ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐาน  หมายถึง การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  การให้บริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคมท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 
 I Integrity มีความซื่อสัตย์ สุจริตหมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือร่วมสร้างสรรค์ให้สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด้วยความสุจริต โดยไม่กระท าหรือไม่
สนับสนุนการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการคอรร์ัปชันในองค์กร 
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หลักธรรมาภิบาล 
 
 หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย
หลัก  6 ประการ  ซึ่งเป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน สร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ดังนี้ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

หลักนิตธิรรม  

(The Rule of Law) 

หลักคุณธรรม 

(Virtue) 

 

หลักความโปร่งใส 

(Transparency) 

หลักการมีส่วนร่วม 

(Participation) 

หลักความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติ

หน้าที่ 

(Accountability) 

หลักความมี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

(Efficiency& 

Effectiveness) 
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1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)หมายถึง  การมีกฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่างเสมอ
ภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (Double Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎ 
ระเบียบ และกรอบเวลาการปฏิบัติไม่ให้มีการใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและ
เสรีภาพ และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
2. หลักคุณธรรม (Virtue)  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เป็นตัวอย่ างที่ดีแก่
สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือร่วมสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด้วยความสุจริตโดยไม่กระท าหรือไม่สนับสนุนการ คอร์รัปชัน 
พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการคอรร์ัปชันในองค์กร 
 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency)  หมายถึง  การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบ
ได้ในทุก ๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับเวลาและ
สถานการณ ์
 
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง  การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทางการจัดการและ
การบริหารที่เก่ียวกับการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน พนักงาน และเจ้าของ โดยการให้ข้อมูล การรับฟังและแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า
ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
5. หลักความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความ
ส านึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการ
ด าเนินงาน 
 
6. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency&Effectiveness)  หมายถึง  การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม สร้างสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคมท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 
  
 
 
 
 
 
 



TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
คู่มือหลักธรรมาภิบาล 

6 

________________________________________________________________________________________ 

 
ส่วนที่  3 
การก ากับดูแลกิจการ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการก ากับดูแลกิจการ และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI Good Governance) 
 
 เพ่ือให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  น าหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ มาใช้ในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร จึงได้ก าหนดการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ก ากับดูแลกิจการและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)(TPQI Good 
Governance) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรทราบว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างองค์ประกอบ 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การด าเนินงานอย่างไร ที่จะน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 1. โครงสร้าง องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 
 

 ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จ าเป็นต้องรู้และศึกษาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายตามที่กฎหมายได้บัญญัติ
ไว้  ดังนี้ 
 
  1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 
   (1)  ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงทางด้านการบริหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 
   (2)  กรรมการโดยต าแหน่งซึ่ง เป็นผู้แทนของส่วนราชการ  จ านวนสี่คน  ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอธิบดีกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
   (3)  กรรมการโดยต าแหน่งซ่ึงเป็นผู้แทนของภาคเอกชน  
   (4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจบริการด้านการค้าและการลงทุน ด้านบริหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งต้องมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
   ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  1.1.1  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี เมื่อครบ
ก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  1.1.2  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่   ควบคุมดูแลสถาบันให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
   (1)  ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศ 
   (2)  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน 
   (3)  ก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะ และประเภทของสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรเอกชนที่เป็นผู้จัดท ามาตรฐานอาชีพหรือที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
   (4)  ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
   (5)  อนุมัติให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 
   (6)  อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของสถาบัน 
   (7)  ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณา
รายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน 
   (8)  ให้ค าแนะหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน
ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของสถาบัน 
   (9)  ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน 
และค่าบริการในการด าเนินกิจการของสถาบัน 
   (10)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
   (11)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (ก)  การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
    (ข)  การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน
อ่ืนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
    (ค)  การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้ง
วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 
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    (ง)  การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชี และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 
    (จ)  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
    (ฉ)  ขอบเขตอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
    (ช)  การสรรหา การแต่งตั้ ง และถอดถอนผู้อ านวยการ การปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการและการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 
   (12)  ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี ้
   (13)  กระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ระเบียบ
เกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (11) (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  1.1.3 การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
คณะกรรมการการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  1.1.4  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของสถาบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน และที่
ปรึกษาคณะท างาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และที่ปรึกษาคณะท างาน จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างานให้น ามาตรา 19  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  1.1.5  การประสานการปฏิบัติการ  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ของประเทศอย่างบูรณาการและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ประสานการปฏิบัติการกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการและปฏิบัติหน้าที่
ด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 
 
 
 



TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
คู่มือหลักธรรมาภิบาล 

9 

________________________________________________________________________________________ 

 
  การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจจัดท า
บันทึกข้อตกลงฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับระหว่างสถาบันกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอ่ืนๆ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพ่ือก าหนดวิธีการ เงื่อนไข การใช้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นได้ตามท่ี 
เห็นสมควรรวมทั้งการมอบอ านาจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้
สถาบันด าเนินการใด ๆ แทนด้วย  ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนั้นและตามความเหมาะสม 
  ในการด าเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้
คณะกรรมการหรือสถาบันประสานและตกลงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการและ
การปฏิบัติหน้าที่ด้านมาตรฐานอาชีพเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกัน 
 

1.2  โครงสร้างผู้บริหาร ประกอบด้วย 
   1.2.1  ผู้อ านวยการ  ซึ่งก าหนดไว้ตามมาตรา  22  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 ว่า ให้สถาบันมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการ 
   ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการที่มี
อาวุโสตามล าดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน 
   มาตรา 24 ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน 
   1.2.2  ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการและเป็น
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรา 36 วรรคสอง  
รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1)  เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้การด าเนินงานของ
สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ 
   (2)  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
   (3)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ 
   ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 
   1.2.3  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
   (1)  แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพ่ือ
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
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   (2)  บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนด 
   (3)   วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  1.3  โครงสร้างของพนักงาน  ประกอบด้วย 
   ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน มี 3 ประเภท  คือ 
   (1)  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก
งบประมาณของสถาบัน 
   (2)  ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 
   (3)  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 35 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   1.3.1  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  
เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน
อ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
    

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน
เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 
และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค
หนึ่งมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
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1.3.2  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละส านัก 
ผังการจัดแบ่งส่วนงาน  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ส านักพัฒนาธุรกิจ ส านักบริหาร 
คุณวุฒวิิชาชีพ 

 

ส านักส่งเสริม 
คุณวุฒิวิชาชีพ 

นานาชาต ิ

ส านักรับรอง 
คุณวุฒวิิชาชีพ 

ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการ ผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา 

รอง รอง รอง 

ส านัก 
อ านวยการกลาง 

ส านักนโยบาย 
และแผนคุณวุฒิ 

วิชาชีพ 

- บริหารระบบ 
คุณวุฒวิิชาชีพด้วย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้
การด านิงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- งานการตลาด 
การวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์
การตลาด กิจกรรม
ทางการตลาด ฯลฯ 

- ระบบการออก 
เอกสารรับรองและ
ขึ้นทะเบียนบุคคลที่
ผ่านการทดสอบ 

- ศึกษามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพของ
ต่างประเทศ 

- บริหารงานทั่วไป 
งานธุรการและสาร
บรรณ งานการเงิน
และบัญชี ฯลฯ 

- จัดท านโยบาย
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนนิงาน  
ฯลฯ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละส านัก 

ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 

1. ส านักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สมรรถนะและมาตรฐานอาชีพของ
ไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  รับรองและขึ้นทะเบียนองค์กรทดสอบและ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ส านักพัฒนาธุรกิจ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการตลาด การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้จากการให้บริการของสถาบันในการให้ประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา
ด้านบริการต่าง ๆ  ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดแบบ
ครบวงจร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ และสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน งานธุรกิจสัมพันธ์ การประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
3. ส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการออกเอกสารรับรองและขึ้นทะเบียนบุคคลที่ผ่านการ
ทดสอบและรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลองค์กรทดสอบ
และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. ส านักส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนานาชาติ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรของประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรองสมรรถนะของไทยในระดับสากล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. ส านักอ านวยการกลาง 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ  งานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุ   งานนิติการ งานบุคลากรและสวัสดิการ  งานประชุม และงานเลขานุการ  คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. ส านักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท านโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน  
งานงบประมาณ  งานประชาสัมพันธ์  และงานติดตามประเมินผลสถาบัน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.4  หลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  โดยแบ่งตามหลักการ  2  แนวทาง  ดังนี้  
  1.4.1  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 
   คณะกรรมการ 
   - วางนโยบาย เป้าหมาย 
   - ควบคุมดูแล 
   - ให้ค าแนะน า/เสนอแนะ 
   - ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ผู้บริหาร 
   - บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศทีค่ณะกรรมการก าหนดไว้ 
  1.4.2  ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
   คณะกรรมการ 
   - ชี้แนะแนวทาง (Direct) 
   - ก ากับดูแล (Supervise) 
   - ควบคุม (Control) 
   - ติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluate) 
   ผู้บริหาร 
   - ด าเนินการ (Operate) 
   - จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด (Manage) 
   - รายงานผล (Report) 
 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11  (พ.ศ.2555 - 2559)  อันเป็นแผนที่ให้ความส าคัญกับ "คน" ใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนในทุกระดับตั้งแต่การ
เตรียมพร้อมก าลังคนก่อนเข้าสู่ก าลังแรงงาน  รวมถึงผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานที่ครอบคลุมทุกภาคเ ศรษฐกิจอัน
ประกอบด้วย  ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการ  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนมี  4  ข้อ  จาก
ทั้งหมด  6  ข้อ ได้แก่ 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยในทุกช่วงวัยด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้   พัฒนาทักษะให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ฝึกฝนความคิดในเชิงสร้างสรรค์และเตรียมพร้อมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   
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  2. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  โดยการสร้างเสริม
ความเข้มแข็ง  ประสิทธิภาพและศักยภาพในภาคเกษตร  มุ่งเน้นความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกร  โดยการยกระดับคุณภาพชีวิต  และพยายามชักจูงแรงงานรุ่นใหม่ให้เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 
 
  3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ผ่านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการทุกระดับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับวิสาหกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค  
อนุภูมิภาคและนานาชาติ  อีกทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน  
โดยอาศัยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
 
  4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค  เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกภาค
ส่วนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐาน  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
  แผนการด าเนินงานของสถาบันฯ ให้ความส าคัญที่ "คน" เป็นที่ตั้งและมีแนวทางการด าเนินงานที่
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11  ทั้ง  4  ข้อ  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  แนวทางที่  5.2.3  "พัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยพัฒนาก าลังแรงงาน
ระดับกลาง  เน้นการจัดการเรียน  การสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  การสร้างแรงจูงใจ
ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ  การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ
สถานศึกษา  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ  
สถาบันเฉพาะทาง  ควบคู่การสร้างเครือข่ายกับนานาชาติ"  และขณะนี้ประเทศไทยมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National 
Qualification Framework : NQF)  เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงกับ
คุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์  ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  
แต่ยังขาดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (National Professional Qualification Framework)  เพ่ือจะตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ตามแผนฯ 11  และการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศและยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ข้อที่  4  ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการรับรองสมรรถนะบุคคลของประเทศไทย  เพ่ือให้มีโอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
และนานาชาติ 
  นอกจากนั้นเพ่ือให้มีการด าเนินงานตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 7.3  พัฒนาแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิช าชีพ  และ
สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 4.5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
และนโยบายรัฐบาล ข้อ  3.1 เร่งสร้างโอกาส  อาชีพ  และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  พร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพแรงงาน  เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน  เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของพ้ืนที่และของประเทศไทยโดยรวม  จึงได้ให้ความส าคัญในการน ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้
ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและให้ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่
ตรงกับสมรรถนะ  และที่ส าคัญส่งต่อมาตรฐานอาชีพที่พัฒนาเสร็จแล้วให้กับสถาบันการศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาหลักสูตร 
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การเรียนการสอนให้สอดคล้องสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการ  เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เข้าถึงการ
ให้บริการของสถาบันฯ มากขึ้น  และได้รับประโยชน์จากการด า เนินงานของสถาบันฯ อย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะผู้มี
สมรรถนะในอาชีพมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะและมีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป  จึงได้เร่งสนับสนุนการจัดท า
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  และน าร่ององค์กรที่ท าหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพให้ครบทุกสาขาอาชีพและครบตามสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ  เพ่ือท าการประเมิน
สมรรถนะบุคคลที่ขอเข้ารับการประเมิน  และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาโดยน ามาตรฐานอาชีพที่
พัฒนาแล้วไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  รวมทั้งพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยการร่วมพัฒนามาตรฐานอาชีพกับประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ 
ในสาขาอาชีพเดียวกัน  เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและผลจากการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการศึกษาจากเดิมที่ให้ความส าคัญกับวุฒิปริญญาจน
ท าให้แรงงานที่จบปริญญาล้นตลาดในขณะที่แรงงานสายอาชีพขาดแคลน  ซึ่งค่านิยมการศึกษาจะหันกลับมาให้
ความส าคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น  เนื่องจากสามารถท างานมีรายได้ทันที  การด าเนินงานในระยะต่อไปเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ  สถาบันฯ จึงได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2558 - 2562 ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์
 “เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะ ทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนดระดับสมรรถนะ
ของบุคคล ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 
 
พันธกิจ 
 1. ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 2. ก าหนดองค์กรเพ่ือรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตามประเมินผล 
 3. สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
  
แผนยุทธศาสตร์ 
 1)  พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการทางเศรษฐกิจทั้งใน
และต่างประเทศ 
 2)  ส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
 3)  เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือ  ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชี พและมาตรฐาน
อาชีพ 
 4)  พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ 
 5)  เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในด้านการบริหารจัดการที่ดีมีแผนในการด าเนินงานส าคัญ
ตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  :  พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางความ
ต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
 
 1. โครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชาชีพจัดท า
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างเสรี  เมื่อเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  และเป็นสาขาอาชีพที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจใน  23  สาขา
วิชาชีพ  ประกอบด้วย 
  ภาคอุตสาหกรรม   สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกส์  สาขาวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  สาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์  ระยะที่ 2  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์ (ระยะที่ 2)  สาขาวิชาชีพก่อสร้าง  การจัดการพลังงาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ธุรกิจ  
ทดสอบและตรวจสอบ (นักทดสอบโดยไม่ท าลาย)  ออกแบบผลิตภัณฑ์  ธุรกิจจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย   
นักผังเมือง  นักบริหารโครงการ 
  ภาคบริการ   สาขาวิชาชีพการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาคอังกฤษ)  สาขาวิชาชีพการกีฬา 
(นักวิทยาศาสตร์การกีฬา)  สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวการแพทย์  สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย    สาขา
วิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2  สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี  อาชีพช่างเทคโนโลยีระบบเสียง  สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุม
และนิทรรศการ (MICE)  อาชีพผู้ปฏิบัติการบัญชี 
  ภาคเกษตรกรรมและอาหาร  สาขาวิชาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 :  ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล 
 
 1. โครงการสนับสนุนผู้เข้าร่วมการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
  สนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพ  12,600  คน   เข้าสู่กระบวนการประเมิน  เพ่ือให้มาตรฐาน
อาชีพที่ได้จัดท าขึ้นนี้ได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยน าไปประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามกระบวนการและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 2. โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  การด าเนินงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล  โดยสานต่อจากการสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง สถาบันฯ กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะที่ผ่านมา  และด าเนินการเจรจาและ
หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศผ่านการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและกระบวนการพัฒนาบุคลากร
แก่ผู้ประกอบอาชีพ  ผู้ประกอบการ  ในกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ  
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 3. โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และ
เทียบเคียง (Referencing) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างอุตสาหกรรมไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน 
  ศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับในประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ของไทยให้เทียบเคียงกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  และเพ่ือให้มีกรอบการด าเนินงานใกล้เคียงกันรองรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี  โดยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อันจะน าไปสู่การเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 4. โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย  และส่งเสริมการใช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ 
  ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  ให้กับประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  และประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่มีต่อผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพและ
ประชาชนทั่วไปในภูมิภาค  รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้และทดลองใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือจะได้ทราบ
ข้อมูลของสมรรถนะแต่ละอาชีพ  และแนวทางการขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือ  ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
 
 1.  โครงการสนับสนุนการน าร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
  สนับสนุนการน าร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  ให้ครบทุก
สาขาวิชาชีพที่ได้จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้ว  ให้มีความพร้อมในการประเมินสมรรถนะ และ
สามารถรองรับจ านวนผู้เข้ารับการประเมินได้ครอบคลุมทุกระดับชั้นโดยสนับสนุนองค์กรที่มีความพร้อมทั้งด้าน
เครื่องมือพ้ืนฐาน  บุคลากร  และสถานที่  ทั่วทุกภาคของประเทศตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรมส าคัญในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคคลให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นั้น ๆ  
 
 2.  โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างกลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ 
  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้กับตัวแทนหน่วยงาน
ด้านการศึกษา  และตัวแทนกลุ่มบุคลากรด้าน Human Resource  ในองค์กรภาคธุรกิจ  เพ่ือให้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 



TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
คู่มือหลักธรรมาภิบาล 

18 

________________________________________________________________________________________ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
 
 1.  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  ระยะที่ 3 
  พัฒนาฐานข้อมูลต่อยอดจากระยะที่ 1  และ  2  สู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ ด้วยการ 
  - พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์อัจฉริยะ  ส าหรับข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลท าหน้าที่คัดกรองและ
แนะน าข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ใช้รายบุคคล 
  - พัฒนาระบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)   
  - การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อประสานงานกับผู้ใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับประสบการณ์ผู้ใช้  พัฒนาระบบ
ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพออนไลน์ 
  - เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศ รวมถึงศึกษาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง 
  การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล  รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในกลุ่มประเทศที่มีความพร้อม  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล  และเตรียมความพร้อมสู่การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในปี 2558  ให้กับผู้มีทักษะฝีมือในการสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากการไปท างาน
ต่างประเทศ  และสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีทักษะฝีมือในการได้ท างานตรงกับความรู้ความสามารถและมีรายได้ที่
เหมาะสมกับสมรรถนะ 
 
 2.  โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล 
(ISO/IEC 17024)  
  ด าเนินงานร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI )  พัฒนาระบบงานของหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC  17024   เพ่ือให้มีระบบประเมิน
ที่มีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตัวแทนบุคลากรขององค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะฯ  จ านวน  68  แห่ง  โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
คัดเลือกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ  จ านวน  10  แห่ง  และการพัฒนาเอกสารระบบงานตามมาตรฐานสากล  
ISO/IEC 17024  ในขอบข่ายการรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ  และผลักดันให้มีการน าระบบการ
รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  ไปปฏิบัติ  เพ่ือเตรียมยื่น
ขอรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 17024  ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย 
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 3.  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
(Assessor)   
  จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่สนใจที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  ให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการรับรอง  ติดตามและ
ประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  และอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมหัวหน้า
ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008  SERIES AUDITOR/LEAD AUDITOR COURSE)" 
 
 4.  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)  ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 
  จัดประชุมเพ่ือชี้แจงเกณฑ์การวัดสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและฝึกอบรมหลักสูตร
หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน และหลักสูตรการประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  ให้กับบุคลากรที่จะเป็นเจ้าหน้าที่สอบ  ให้มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการด าเนินงานสอบและมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์องค์กร  ในการตรวจประเมินภายในองค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5:  เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
 1.  โครงการพัฒนาการด าเนินงานและศักยภาพบุคลากรสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ ให้มีศักยภาพสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 2.  โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ถ่ายทอดลงสู่การประเมินผลตามตัวชี้วัด
ในระดับส านักและบุคคลเพ่ือให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินงานและประเมินผลได้จริง
และเพ่ือให้เป็นแผนบูรณาการในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
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ส่วนที่  4 
จริยธรรมการด าเนินงาน  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 
  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จึงก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมการด าเนินงาน สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ตามข้อบังคับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของคณะกรรมการบริหาร  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วันที่  29  ตุลาคม  2555  เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง  รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ส าหรับ กรรมการ ผู้อ านวยการ และผู้ปฏิบัติทุกคนและได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 
  ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักท่ีทุก
คนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบครัน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  และได้ก าหนดจริยธรรมการด าเนินงานของ กรรมการ  ผู้อ านวยการ  แลผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ดังนี้ 
 
1.  มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร 
  1.1 กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
  1.2. กรรมการ ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  1.3. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  1.4. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  1.5. กรรมการ   ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย
ความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถให้บรรลุตามผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
   
 



TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
คู่มือหลักธรรมาภิบาล 

21 

________________________________________________________________________________________ 

 
1.6. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

ความ เป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  1.7. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมี
อัธยาศัย 
  1.8. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยผู้ปฏิบัติงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการหรือ
คณะกรรมการหรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  1.9. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  1.10. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงาน  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไมก่็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญของก านัล  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  1.11. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสุภาพมีน้ าใจ      มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 
2.  กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  2.1. กรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวล
จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี  ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป  ทั้งนี้  
ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการ  ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมนี้ 
  2.2. กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  
ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า  ผู้อ านวยการ  ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า  กรรมการคนหนึ่งคนใด ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้  ให้กรรมการที่เหลืออยู่ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  การร้องเรียนนั้น  ผู้ร้องเรียนจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนด้วย  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนมิได้ลง
ลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนดังกล่าว  มิให้ถือว่าเป็นหนังสือร้องเรียนที่ชอบด้วยข้อบังคับนี้และไม่จ าต้องท าการ
สืบสวนสอบสวนแต่อย่างใด 
  2.3. การด าเนินการตามข้อ 2  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  จ านวนไม่
น้อยกว่า  3  คนแต่ไม่เกิน  5 คน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  2.4. หากด าเนินการสอบสวนตามข้อ  3  แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ   2  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  2  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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  2.5. การด าเนินการทางจริยธรรมตามข้อ  2  ข้อ  3  และข้อ  4  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวน
ตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของสถาบัน มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
  2.6. การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 4 ให้ถือเป็นที่สุด  เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงใน
ภายหลังที่อาจท าให้ผลการสั่งการนี้เปลี่ยนแปลงไป 
 
3.  ขั้นตอนการลงโทษ 
  3.1. เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษตามข้อ 3 ให้สถาบัน
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  หากกรณีตามวรรคหนึ่ง  เป็นการสั่งลงโทษกรรมการ ให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
  3.2. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับต าแหน่งตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  3.3. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  3.4. ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
4. การกระท าที่เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  คณะกรรมการ  ผู้อ านวยการ  และผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)การกระท าต่อไปนี้เป็นการท าผิด
ประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  4.1 ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  4.2 แนะน า ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  4.3 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงาน 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความ
รับผิดชอบของตน 
  4.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการ
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  4.5 การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ อ่ืน เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)เป็นเท็จ 
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  ทั้งนี้ ผู้ที่ท าผิดประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ก าหนดไว้  นอกจากนี้ อาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากกระท านั้นผิดกฎหมาย 
 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน 
  5.1 การประเมินผลการปฏิบัติ 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)อยู่เสมอ จึงให้หน่วยงาน ที่เป็นกลางจาก
ภายนอกท าการประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ทุก 2  ปี  เพ่ือให้ทราบผลชัดเจนและเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 
  5.2 การทบทวน 
  เพ่ือให้การก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการด าเนิน
กิจการกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ต้องปฏิบัติตามอยู่เสมอ  จึงให้มีการทบทวน  
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีทั้งหมด  
13 ข้อ  ดังนี้ 
 6.1 แนวปฏิบัติส่วนบุคคล  
  6.1.1 หลักการหรือแนวทางที่จัดท าขึ้นนี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติงานในกิจการของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ พนักงานทุก ๆ คนในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เหล่านี้ และผู้บริหารทุกคน
จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้น าหลักการนี้ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร 
  6.1.2 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานส าคัญในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะ
อยู่ในต าแหน่งใด  พนักงานทุกคนถูกคาดหวังว่าจะต้องยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในมาตรฐานสูงสุดใน
การปฏิบัติของตนเอง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ  และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  6.1.3 กลไกท่ีรับประกันว่ามีประสิทธิภาพที่สุด คือ พนักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและรอบคอบ
เสมอตลอดเวลา เพ่ือให้แน่ใจว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พยายามที่จะท าตามพันธสัญญาเพ่ือที่จะได้
มีมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงสุด 
  6.1.4  ในกรณีที่ข้อบัญญัติและแนวปฏิบัติไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ให้พนักงานทุกคนพิจารณา
ด้วยตนเองก่อนการกระท า โดยตอบค าถามตนเอง  4 ข้อ  ดังนี้ 
   1)  การกระท าดังกล่าว ถูกกฎระเบียบหรือไม ่
    2)  การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยความซื่อสัตย์ สุจริต หรือไม่ 
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   3)  การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดเสียหายกับองค์กรและตนเองหรือไม่ 
   4)  การกระท าดังกล่าว เมื่อกระท าแล้วสามารถเปิดเผยกับผู้อ่ืนได้หรือไม่ 
   ถ้าไม่สามารถตอบตนเองได้ในข้อใดข้อหนึ่ง การกระท านั้นไม่ควรกระท า   
 
 6.2  สิทธิ  เสรีภาพและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน  
และเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีส่วนสนับสนุนในความส าเร็จของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทุกคนจะต้อง
ได้รับการว่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนในภาระหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลใด  เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ  สถานภาพ  การศึ กษา  ความพิการ   
เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สีผิว  ความคิดเห็นทางการเมือง  หรือความเชื่อ  หรือเรื่องอ่ืนใด  พนักงานทุกคนทุกระดับ
จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านความช านาญ  ความสามารถ  และศักยภาพใน
ความก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม 
   แนวปฏิบัติ 
   1)  พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันและการแสดงความคิดเห็น 
   2)  กระบวนการสรรหา  การพิจารณาผลงานความดีความชอบ  ต้องด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม 
   3)  ในการปฏิบัติหน้าที่  พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกาย 
หรือจิตใจ  หรือเรื่องอ่ืนใดที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งกันได้ 
   4)  ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการท างานปลอดจากการกดข่ีข่มเหงหรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรม 
   ข้อพึงระวัง 
   1)  การเล่าเรื่องตลกหรือล้อเลียนเกี่ยวกับความแตกต่างทางกาย  จิตใจ  หรือความคิดเห็น  หรือเรื่อง
อ่ืนใดที่อาจกระทบความรู้สึก 
   2)  การประพฤติปฏิบัติในการที่จะท างานร่วมกับบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางกาย
หรือจิตใจ หรือความคิดเห็น หรือเรื่องอ่ืนใด 
   3)  การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่นใด  โดยมีเจตนาให้เกิดความเอนเอียงในการตัดสินใจ 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. ผู้บังคับบัญชาสมรสกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน  ถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาใน
ระดับสูงกว่า  ท่านจะด าเนินการอย่างไร 
   ค าแนะน า 
   พนักงานทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง  แต่การสมรสระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานเดียวกัน  อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาคนอ่ืน ๆ ในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบอันเนื่องมาจากการเป็นคู่สมรส  ดังนั้น  จึงควรพิจารณาโยกย้ายคู่สมรคนในคนหนึ่งไปยัง
หน่วยงานอื่น  
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   2. ท่านได้รับมอบหมายงานให้ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานซึ่งมีข้อพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีความใน
ศาลเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน  ท่านจะสามารถปฏิเสธที่จะท างานร่วมกับคนนี้ได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ในการท างานต้องมุ่งมั่นในผลส าเร็จของงาน ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา  และต้องไม่ให้ปัญหาหรือ
ความขัดแย้งส่วนบุคคลเข้ามาเป็นอุปสรรคในการท างาน  ในกรณีนี้ท่านจึงไม่สามารถปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมายได้   
แต่หากท่านเห็นว่าการร่วมงานนั้นอาจมีอุปสรรคท าให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหา  โดยอาจให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดในงานดังกล่าว 
   3.  การปฏิบัติระหว่างลูกจ้างกับพนักงานมีความไม่เท่าเทียมกันในด้านสวัสดิการ ทั้งที่ลูกจ้างบาง
รายได้รางวัลความดีความชอบในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
   ค าแนะน า 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  มีนโยบายในการให้สิทธิลูกจ้างในการสอบบรรจุเข้าเป็น
พนักงาน หากมีคุณสมบัติตามก าหนด 
   4.  วงเงินการเลื่อนขั้นประจ าปีกรณีพิเศษของหน่วยงานมีจ ากัด ผู้บังคับบัญชาจึงใช้วิธีการเวียน
กันในแต่ละปีให้ได้รับการเลื่อนขั้นอย่างเท่าเทียมกัน 
   ค าแนะน า 
   การเลื่อนข้ันถือเป็นการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่มีความดีความชอบ  และมีผลการปฏิบัติงาน
ในเกณฑ์ท่ีดี  ดังนั้น  จ านวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษจะไม่สามารถได้รับเท่าจ านวนพนักงานทั้งหมดได้  
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาไม่ใช่เป็นการหมุนเวียนให้เท่าเทียม  แต่ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานมากกว่า  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจท างาน  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานและองค์กร 
   5.  ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดความเห็นส่วนตัวเป็นหลัก  ทั้งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยตรงใกล้ชิดกับ
ประชาชน 
   ค าแนะน า 
   ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นได้  ในกรณีที่ลูกน้องไม่เข้าใจควร
อธิบายถึงเหตุผล    ในการตัดสินใจ  เพราะข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจอาจจะมีไม่เท่ากัน  และการเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งที่ดี  แต่ต้องมีขอบเขตและระดับของการมีส่วนร่วม  และสามารถชี้แจงให้ทราบถึงระดับการมีส่ วน
ร่วมนั้น ๆ เนื่องจากการบริหารและการด าเนินงานในแต่ละเรื่องนั้นแตกต่างกัน  และต้องการความรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ 
 
 6.3  การเมือง  การบริจาค  การกุศล 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนการกุศลต่าง ๆ ทั้งโดยการบริจาคโดยตรง
และสนับสนุนพนักงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  วางตัว
เป็นกลางทางการเมือง  โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด หรือผู้หนึ่ง
ผู้ใดที่มีอ านาจทางการเมือง  อย่างไรก็ดีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิ
เสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน  เช่น  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
แต่จะไม่สนับสนุนพรรคและกิจกรรมทางการเมือง 
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   แนวปฏิบัติ 
   1)  ไม่แสดงด้วยวิธีใด  ๆ  ที่ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เกี่ยวข้อง 
สนับสนุน หรือฝักใฝ่ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง 
   2)  พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ท างานหรือในเวลางานอันอาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด 
   3)  การบริจาคหรือการสนับสนุนเพื่อการกุศล  ต้องมั่นใจว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์เพ่ือการกุศลอย่าง
แท้จริง   

ข้อพึงระวัง 
   1)  ความสัมพันธ์กับนักการเมือง  หรือผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองอันอาจท าให้เข้าใจผิดได้ว่าไม่เป็น
กลางทางการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมือง 
   2)  การรับเงิน  หรือประกอบธุรกิจร่วมกับนักการเมือง  หรือผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมือง  
   3)  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน  หรือแต่งกายในลักษณะที่ท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ว่าเป็น
พนักงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง  หรือพรรคการเมือง
ใด 
   4)  การสนับสนุนน าเอกสารของพรรคการเมืองมาเผยแพร่ในสถานที่ท างาน 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
    โดยหลักการท่านสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว  รวมถึงการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองได้  อย่างไรก็ตามต้องไม่ใช้เวลางาน  เงินทุน  หรือทรัพยากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไป
เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด  และต้องไม่ใช้ต าแหน่งในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
หรือชื่อหรือตราของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปเพ่ือชักจูงให้มีการจ่ายเงินอุดหนุน  หรือให้การ
สนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมือง  หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
สนับสนุน 
   2.  พนักงานใต้บังคับบัญชาของท่านลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   ค าแนะน า 
    ชี้แจงให้พนักงานใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่าสามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ แต่จะต้อง
ลาออกจากการเป็น พนักงานก่อน และจะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับการ สมัครรับเลือกตั้งหรือการหาเสียงเลือกตั้ง และจะต้องไม่แอบอ้างหรือท าให้
สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้ว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน) ให้การสนับสนุน มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่กับ
กลุ่มการเมืองด้วย 
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   3.  ท่านสามารถน าใบโฆษณาหาเสียงของญาติ  เพื่อน  ซึ่งลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาแจกให้พนักงานในช่วงเลือกตั้งได้หรือไม่  
   ค าแนะน า  
    เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางความคิดในเรื่องการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน จะต้อง
ไม่หาเสียงให้กับ พรรคการเมือง  หรือนักการเมืองคนใดในพ้ืนที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย
เด็ดขาด 
   4.  ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองในที่ท างานได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ของท่าน  อย่างไรก็ตาม  เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความคิดที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน และการแบ่งฝ่ายอันจะ
ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท างาน  จึงควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ท างาน หรือใน
เวลางาน 
 6.4  เคารพกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสนับสนุน
นโยบายรัฐบาล  หน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ  และหรือตัวแทนต่าง ๆ อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาให้อยู่ในขอบเขต   
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และจะต้องเป็นไปตาม  นโยบาย  กฎหมาย  
และระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และจะยึดในหลักนิติธรรม โดย 
ท าตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีในทุกพ้ืนที่ที่เข้าไปด าเนินงาน 
   พนักงานต้องตระหนักดีว่ากิจกรรมหลักของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขึ้นอยู่กับกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติที่ประชุมของคณะกรรมการ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ  
ความปลอดภัย  และการด าเนินงานที่ยึดหลักคุณธรรม  ขณะเดียวกันก็ให้เกิดความสมดุลในผลประโยชน์ของลูกค้า  
ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
   แนวปฏิบัติ 
   1) ในการปฏิบัติงาน ต้องศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ล่วงหน้าก่อนการด าเนินงาน 
   2) ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น และการปฏิบัตินั้น
ต้องไม่ขัดกับจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   3) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางขององค์กร การแสดงออกถึงวินัย พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ
เป็นประจ าจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
   4) การจ้างแรงงานในแต่ละท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานในแต่ละท้องถิ่นก าหนดไว้ 
   5) ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายกฎหมาย  เมื่อเห็นว่าการด าเนินงานอาจขัดแย้งหรือแย้งกับ
วัฒนธรรม กฎหมาย หรือกฎระเบียบท้องถิ่น 
   ข้อพึงระวัง 
   1) การกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย หรือขัดแย้งกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมในพื้นท่ีที่ปฏิบัติงาน 
   2) การกระท าของคู่สัญญาที่ส่อให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
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   3) การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ทราบความเป็นมา  
หรือที่มีชื่อเสียงในด้านลบ 
   4) การจ้างงานบุคคลที่ไม่มีหลักฐานแสดงตัวตนที่สมบูรณ์  หรือไม่ครบถ้วน 
   5) การใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผิดชอบที่ก าหนด 
   6) การเสนอให้ความช่วยเหลือจากผู้ที่อ้างว่าสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจได้ 
   7) ค าตอบที่เป็นการหลีกเลี่ยง ไม่เต็มใจ หรือไม่น่าพอใจของคู่ค้า ต่อค าถามเกี่ยวกับการใช้สินค้าการ
ผลิต การด าเนินงาน หรือสถานที่ผลิต 
   8) เลือกปฏิบัติในกฎระเบียบ ตีความให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ใดบ้าง 
   ค าแนะน า 
    ในการปฏิบัติงานใด ๆ ท่านควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกฎหมาย ว่ามีกฎหมายใดที่
เกี่ยวข้องบ้าง อย่างไรก็ดี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ที่ฝ่ายกฎหมาย ซึ่ง
ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
   2. คู่สัญญาของท่านจะจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกติกาสากลได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
    ไม่ควรจ้างแรงงานเด็ก แม้ว่าจะไม่เป็นการกระท าผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
   3. กฎ ระเบียบ ค าสั่งก าหนดขอบเขตไว้กว้างและไม่มีรายละเอียดในการปฏิบัติ ท าให้ต้องใช้ดุลย
พินิจของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหาร ท่านจะด าเนินการอย่างไร 
   ค าแนะน า 
    การใช้ดุลยพินิจต้องไม่เกินขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผิดชอบที่ก าหนดไว้และหลีกเลี่ยงการ
เลือกปฏิบัติหรือตีความให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก เมื่อเห็นว่าการด าเนินงานอาจขัดแย้งกับวัฒนธรรม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ถ้าไม่ม่ันใจให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายกฎหมาย 
 6.5  สุขอนามัย ความปลอดภัย 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี  ทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงื่อนไขท่ีท าให้เขารู้สึกม่ันใจ มีความปลอดภัยในการท างาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ค านึงถึงอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีในระดับสากลในปัจจุบัน  โดยมีการทบทวน
อย่างสม่ าเสมอ และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตส านึกกับพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกชนิดและมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบาย  มาตรฐาน  ข้อก าหนด  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละพ้ืนที่ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) เข้าไปด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
   แนวปฏิบัติ 
   1) พึงหลีกเลี่ยงการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 
   2) ตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติงานหาก
สุขภาพและร่างกายไม่พร้อม เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการท างาน 
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   3) ผู้ที่ต้องท างานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการ
ท างานที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายนั้น 
   4) หากการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยง  ไม่มีความแน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นให้หยุดหรือ
ชะลอการด าเนินการนั้น  และให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยทันที 
   5) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ท างานที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย 
   6) ผู้บังคับบัญชาในสายงานต่าง ๆ มีหน้าที่ก าหนด หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างานให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยง
ของพนักงาน 
   ข้อพึงระวัง 
   1) การละเลยและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
   2) การปฏิบัติอื่นใดนอกเหนือจากคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือนอกเหนือกฎระเบียบ 
   3) การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
   4) การใช้สารเคมีท่ีไม่มีฉลากระบุหรือไม่ได้รับอนุญาต 
   5) ความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรคติดเชื้อ 
   6) การต่อสายไฟเปลือย 
   7) ทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกปิดก้ัน 
   8) การขับขี่อย่างไม่ปลอดภัย 
   9) การปิดใช้งานเครื่องควบคุมความปลอดภัย 
   10) การท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือ  เครื่องจักร  โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน 
   11) การไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดในสถานที่ท างาน 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ท่านซื้อสีสเปรย์  และท่านรู้จักพนักงานที่บริษัทผลิตสีสเปรย์รายหนึ่ง  ซึ่ง
สามารถสั่งซื้อได้ในราคาถูกกว่าซื้อยี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  แต่บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ค าแนะน า 
   การสั่งซื้อวัสดุที่เป็นสารเคมีส าหรับใช้ในส านักงาน ต้องมั่นใจได้ว่า เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ 
   2. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียงเรียกอยู่บ่อยครั้ ง ซึ่งเขาได้ไป
พบแพทย์แล้ว และแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก  2 สาเหตุ  คือ  1) เคยได้ยินเสียงดังมาก  ๆ มาก่อน หรือ  
2) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเป็นประจ า ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจึงสงสัยว่าอาจเกิดจากการได้ยินเสียง
เครื่องจักรในบริเวณสถานที่ท างาน ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติเช่นไร 
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   ค าแนะน า 
   พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบแม้ว่าเป็นความ
ผิดปกติเพียงเล็กน้อย  หรือเป็นเพียงข้อสงสัย  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกัน  หรือยับยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที  
ดังนั้นในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับรายงานความผิดปกติต้องด าเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที 
   3. ท่านได้รับมอบหมายให้ท างานชิ้นหนึ่ง  ซึ่งท่านได้พบในภายหลังว่าเป็นงานที่มีสภาวะการ
ท างานที่ไม่ปลอดภัย  หรือเป็นงานที่ท่านไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเท่าที่จ าเป็นและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  ท่าน
ควรท าอย่างไร 
   ค าแนะน า 
   ท่านควรแจ้งหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา  เพ่ือทบทวนแก้ไขปัญหาสภาวะการท างานที่ไม่ปลอดภั ย
ดังกล่าว 
   4. หากท่านพบสิ่งของ หรือบุคคลที่น่าสงสัยในพื้นที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ท่านควรท าอย่างไร 
   ค าแนะน า 
   ท่านควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที 
 
 6.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
   กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  และผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต้อง
หลีกเลี่ยงและไม่เก่ียวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด 
ๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นส าคัญ  ภายใต้ความ
ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
   แนวปฏิบัติ 
   1) ไม่เป็นกรรมการ  หรือผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล  
ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน  ผู้ร่วมทุน  หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสถาบันคุณวุฒิวิช าชีพ (องค์การ
มหาชน)  เว้นแต่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว  โดยการมอบหมายของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
   2) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือในกิจการที่
กระท าให้แก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริต
ในบริษัทจ ากัดที่กระท าการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น  หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ 
มหาชน) มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 
   3) ไม่เข้าไปเสนอราคา หรือท าสัญญาเป็นผู้ขาย  หรือผู้รับจ้างในการซื้อ หรือจ้างของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว  ไม่ว่าจะกระท าในนามของตนเอง หรือใน
นามบริษัท  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนใด  ซึ่งตนเองรวมทั้งคู่สมรส  เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
   4) สร้างความมั่นใจต่อสาธารณะชนว่า การกระท าของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยผลประโยชน์ส่วนตัว
และความสัมพันธ์ส่วนตน 
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   5) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อการด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม  หรือน าไปสู่การขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
   6) หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ท าให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือการให้บริการของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ 
   7) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เ พ่ือให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล 
ความกา้วหน้า  หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ  
   8) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในประโยชน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และสาธารณะเป็นส าคัญ 
   ข้อพึงระวัง 
   1) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   2) งานส่วนตัวที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพยากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)    
   3) การท าธุรกรรม สัญญากับบริษัทหรือบุคคลที่ท่านหรือครอบครัวมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ 
   4) ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   5) การลงทุนในหลักทรัพย์  เช่น  หุ้น  หุ้นกู้  ตราสารอนุพันธ์  ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. เพื่อนสนิทของท่านเป็นผู้รับเหมาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ชวนท่านและ
ครอบครัวไปทัวร์ต่างประเทศโยออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด ท่านจะตอบตกลงหรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ปฏิเสธด้วยวิธีการที่สุภาพ หากไม่สามารถปฏิเสธได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบรายละเอียดทั้งนี้หาก
เป็นกรณีเชิญไปดูงาน  ท่านควรใช้เงินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยขออนุมัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ที่ได้มีการก าหนดไว้ 
   2. บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เชิญท่านเข้าร่วม
สัมมนาที่ต่างประเทศโดยผู้รับเหมาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก  อาหารและให้เงิน
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน ท่านควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ท่านต้องพึงระวังข้อเสนอที่ให้ประโยชน์มากกว่าที่ควรจะเป็น และควรท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการ
สัมมนานั้นเป็นไปเพื่อการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้  หรือเป็นการสมนาคุณคืนก าไรให้กับลูกค้า  ไม่ควร
เข้าร่วมการสัมมนาหากมีข้อเสนอที่ดูเป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ  แต่หากเป็นการสัมมนาที่น่าสนใจ  และมีประโยชน์ต่อ
องค์กร อาจขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นกรณีไป โดยต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   - ไม่ได้เป็นการให้เฉพาะกับท่าน 
   - ไม่ได้มีผลผูกพันกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   - ไม่ได้อยู่ในช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาดังกล่าว 
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   3. ถ้าญาติของท่านเข้ามาประมูลงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยท่านไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้างคัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการ  ท่านจะต้องแจ้งต่อสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   เนื่องจากท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการ  
ถือว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จึงไม่ต้องรายงานให้ทราบ 
   4. บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เชิญท่านเข้าร่วมงาน
เปิดตัวสินค้า  โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  ภายในงานมีการแจกของที่ระลึกและเลี้ยงอาหารเย็น  ท่านจะ
ไปร่วมงานตามค าเชิญได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้และสามารถรับของที่ระลึกได้หากของที่ระลึกนั้นมีมูลค่าไม่มากและมี
เจตนาจะแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน  ทั้งนี้ระหว่างงานให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าท่านสนใจสินค้า
หรืออาจสั่งสินค้านั้น 
   5. ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าส าหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหนึ่ง  ซึ่งเป็นคู่ค้ากับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งท่านทราบว่า หากมีการท าสัญญาโดยใช้ชื่ อของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) แล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ ท่านจะสามารถใช้ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการ
สั่งซ้ือได้หรือไม ่
   ค าแนะน า 
   ท่านไม่สามารถใช้ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการท าธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการกระท าเช่นนั้น อาจท าให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อได้ว่า
เป็นการท าธุรกรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และอาจเกิดความเสียหายกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)ได้ 
 
 6.7 ของขวัญ  การเลี้ยง  สินบน 
   สินบน  หรือการรับของขวัญหรือของก านัล  การเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง หรือประโยชน์อ่ืนใดกระท าได้
ในวิสัยที่สมควร  การเสนอให้หรือรับ ไม่สามารถท าได้และจะไม่มีการยอมรับในข้อเสนอหรือการจ่ายเงินที่ไม่สามารถ
ชี้แจงเปิดเผยได้  ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดการล าเอียง  ไม่ชอบธรรม 
อคติ หรือบุญคุณ  และพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อใดที่อาจจะเป็นการเสนอให้หรือรับผลประโยชน์  และต้อง
มั่นใจได้ว่าการด าเนินการนั้นจะไม่ท าให้เกิดข้อครหาหรือท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง  แต่สามารถยอมรับได้ในกรณีที่มีผู้
เสนอให้หรือเสนอให้ผู้ อ่ืนในเรื่องการรับรองโดยอยู่ในขอบเขตที่จ ากัดไม่เกิน  3,000  บาท  เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้าโดยทั่วไป  ทั้งนี้พนักงานต้องกรอกรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  เมื่อมีการ
เสนอให้หรือรับการรับรองหรือของขวัญ  โดยจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาทบทวนเรื่องมูลค่าในสิ่งของที่น ามา
เสนอให้แก่พนักงานว่าจะสามารถรับไว้ได้หรือไม่ ถ้ายังมีข้อสงสัยพนักงานควรสอบถามจากส านักอ านวยการกลาง 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้โดยตรง 
   แนวปฏิบัติ 
   1) ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน  ทรัพย์สิน  สิ่งของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพ่ือชัก
น าให้กระท าหรือละเว้นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง  เที่ยงธรรม 
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   2) ไม่เรียกหรือรับเสนอเงิน ทรัพย์สิน  สิ่งของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงาน  
หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรมี 
   3) การใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจ  และการใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ
ตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล 
   4) ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกที่อาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่
เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจ าเป็นต้องรับของขวัญ  /  ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
   5) ไตร่ตรองเหตุผลก่อนรับของขวัญ  การเลี้ยง  แม้ไม่เกิน 3,000 บาท  หากรับด้วย เหตุผลต้องไม่มี
ข้อผูกพันใด ๆ ที่ท าให้เกิดผลเสียหายต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
    
   6) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมี
ราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
   7) ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิ่งของใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด 
   8) กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก  อาจ
รับเงิน  สิ่งของ  หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก าหนดไว้ 
   ข้อพึงระวัง 
   1) การติดต่อ หรือด าเนินธุรกิจกับบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 
รวมถึงการให้หรือรับผลประโยชน์ที่ตามปกติไม่ควรจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว 
   2) การจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมนั้น  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่               
ไม่ควรได้ 
   3) หลีกเลี่ยงการรับปากว่าจะท าหรือว่าจะให้เป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อของขวัญ ของก านัล สินบนใด ๆ  
   4) การให้ของขวัญ / ของที่ระลึกแก่ผู้บังคับบัญชา 
   5) การรับของขวัญ / ของที่ระลึกจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
   6) การรับสิ่งของหรือของขวัญที่ไม่มีที่มาหรือเหตุผลในการให้ที่แน่ชัด 
   7) การรับหรือให้สิ่งของหรือขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติที่ควรได้รับหรือก าหนดไว้ตามระเบียบของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. ในวันปีใหม่มีผู้ขายสินค้าได้น าของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้ท่านตามธรรมเนียมปฏิบัติ  แต่
เมื่อรวมหลาย ๆ รายแล้วท าให้ท่านได้รับของขวัญเป็นจ านวนมาก 
   ค าแนะน า 
   ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านถึงความเหมาะสม โดยพึงระวังมูลค่าของขวัญแต่ละรายว่าอยู่ในวิสัยที่
รับได้หรือไม่  การรับของนั้นท าให้เกิดภาระผูกพันต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือไม่ และการรับของจะมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใด ๆ หรือไม่  เช่น  กรณีอยู่ในช่วงระหว่างการจัดหาและท่านเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจ เป็นต้น    ต้อง
ปฏิเสธการรับและส่งคืนผู้ให้ทันที  กรณีที่ไม่อาจส่งคืนได้ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาโดยใช้แบบรายงาน 



TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
คู่มือหลักธรรมาภิบาล 

34 

________________________________________________________________________________________ 

 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น  หากผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาว่าไม่สมควรรับไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ให้ส่งมอบ
ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก่อน  เพื่อด าเนินการจัดส่งหรือเก็บไว้ในที่เหมาะสม 
   2. บริษัทผู้รับเหมาได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่โรงแรม และได้เชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวใน
ฐานะตัวแทนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ท่านจะรับเลี้ยงครั้งนี้ได้หรือไม่  และหากท่านไป
ร่วมงานเลี้ยงและจับสลากได้รับของรางวัลเป็นบัตรก านัลห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่ง  โดยมีมูลค่า
ประมาณ  30,000  บาท   ท่านจะสามารถรับได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ในตัวอย่างนี้แบ่งออกเป็น  2  กรณี  คือ  การรับเชิญไปงานเลี้ยง  และการรับประโยชน์จากการจับ
สลาก  ในกรณีท่ี  1  การพิจารณารับเลี้ยง  พบว่าเป็นการเชิญทั่ว ๆ ไป และมีการเชิญลูกค้าอ่ืน ๆ ด้วย  สามารถรับได้  
แต่หากประเมินแล้วว่าการเลี้ยงดังกล่าวมีมูลค่าเกิน  3,000 บาท  ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาอนุมัติส่วน
กรณีของรางวัลที่จับสลากได้ในงานเลี้ยงท่านสามารถรับไว้ได้  เนื่องจากไม่ได้เป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจง    (ถือเป็น
การให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป) 
   3. หน่วยงานภาครัฐท าหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาท างานปกติ และมอบ
เงินค่าตอบแทนให้ท่านจ านวนหนึ่งตามอัตราที่ก าหนดไว้  ท่านจะสามารถเก็บเงินจ านวนนี้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ก่อนจะตอบรับเชิญต้องรายงานรายละเอียดรวมถึงค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ(ถ้าทราบ) 
เพ่ือขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน  ในตัวอย่างนี้หากเป็นจ านวนเงินที่ไม่มากเกินวิสัย และเป็นอัตราที่
หน่วยงานนั้น ๆ ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้ว  ท่านสามารถเก็บเงินจ านวนนั้นเป็นของตนเองได้ 
   4. ท่านสามารถรับเชิญไปร่วมท่องเที่ยว / เล่นกอล์ฟจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ค้า/
ผู้ขาย  หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีที่ท่านได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวหรือกอล์ฟ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ จากบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ท่านต้องด าเนินการตามขั้นตอนการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 6.8  การท าธุรกรรม  และการจัดซื้อจัดหา 
   การจัดซื้อจัดหาต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะของคู่ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน  เพราะเชื่อว่า
เป็นส่วนส าคัญท่ีเอ้ืออ านวยให้กิจการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด ารงอยู่ได้และด าเนินการด้วยความ
เป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ในการตัดสินใจต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา  คุณภาพและบริการที่
ได้รับ  รวมทั้งต้องสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ ในกรณีท่ีไม่แน่ใจให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุอย่างละเอียด  หรือสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้บังคับบัญชาก่อนด าเนินการใด ๆ  
   แนวปฏิบัติ 
   1) ในการจัดหาต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมาย และกระบวนการจัดหาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกับอ านาจด าเนินการ 
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   2) ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่ก าหนดในการท าธุรกรรมและการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อมี
เหตุสงสัยสอบถามผู้รอบรู้ด้านกฎหมาย ผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ  
   3) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หรือไม่ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องท าหนังสือชี้แจงที่มา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลของการจัดซื้อจัดจ้าง นั้นไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว
ญาติสนิท หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน 
   5) การท าธุรกรรมต้องค านึงถึงมูลค่า  ราคา  ที่เป็นไปตามกลไกตลาด  ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการ
ท าธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   6) ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือแจ้งให้ผู้อ่ืน
ทราบ 
   7) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคล
ธรรมดาเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   8) ไม่ท าความตกลงใด ๆ กับคู่ค้าหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นลดหรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า 
   9) หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่อาจจะท าให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต้องเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะท าให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม 
   ข้อพึงระวัง 
   1) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ 
   2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น  การ
ยอมรับของก านัลที่ไม่เหมาะสม 
   3) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพ่ีน้อง  หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
   4) การไม่ค านึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการพึงมี  เช่น  มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานอุตสาหกรรม  มาตรฐานแรงงาน  เป็นต้น 
   5) การกระท าของคู่สัญญาที่ส่อให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์โดยรวมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)   
   ค าแนะน า 
   การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เช่น  
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การเลือกเจรจาตรงกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด หรือการต่ออายุสัญญากับผู้ค้า/ผู้ขายราย
หนึ่งรายใดออกไปเรื่อย ๆ โดยไม่เปิดประตูให้มีการแข่งขัน ก็ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์
โดยรวมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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   2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต้องการสั่งซื้อสินค้าอย่างเร่งด่วนโดยมอบให้ท่านมี
อ านาจอนุมัติจัดซื้อรายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่ ท าให้ท่านสามารถจัดหาสินค้า
ได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงกว่าที่เคยซ้ือตามปกติ 
   ค าแนะน า 
   การอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจท าให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความเป็นธรรมในกรณีนี้
ท่านต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้ชี้แจงข้อมูลเหตุผลที่ชัดเจนโปร่งใส และต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น 
   3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้สั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ  และท่านได้รับ
แจ้งจากผู้ขายว่าเป็นธรรมเนียมที่จะให้ค่านายหน้าแก่ท่านในฐานะเป็นผู้จัดซื้อร้อยละ 3 
   ค าแนะน า 
   ควรบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือและเจรจาให้มีการคืนผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
    
   4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการเจรจาตรงกับผู้ค้า/ผู้ขายรายหนึ่งรายใด สามารถท าได้ในกรณี
ใดบ้าง 
   ค าแนะน า 
   โดยปกติการจัดซื้อจัดจ้างควรจัดให้มีผู้ประมูลอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป เพ่ือก่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เสรี อย่างไรก็ตามหากรายการประมูลนั้น เป็นรายการจัดซื้อจัดจ้างอ้นเป็นลักษณะเฉพาะ เน้นเทคโนโลยี หรือเน้น
ความรู้เฉพาะ (know how) โดยไม่มีผู้ค้า/ผู้ขายรายอ่ืน สามารถกระท าได้ หรือมีเหตุผลอ่ืนอันพิสูจน์เป็นที่ยอมรับได้
ตามข้อก าหนดในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การจัดซื้อจัดจ้างโดยการเจรจา
ตรงกับผู้ค้า/ผู้ขายรายหนึ่งรายใด ก็สามารถกระท าได้ 
   5. บริษัทผู้ประมูลรายหนึ่งได้เสนอให้ท่านไปเยี่ยมชมกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่
ต่างประเทศ  โดยยินดีออกค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ตลอดจนค่าอาหารทั้งหมดให้ท่านควรรับข้อเสนอนั้นหรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   กรณีนี้อาจเป็นการให้เพ่ือหวังผลประโยชน์ของผู้ประมูลรายนั้น  ท่านไม่ควรรับเสนอเพราะอาจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และควรชี้แจงให้ผู้ประมูลรายนั้นทราบว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) มีนโยบายไม่รับของขวัญ  การเลี้ยง และสินบนจากผู้ใด  ซึ่งในกรณีนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
จัดซื้อจัดจ้างที่ท าให้ขาดความโปร่งใสและความเท่าเทียม 
   6. บริษัทจากต่างประเทศได้เสนอขายเครื่องจักรในราคาที่ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรง
ท่านจะสามารถซื้อเครื่องจักรนี้ได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ท่านสามารถซื้อเครื่องจักรได้ โดยต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ แต่ต้องตรวจส อบ
รายละเอียดให้ถี่ถ้วน  เพื่อให้มั่นใจว่าได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับจ านวนเงินที่จ่ายไป และการท าสัญญา
ต้องรัดกุมว่าไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่ได้มาโดยการกระท าผิดกฎหมาย  โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ  เช่น  
กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมศุลกากร  หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 
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 6.9  การดูแลและการปฏิบัติต่อทรัพย์สิน 
   พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การให้ทรัพย์สินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมสูญหาย
หรือไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนโดยทรัพย์สินของสถาบันคุณวุฒิวิช าชีพ (องค์การมหาชน) 
หมายถึงสังหาริมทรัพย์  เช่น อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ และอสังหาริมทรัพย์  เช่น ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง   
นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงเทคโนโลยี ข้อมูลทางเทคนิคแนวความคิดทางธุรกิจ  เอกสารสิทธิ์  ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ข้อมูลความลับซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานต่าง ๆ  ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ด้วย 
   ทรัพยากรขององค์กร ทรัพย์สินทางปัญญา  และข้อมูลภายในขององค์กร สามารถน าออกไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายนอกองค์กรได้ หากได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  การยักยอกไม่ว่ารูปแบบใดก็
ตามถือว่าเป็นการลักทรัพย์ทั้งสิ้น 
   แนวปฏิบัติ 
   1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) เว้นแต่ในกรณีที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้
คิดค้น  ผู้ประดิษฐ์  ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด 
   2) ในการท างานพนักงานต้องดูแลรักษารายงาน  ข้อมูล  สูตร  สถิติ  โปรแกรม  วิธีการกระบวนการ  
และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด  และ
ไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
   3) ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ไปท าซ้ า ดัดแปลง หรือ
กระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  หรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 
   4) ในการเข้าท าสัญญา  หรือนิติกรรมใด ๆ ควรมีการตกลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา  หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยให้หารือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
   5) พนักงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทุกคนต้องให้ความเคารพ  และไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน  และมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบ
การกระท าที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ  อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกั บ
ทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   6) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่าง 
ๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์  ข้อมูล  รายงาน  คืนให้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ 
   ข้อพึงระวัง 
   1)  การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา  ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา  รักษาสิทธิและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยไม่มีความ
เข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง 
   2)  การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 
   3)  การบอกกล่าว  น าเสนอ  หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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   4)  การด าเนินการใด ๆ กับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ปรึกษาผู้บังคับบัญชา 
   5)  การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อการส่วนตัวหรือผู้อื่น 

ตัวอย่าง 
   ท่านจะเลือกปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. เพื่อนที่ท างานของท่านน าแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายมาให้ท่านบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์เพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   ค าแนะน า 
   ไม่ควรท า เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนแล้ว สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ มหาชน) อาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และการด าเนิน
กิจการได้  และท่านควรจะชี้แจงให้เพ่ือน ทราบด้วย 
   2. ท่านพบว่ามีบริษัทภายนอกน าทรัพย์สินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปใช้ใน
กิจการของบริษัทอ่ืน  
   ค าแนะน า  
   แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ  รวมทั้งให้ข้อมูลหรือรายละเอียดดังกล่าว  เพ่ือด าเนินการตามกฎระเบียบ
ต่อไป 

3. ท่านน ารถของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
จนถึงเวลาเย็น   

ท่านสามารถน ารถกลับไปที่พักเลย แล้วน ากลับมาคืนในวันรุ่งขึ้นได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ตามระเบียบต้องน ารถมาคืนในวันนั้น  แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นหรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ควร
ปรึกษาผู้บังคับบัญชา 
 
 6.10  ข้อมูล  ความลับ  การสื่อสาร 
   การเปิดเผย  ความโปร่งใส  และการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นหลักการที่ส าคัญที่จะท าให้
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บรรลุความส าเร็จ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการรักษาความลับทางการ
ค้า  การสื่อสาร  เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ต้องเป็นการ
สื่อสารทั้งสองทางที่ชัดเจนและในเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือหลีกเลี่ยงความเคลือบแคลงสงสัยและความสับสน  กรรมการ  
ผู้บริหาร  และพนักงาน  ต้องรักษาและใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) อย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  ข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่น า
ข้อมูลภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือเอาเปรียบผู้อื่น  การให้ 
และเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  เท่าเทียม  ทันต่อเหตุการณ์  ไม่เกินจริง  ทั้ง
ที่มีผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ผ่านหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน  สร้างความโปร่งใสและ
ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544 
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   แนวปฏิบัติ 
   1)  ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือนโยบายว่าด้วยข้อมูล  ข่าวสารของภาครัฐและของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
   2)  นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการ  ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยให้พนักงานสามารถหา
ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างอิสระ  ในการติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานภายนอกก็ถือปฏิบัติในลักษณะแบบเปิดเผยและเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์  พนักงานสามารถศึกษาวิธีการตัดสินใจเหล่านั้นได้อย่างเปิดเผยด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
   3) ต้องแน่ใจว่าเอกสารที่อยู่ในการดูแลของตนจะถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย  อย่างระมัดระวัง  
และแน่ใจว่าการจัดเก็บได้แยกหมวดหมู่ไว้อย่างเหมาะสม  ง่ายต่อการเรียกใช้งาน  การเก็บรักษาข้อมูลต้องด าเนินการ
ตามก าหนดเวลา  และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
   4) ต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูล ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือการเขียน  เพราะเมื่อข้อมูลออกไปนอก
องค์กรอาจจะท าให้เกิดปัญหาได้  หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
   5) การปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคล  หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกละเมิด  ควรรายงาน
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง 
   6) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต้องไม่ใช้ โดยวิธีการใด ๆ ที่เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย  และใช้เพ่ือประโยชน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เท่านั้น  ห้ามใช้เพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง 
   7) ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
   8) การสื่อสารระหว่างกันต้องเป็นไปตามความเป็นจริง  และค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และมีการทบทวน  ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ 
   9) ไม่น าเสนอสิ่งที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  เช่น  สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  สถาบัน
พระมหากษัตริย์  การเมือง  ความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ  หรือเรื่องที่ขัดต่อ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
   10) เอกสารส าคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ  จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะท่ีก าหนดไว้ใน        
แต่ละระดับ  แต่ละชนิด  หรือประเภทของข้อมูล  เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร  พนักงานที่
เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการท าลายด้วยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท 
   11) ในการรายงานงบการเงิน  หรือรายงานใด ๆ ที่ต้องส่งถึงหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลภายนอก  
พนักงานที่เก่ียวข้องต้องมั่นใจว่าได้รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
   12) ส่งเสริมการน าเสนอในเชิงบวกมากกว่าการน าเสนอในเชิงลบ  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของสังคม 
   ข้อพึงระวัง 
   1. การสื่อสารที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการ 
   2. การสื่อสารที่เกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้าหรือบริการ 
   3. การน าข้อมูลขององค์กรไปให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
   4. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลโดยทั่วไปโดยไม่ทราบความส าคัญของข้อมูล 
   5. การจัดท าข้อมูล  เอกสาร  หรือรายงานทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
   6. การขาดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการกับข้อมูลเพ่ือไม่ให้ถูกท าลายหรือเกิดการสูญหาย 
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   7. การท าลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารที่จะท าลาย 
   8. การบันทึกค ากล่าวที่เป็นเท็จ  หรือข้อเท็จจริงที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. ช่วงสิ้นปีมีการท า 5ส ในหน่วยงานของท่าน  ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารสารทางด้าน
บัญชี ท่านได้รวบรวมเอกสารที่เกินอายุต้องเก็บตามกฎหมาย  เพื่อน าไปท าลายท้ังกล่องจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
   ค าแนะน า 
   ควรต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและจัดท ารายการหรือบัญชีเอกสารที่ท าลายไว้เป็นหลักฐานก่อน
การท าลาย เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุท าลายหลุดรอดไป 
   2. กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนาน
เท่าใด  หากไม่ปฏิบัติตาม  จะมีผลเช่นใด 
   ค าแนะน า 
   กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว  ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตลอดไป  โดยเฉพาะหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 
   3. พนักงานที่น าข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผย มีความผิดอย่างไรบ้าง 
   ค าแนะน า 
   การน าข้อมูลลับขององค์กรไปเปิดเผยเป็นการท าผิดจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ 
(องค์การมหาชน) และผิดวินัยพนักงาน  จึงจะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึน 
   4. ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับ
บุคคลภายนอกหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้  โดยต้องไม่เกินจริง หรือเกินความจ าเป็นและต้องค านึง
ว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจท าให้เข้าใจว่าเป็นความพยายามหรือจูงใจให้
หลงผิดได้ 
   5. หากท่านทราบว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะไปลงทุนซื้อที่ดินแห่งหนึ่ง  และ
ท่านได้ไปซ้ือที่ดินไว้ก่อนเพื่อเก็งก าไร  พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมการด าเนินงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
เนื่องจากเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายใน  ซึ่งการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในรวมถึงการหา
ประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้อื่นด้วย  โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่    
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   6. บุคคลภายนอกที่ท่านรู้จักได้ติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของ
พนักงานในหน่วยงานของท่านโดยแจ้งว่าต้องการจะน าไปใช้ในการติดต่อ  เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
เช่น  บัตรเครดิต  การให้กู้ยืมเงิน  ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
   ค าแนะน า 
   ถึงแม้ว่าข้อมูลชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  จะเป็นข้อมูลที่ทราบโดยทั่วไปในหน่วยงานยังคงถือว่า
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเปิดเผยเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  ท่านจึงไม่ควรให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก 
    
 6.11 ยึดม่ันแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ จึงต้องท า
ให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ลุล่วงและกิจการ
ยังคงด าเนินอยู่ได้  ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อทุก  ๆ สิ่งที่กระท า  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายที่จะเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงสุดในทุก ๆ โอกาส  ทั้งด้านคุณภาพ  
การบริการ  คุณค่า  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นั่นคือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะมีนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ประชาชน  และยอมรับความท้าทายในความคาดหวังของลูกค้า  
ประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง การตัดสินใจขององค์กรทุกครั้งจะเป็นไปตามหลักการการด าเนินงาน
อย่างยั่งยืน 
   แนวปฏิบัติ 
   1) บริหารงานเพ่ือประโยชน์ของรัฐ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และพนักงาน ทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   2) ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  มุ่งมั่นในการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   3) ไม่ท าความตกลงใด ๆ กับคู่ค้าหรือบุคคลใด  ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจ ากัดการแข่งขันทาง
การค้า 
   4) การปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ จะต้องให้ความส าคัญต่อผลของการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ 
   ข้อพึงระวัง 
   1) การด าเนินงานโดยขาดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในระยะยาว 
   2) การด าเนินงานที่มุ่งหวังก าไรสูงสุดอย่างเดียว  ละเลยไม่ดูแลลูกค้าประชาชนหรือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ 
   3) การปฏิบัติงานที่ขาดการติดตามและประเมินผล 
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   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. ท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานบันทึกการท างานล่วงเวลาเป็นเท็จ ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
   ค าแนะน า 
   การบันทึกเวลาการท างานล่วงเวลาเท็จหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  เป็นการปฏิบัติตนที่ไม่
ซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมีความผิดทางวินัยร้ายแรง ท่านจึงควรรายงานเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
   2. องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกท าหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาท างาน
ปกติ และมอบเงินค่าตอบแทนให้ท่านจ านวนหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
   ค าแนะน า 
   ท่านควรปรึกษาหรือขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะตอบรับเชิญ  เพ่ือมิให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในส่วนค่าตอบแทนท่านสามารถรับได้  
หากท่านไม่ได้ไปในฐานะตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือใช้เวลาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ในการเป็นผู้บรรยายนั้น 
   3. ท่านเห็นว่าการท างานด้วยทรัพยากรในหลายด้านยังจ ากัด ท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
และอาจมีกฎระเบียบข้อบังคับในการท างาน บางครั้งพนักงานอาจต้องท างานนอกกรอบบ้างซึ่งเห็นว่าไม่เกิดความ
เสียหายและมีผลดีกว่า 
   ค าแนะน า 
   การท างานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดก่อน  ถ้าอุปกรณ์หรือทรัพยากรไม่
เพียงพอ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาหาทางแก้ไขหรือทางเลือกใหม่ร่วมกัน  ถ้าเราท านอกกฎระเบียบไปก่อนอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้  และอาจก่อให้เกิดอันตราย  อาจจะต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าเพ่ื อระงับ
เหตุ  โดยท าตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติแล้ว  แต่ต้องรายงานการปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทันท ี
   ทั้งนี้   หากมีข้อสงสัยในวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถสอบถามได้เ พ่ิมเติมที่
คณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) 
   4. ท่านพบว่างานก่อสร้างต่าง ๆ ผู้รับจ้างน ามาขายต่อกันเป็นทอด ๆ (น างานที่ได้ไปขายกับซับ
คอนเทคเตอร์กัน) ถึงทอดสุดท้ายแล้วคุณภาพงาน ทั้งฝีมือและวัสดุอาจจะลดลงตามมูลค่าสุดท้ายของผู้ที่รับงาน
คนสุดท้าย 
   ค าแนะน า 
   ท่านควรก าชับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้มงวดในการควบคุมและติดตามผลงาน  และก าหนดคุณสมบัติ
งานให้ละเอียดและควรเชิญผู้รับจ้างเหล่านั้นมาชี้แจงให้ทราบ พร้อมทั้งควรระบุ ในสัญญาให้ห้ามขายต่องาน  ยกเว้น
ได้รับการยอมรับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพ่ือให้ผลงานได้ตามก าหนด 
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 6.12  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ปรารถนาที่จะให้ชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตถูก
กล่าวหาได้  ดังนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะพิจารณาตัดสินจากการกระท า ซึ่งขึ้ นกับการปฏิบัติตน
ของทุกคนในองค์กร  ซึ่งจะต้องน ามาตรฐานจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปใช้
อย่างถูกต้องและเคร่งครัดในทุกกิจกรรมตลอดเวลา  ผู้บริหารพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการน าเอาแนวทาง
จริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  และจะต้องท าให้เป็นตัวอย่าง 
ด้วยการท างานที่ยึดตามหลักจริยธรรมตลอดเวลา  โดยจะต้องแน่ใจว่าการกระท าทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานได้ค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เสมอ  
และต้องกระท าตามข้อก าหนดต่าง ๆ อย่างครบครัน  พร้อมทั้งผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการน าแนวปฏิบัติด้าน
จริยธรรมการด าเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปใช้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตนเอง 
   แนวปฏิบัติ 
   1. ปฏิบัติหน้าที่หลักตามภาระหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
   2. รักษากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ควรคู่ไปกับพฤติกรรมที่ส่งให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
   3. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
   4. มุ่งม่ันที่จะป้องกันและขจัดการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   5. พนักงานที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง (จะเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้)  ควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
โดยทันที  และควรจะรายงานโดยลายลักษณ์อักษรทันทีต่อส านักอ านวยการกลางเพ่ือที่จะได้ปรึกษาการด าเนินการใน
ขั้นต่อไป และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะยังไม่ด าเนินคดีจนกระทั่งจะได้รับความเห็นชอบจากส านัก
อ านวยการกลาง 
   6. พนักงานที่สงสัยว่าผู้บังคับบัญชาฉ้อโกงควรรายงานความสงสัยนั้นต่อส านักอ านวยการกลางเพ่ือ
ท าการตรวจสอบต่อไป และส านักอ านวยการกลางจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เหมาะสมเพ่ือปกป้อง
พนักงานจากการถูกรังแก 
   ข้อพึงระวัง 
   1. การฉ้อโกง รวมถึง  การหลอกลวง การขโมย  และความไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2. การกระท าที่ไม่สร้างคุณค่า  หรือคุณประโยชน์ต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ
สร้างความเสียหายองค์กรหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
   ตัวอย่าง 
   ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
   1. ท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานของท่าน หารายได้พิเศษโดยขายสินค้าของบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง
และใช้เวลางาน  รวมทั้งโทรศัพท์และ E-mail ขององค์กรเพื่อการขายสินค้าดังกล่าวท่านเป็นคนหนึ่งซึ่งถูกชักชวน
ให้ซื้อสินค้าด้วย  ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
   ค าแนะน า 
   ท่านควรตักเตือนเพื่อนร่วมงานของท่าน หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และไม่ซื้อสินค้าดังกล่าวเพ่ือมิ
ให้เพ่ือนร่วมงานของท่านใช้เวลาในการปฏิบัติงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปท างานอย่างอ่ืน หรือ 
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ใช้ทรัพย์สินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งอาจน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่องค์กรได้ 
   2. ท่านต้องการซื้อสินค้าหรือบริการส าหรับประโยชน์ส่วนตัวจากหน่วยงานภายนอก  แต่ใช้ชื่อ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อขอเครดิตหรือบริการอื่น ๆ ได้หรือไม่ 
   ค าแนะน า 
   ท่านไม่สามารถใช้ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการท าธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะการกระท าเช่นนั้นอาจท าให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อได้ว่าเป็น
การท าธุรกรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และอาจเกิดความเสียหายกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ได้ 
 
 6.13  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีจิตส านึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม  สิ่ง
ส าคัญในการด าเนินกิจการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คือ การค านึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 
โดยมีนโยบายและกระบวนการจัดการที่มีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ  รับผิดชอบต่อผลกระทบต่อ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การลงทุนของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะพิจารณาผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับด้านผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด าเนินกิจการโดยจะให้การสนับสนุน
กิจกรรมชุมชนอย่างดี  นั่นคือเป็นการปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสังคม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตระหนักดี
ว่าสภาพแวดล้อมของสังคมท่ีดีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในระยะยาว 
   แนวปฏิบัติ 

1) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน  โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถาน
ประกอบการ 

2) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน  รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่าง  ๆ ที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

4) ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต  เครื่องจักร  อุปกรณ์  ให้สามารถควบคุมและ/หรือลด
มลพิษ โดยให้ครอบคลุมเรื่องน้ าเสีย  เสียง  ฝุ่น  ก๊าซ  รวมทั้งของเสียต่าง ๆ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

5) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  ควบคุมเครื่องจักร  อุปกรณ์  ต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

6) ศึกษาและให้ความร่วมมือในการลดการเกิด การก าจัดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิต
และการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

7) ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  และความปลอดภัย
ก่อนที่จะมีการด าเนินงานใด ๆ  

8) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  วัสดุ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9) ให้ความร่วมมือกับมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ 
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10) ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ข้อพึงระวัง 
1) การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน 
2) การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ 
3) การจัดการกับขยะผิดวิธี 
4) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และหรือการบริโภคอย่างไม่จ าเป็น 
5) การฟ้ืนฟูทรัพยากร โดยไม่ตระหนักถึงระบบนิเวศน์เดิมท่ีมีอยู่ 
6) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า 
7) กระบวนการผลิตที่มีของเสียจากกระบวนการผลิตมากกว่าปกติ 
8) การไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การท าให้สาธารณะ/สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย 
9) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสังคม 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้ 
1. หากท่านต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) จะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร 
ค าแนะน า 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเท่าเทียมกัน  โดยตลอดทั้งปีฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมจะจัดกิจกรรม
อาสาสมัครในหลากหลายโครงการ ส าหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้น จะท าการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นแจ้งให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบทาง Internet โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีสิทธิในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเสมอภาค ซึ่ง
ฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมจะแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน  เกี่ยวกับวันเวลา และวิธีการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. วันที่ผู้บริหารและพนักงานใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ถือเป็นวันท างานของผู้บริหารและพนักงานหรือไม่ 

ค าแนะน า 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงถือให้วันที่ผู้บริหารและพนักงานไปร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมเป็นวันท างานของผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น  หากผู้บริหารและพนักงานต้องการไปเข้าร่วมกิจกรรม  ควรแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชาของตนเองรับทราบ 

3. ผู้บริหารและพนักงานสามารถน าเสนอโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้หรือไม่ 
ค าแนะน า 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีนโนบายการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากผู้บริหารและพนักงาน และหากผู้บริหารและพนักงานต้องการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่อฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมได ้
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