
ทศิทางการกา้วสูค่วามเจรญิเตบิโตที�มคีณุภาพและย ั�งยนืทศิทางการกา้วสูค่วามเจรญิเตบิโตที�มคีณุภาพและย ั�งยนื

ของของ

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื&นที�สงูสถาบนัวจิยัและพฒันาพื&นที�สงู

นายสทุศัน ์ปลื&มปญัญานายสทุศัน ์ปลื&มปญัญา
ผูอ้ํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพื&นที�สงูผูอ้ํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพื&นที�สงู



ประเด็นนําเสนอ

• องคก์ารมหาชนและการประเมนิผล

• ทศิทางการพฒันาองคก์ร

• แผนยทุธศาสตร์

• ระบบการจดัการภายในที�ด ี



องคก์ารมหาชน (Autonomous Public Agency)องคก์ารมหาชน (Autonomous Public Agency)

เป็นหนว่ยงานที�รบัผดิชอบบรกิารสาธารณะทาง

สงัคมและวฒันธรรม (social and cultural public 

services) เชน่ การศกึษา การวจิยั การฝึกอบรม การ

เป็นหนว่ยงานที�รบัผดิชอบบรกิารสาธารณะทาง

สงัคมและวฒันธรรม (social and cultural public 

services) เชน่ การศกึษา การวจิยั การฝึกอบรม การservices) เชน่ การศกึษา การวจิยั การฝึกอบรม การ

พฒันาและถา่ยทอดวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอื

การดาํเนนิการอนัเป็นสาธารณะประโยชนอ์ื�นใด ซึ�งไม่

เหมาะที�จะใชว้ธิกีารของราชการในการบรหิาร

services) เชน่ การศกึษา การวจิยั การฝึกอบรม การ

พฒันาและถา่ยทอดวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอื

การดาํเนนิการอนัเป็นสาธารณะประโยชนอ์ื�นใด ซึ�งไม่

เหมาะที�จะใชว้ธิกีารของราชการในการบรหิาร



การปฏริปูระบบการบรหิารงานภาครฐัการปฏริปูระบบการบรหิารงานภาครฐั

New Public Management
• Efficiency drive:

Business-like approach/RBM

• Downsizing & Decentralization : 

Privatization, Contestabilty, 

Good Governance
- Accountability

- Transparency

- Responsiveness

- Participation

Purchaser/Provider Split, 

Agencification

• In search of excellence:

High Performance Organization

• Public service orientation :

Service Quality, Customer 

Satisfaction

- Equitable and Inclusive

- Consensus orientation

- Rule of Law

- Effectiveness and Efficiency



แนวทางนโยบายพื&นฐานแหง่รฐัตามรฐัธรรมนญูแนวทางนโยบายพื&นฐานแหง่รฐัตามรฐัธรรมนญู

กระทรวง/ทบวง

คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรตีอ่รฐัสภา

แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ

คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรตีอ่รฐัสภา

แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ

แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง

(ตวัชี&วดัและเป้าหมายการทํางาน กลยทุธิc)

แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง

(ตวัชี&วดัและเป้าหมายการทํางาน กลยทุธิc)

มตคิณะรฐัมนตร ีแผนพฒันาฯ และอื�นๆมตคิณะรฐัมนตร ีแผนพฒันาฯ และอื�นๆ

หนว่ยงานของรฐัรปูแบบใหม่

กระทรวง/ทบวง

หนว่ยงานที�ใชอ้ํานาจรฐั
หรอืเป็นเครื�องมอืของรฐั
แตไ่มเ่ป็นองคก์รของรฐั

ทบวง กลุม่ภารกจิ

กรม กรม

หนว่ยบรกิาร
รปูแบบพเิศษ

รฐั
วสิาหกจิ

องคก์าร
มหาชน หนว่ยงาน

ธุรการ
ของรฐัที�
เป็นอสิระ

กองทนุ
ที�เป็น
นติ ิ

บคุคล

สถาบนัภายใต้
มลูนธิ ิ

นติบิคุคล
เฉพาะกจิ

สภา
วชิาชพี



จําแนกองคก์ารมหาชนตามงบประมาณ ปี 2552จําแนกองคก์ารมหาชนตามงบประมาณ ปี 2552

1 – 200 

ลา้นบาท

8 แหง่ 6 แหง่ 4 แหง่

401-600

ลา้นบาท

3 แหง่

601-800

ลา้นบาท

1 แหง่

801-1,000

ลา้นบาท

1 แหง่

1,000

ลา้นบาท

201 – 400 

ลา้นบาท

สพภ. ศมส.

อบก. สคพ.

สวพส. สวอ.

สบพน. สสนก.

8 แหง่ 6 แหง่ 4 แหง่ 3 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

อพท.

สอซช.

ศ.ศ.ป.

ร.ร.มหดิลฯ

สซ. สดร.

สทอภ.

สมศ.

สทศ.

สทป.

สบร.

สพพ.

สทน.

สสปน. พอช.

หมายเหต ุ: ไมร่วมองคก์ารมหาชนต ั&งใหม ่3 แหง่ (สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล หอภาพยนตร ์สาํนกังานพพิธิภณัฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั) และร.พ.บา้นแพว้/สวก. ที�ไมข่องบประมาณ



ที�มาของการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนที�มาของการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชน

หลกัธรรมาภบิาล

Good Governance

ประสทิธภิาพ Efficiency

ความคุม้คา่ของเงนิ Value-for-Money

ประสทิธภิาพ Efficiency

พระราชบญัญตอิงคก์ารมหาชน 

พ.ศ. 2542 มาตรา 42

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2546 ประสทิธภิาพ Efficiency

คณุภาพ Quality

ภาระรบัผดิชอบ Accountability

การมสีว่นรว่มของประชาชน Participation

เปิดเผยโปรง่ใส Transparency

ตอบสนอง Responsiveness

การกระจายอาํนาจ Decentralization

นติริฐั Rule of law

กจิการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2546 

มาตรา 53

การพฒันาการปฏบิตังิานและ

ประเมนิผลองคก์ารมหาชน



พระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 42พระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 42

“เพื�อประโยชนใ์นการสง่เสรมิประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานขององคก์ารมหาชน โดย

ใหอ้งคก์ารมหาชนมคีวามเป็นอสิระในการดาํเนนิกจิการตามความเหมาะสมภายใตก้าร

กาํกบัดแูลโดยมเีป้าหมายที�แนช่ดั ใหอ้งคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตร้ะบบการประเมนิผล

ขององคก์ารมหาชน ตามที�คณะรฐัมนตรกีาํหนด เวน้แตพ่ระราชกฤษฎกีาจดัต ั&งจะ

กาํหนดระบบการประเมนิผลไวเ้ป็นอยา่งอื�น”

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
พ.ศ. 2546 มาตรา 53

“ใหอ้งคก์ารมหาชนและรฐัวสิาหกจิจดัใหม้หีลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี

ตามแนวทางของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2546”



กาํหนดแนวทางการประเมนิผลขององคก์ารมหาชนกาํหนดแนวทางการประเมนิผลขององคก์ารมหาชน

ประเด็นสําคญัที�มุง่เนน้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานฯ ปี 2553

กาํหนดตวัชี&วดัแบบ Tailor-Made

กาํหนดตวัชี&วดัเชงิ Output / Outcome

1

2

การประเมนิผล Result Based ใหต้รงกบัวตัถปุระสงคก์ารจดัต ั&ง 
(หากองคก์ารมหาชนมวีตัถปุระสงคข์อ้ใดที�ไมส่ามารถบรรลผุล
ไดภ้ายใน 1 ปี ใหเ้สนอเป็นแผนระยะ 3-5 ปี (Road map) พรอ้ม
วธิกีารประเมนิผลกจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณที�รบัการ
ประเมนิ เพื�อใหค้ณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผล
พจิารณาความเหมาะสม)

กาํหนดตวัชี&วดัเชงิ Output / Outcome2

3



กาํหนดแนวทางการประเมนิผลขององคก์ารมหาชน (ตอ่)กาํหนดแนวทางการประเมนิผลขององคก์ารมหาชน (ตอ่)

ประเด็นสําคญัที�มุง่เนน้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานฯ ปี 2553

การกําหนดจาํนวนตวัชี&วดัเฉพาะที�สําคญั และไมม่ี
จาํนวนมากที�เกนิไป

4

ใหค้วามสําคญักบัการบรหิารการเปลี�ยนแปลงเพื�อให้
เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุม้คา่

ใหค้วามสําคญักบัแนวทางการบรหิารของ
คณะกรรมการองคก์ารมหาชน ตามมต ิครม.

5

6



กรอบการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนกรอบการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชน

มติทิ ี� 1
ดา้นประสทิธผิล
ตามยทุธศาสตร์

มติทิ ี� 3มติทิ ี� 2 วสิยัทศันแ์ละ

มติทิ ี� 4
ดา้นการพฒันา

องคก์ร

มติทิ ี� 3
ดา้นประสทิธภิาพ
ของการปฏบิตังิาน

มติทิ ี� 2
ดา้นคณุภาพการ

ใหบ้รกิาร

วสิยัทศันแ์ละ
พนัธกจิ



ปีงบ
ประมาณ

พื&นที�ดาํเนนิงานของ สวพส.

โครงการหลวง ขยายผล รกัษน์ํ &า
180 

กลุม่บา้น
นานาชาติ

2549   
36 พื&นที�

    
2 แหง่     

2550 37 พื&นที� 17 แหง่ 10 ลุม่นํ &า 44 แหง่ 2 ประเทศ  1) อฟักานสิถาน 

2551 38 พื&นที� 21 แหง่ 10 ลุม่นํ &า 98 แหง่ 2 ประเทศ1) อฟักานสิถาน 
2) NAS 

2552 38 แหง่ 10 ลุม่นํ &า 180 แหง่
 1) โครงการแกป้ญัหาการปลกูฝิ�น

 (10 บา้นหลกั)

อื�นๆ

2552 38 แหง่ 24 แหง่ 10 ลุม่นํ &า 180 แหง่ 3 ประเทศ
 (10 บา้นหลกั)

  2) ไทย-ลาว

2553 38 แหง่ 27 แหง่ 10 ลุม่นํ &า 180 แหง่ 4 ประเทศ  1) โครงการแกป้ญัหาการปลกูฝิ�น 

(10 บา้นหลกั)

 2)  โครงการราชพฤกษ ์
 3)  โครงการเพิ�มศกัยภาพการฟื& นฟู

ทรพัยากรธรรมชาต ิฯ

 4) โครงการจดัทํายทุธศาสตรก์าร
พฒันาและอนรุกัษธ์รรมชาติ

 5) โครงการจดัทํายทุธศาสตรก์าร
พฒันาเฮมพ์



ปีงบประมาณ งบประมาณประจําปี
งบความชว่ยเหลอื (บาท)

งบประมาณ หนว่ยงาน

2549 49,398,655.00   

2550 168,813,700.00 3,000,000.00  สศช. 

  3,000,000.00  ปปส. 

  5,807,950.00 NAS สถานทตูอเมรกิา  

2551 182,559,800.00 2,762,990.65  สศช. 

                                                
929,906.54  สศช. 

                                                
356,300.00  ปปส. 

                                             NAS สถานทตูอเมรกิา                                               
2,807,000.00 NAS สถานทตูอเมรกิา  

2552                            
198,797,900.00 

                                              
300,000.00  ปปส. 

                                           
17,884,400.00  ปปส. 

                                                
866,600.00  กระทรวงตา่งประเทศ 

2553 316,011,100.00 20,000,000.00  ปปส.

2,290,000.00  สศช. 

698,000.00  สศช. 

1,000,000  กระทรวงตา่งประเทศ 

915,581,155.00 61,703,147.19 



3
5

วฎัจกัรองคก์รธุรกจิ (The Growth Curve)

1

2
4 EXIT



การจดัวางทศิทางองคก์ร
องคก์รเชงิสนบัสนนุสงัคม

ภารกจิ

วสิยัทศัน์

เป้าประสงค-์ KPI’sเป้าประสงค-์ KPI’s
           - การใชง้บประมาณ

           - การบรกิารประชาชน

สภาวะแวดลอ้มภายใน

Internal Environment

สภาวะแวดลอ้มภายนอก

External Environment

           - การเรยีนรูแ้ละพฒันาองคก์ร

           - การบรกิารประชาชน

           - การปรบัปรงุกระบวนงาน

           - การเรยีนรูแ้ละพฒันาองคก์รยทุธศาสตรร์ะดบัองคก์รยทุธศาสตรร์ะดบัองคก์ร
                - นโยบาย/แผนงาน

ยทุธศาสตรร์ะดบัโครงการ
          - โครงการ

ยทุธศาสตรร์ะดบัปฏบิตักิาร
- แผนปฏบิตั/ิกจิกรรม

Action

Plan

Strategic

Plan



การจดัวางทศิทางองคก์ร
องคก์รเชงิพาณิชย์

สภาวะแวดลอ้มภายใน

Internal Environment

สภาวะแวดลอ้มภายนอก

External Environment



การแกไ้ขปญัหา
(การเรยีนรูแ้ละการพฒันา

อยา่งตอ่เนื�อง)

คน

(ยอมรบั นบัถอื สรา้งและพฒันา)

ปรชัญา  คอื วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ของการดาํรงอยู่
ปรชัญา  คอื วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ของการดาํรงอยู่

กระบวนการ คอื ส ิ�งที�โตโยตา้เชื�อวา่จะ
นําไปสูค่วามเป็นเลศิ-เชน่ การกาํจดั
ความสญูเปลา่อยา่งตอ่เนื�อง

กระบวนการ คอื ส ิ�งที�โตโยตา้เชื�อวา่จะ
นําไปสูค่วามเป็นเลศิ-เชน่ การกาํจดั
ความสญูเปลา่อยา่งตอ่เนื�อง

คน คอื ผูท้ ี�ขบัเคลื�อนบรษิทัไปขา้งหนา้ 
และวฒันธรรมคอืสิ�งที�สอนใหพ้นกังาน
รูจ้กัทํา รูจ้กัคดิ และรกัในงานที�ทํา

คน คอื ผูท้ ี�ขบัเคลื�อนบรษิทัไปขา้งหนา้ 
และวฒันธรรมคอืสิ�งที�สอนใหพ้นกังาน
รูจ้กัทํา รูจ้กัคดิ และรกัในงานที�ทํา

กระบวนการ

(กาํจดัความสญูเปลา่

ปรชัญา

(ระยะยาว)

รูจ้กัทํา รูจ้กัคดิ และรกัในงานที�ทํา
รว่มกนั
รูจ้กัทํา รูจ้กัคดิ และรกัในงานที�ทํา
รว่มกนั

การแกป้ญัหา คอื การทุม่เทท ั&งแรงกาย
และแรงใจใหก้บัการพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื�อง

การแกป้ญัหา คอื การทุม่เทท ั&งแรงกาย
และแรงใจใหก้บัการพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื�อง

ระบบการจดัการของ ระบบการจดัการของ TOYOTATOYOTAระบบการจดัการของ ระบบการจดัการของ TOYOTATOYOTA

(กาํจดัความสญูเปลา่



การพฒันาองคก์ร

• ยทุธศาสตรอ์งคก์ร

• ระบบการจดัการภายในที�ด ี(Internal Process)

- ระบบมาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑ์

- ระบบการแกไ้ขปญัหาและการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง

- ระบบมาตรฐานคณุภาพดา้นการบรหิารจดัการ
(High Performance Organization)

- ระบบการแกไ้ขปญัหาและการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง

• ระบบการเรยีนรูแ้ละการเจรญิเตบิโต



- มกีารศกึษาสภาวะแวดลอ้ม ชว่ยใหรู้ถ้งึโอกาส และรูถ้งึภยัคกุคาม มี
การศกึษาจดุออ่นและจดุแข็งขององคก์ร ชว่ยใหส้ามารถปรบัปรงุ
จดุออ่น และเสรมิจดุแข็ง ทาํใหส้ามารถฉวยประโยชนจ์ากโอกาสและ
ป้องกนัภยัคกุคามได ้

- มกีารกาํหนดเป้าหมายหลกัที�แนน่อน ชว่ยใหม้กีารใชท้รพัยากรทกุ

ขอ้ดขีองการมแีผนยทุธศาสตร์

- มกีารกาํหนดเป้าหมายหลกัที�แนน่อน ชว่ยใหม้กีารใชท้รพัยากรทกุ
ดา้น พุง่เขา้สูเ่ป้าหมายหลกัเดยีวกนั

- ชว่ยใหรู้ต้ ั&งแตแ่รกวา่ทรพัยากรที�ตอ้งการน ั&น ส ิ�งใดเพยีงพอ สิ�งใดไม่
เพยีงพอ

- เป็นจดุรวมใหท้กุคนในองคก์รเดนิไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั ยอมสละ
บางอยา่งที�ไมจ่ําเป็นและสิ&นเปลอืงทรพัยากร



วสิยัทศัน ์  มุง่การวจิยัและพฒันาเพื�อสนบัสนนุงานโครงการหลวงและขยายผลงาน
โครงการหลวงเพื�อใหเ้กดิการพฒันาพื&นที�สูงอยา่งย ั�งยนื รวมท ั&ง
เสรมิสรา้งและพฒันาสวนราชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่ความรูพ้ชืสวน ความ
หลากหลายทางชวีภาพ และแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มคีณุภาพระดบันานาชาติ

วสิยัทศัน ์  มุง่การวจิยัและพฒันาเพื�อสนบัสนนุงานโครงการหลวงและขยายผลงาน
โครงการหลวงเพื�อใหเ้กดิการพฒันาพื&นที�สูงอยา่งย ั�งยนื รวมท ั&ง
เสรมิสรา้งและพฒันาสวนราชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่ความรูพ้ชืสวน ความ
หลากหลายทางชวีภาพ และแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มคีณุภาพระดบันานาชาติ

โครงการหลวงเป็นศนูยค์วามรู ้
(Knowledge Center) ของ

การพฒันาพื&นที�สงู
ชุมชนมกีารพฒันาบนฐานความรูแ้ละอยู่

รว่มกบัส ิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ั�งยนื

สวนราชพฤกษเ์ป็นศนูย์
ความรูพ้ชืสวน ความ

หลากหลายทางชวีภาพ และ
มกีารบรกิารที�มคีณุภาพ

มติทิ ี� 1 
ประสทิธผิล

ตาม
ยทุธศาสตร์

มติทิ ี� 2
คณุภาพการ

ใหบ้รกิาร
การวจิยัและพฒันาตอ่ยอดความรูจ้าก
โครงการหลวง และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น 

โครงการหลวงเป็นแหลง่เรยีนรู ้
และมกีารขยายผลสูชุ่มชนบน

สวนราชพฤกษม์รีะบบ

Customer 
Satisfaction

Internal
Processes

Learning
and

Growth

ใหบ้รกิาร

มติทิ ี� 3 
ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน

มติทิ ี� 4 
การพฒันาองคก์ร

โครงการหลวง และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น 
เกดิผลโดยตรงตอ่ชุมชนและ

สิ�งแวดลอ้ม

และมกีารขยายผลสูชุ่มชนบน
พื&นที�สงูดว้ยกระบวนการมสีว่นรว่ม

ของทกุภาคสว่น

สวนราชพฤกษม์รีะบบ
การเรยีนรูท้ ี�มคีณุภาพ

และมบีรกิารที�ประทบัใจ

พฒันายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิาน
อยา่งตอ่เนื�อง

พฒันาระบบการปฏบิตังิานขององคก์ร
ใหก้า้วหนา้อยา่งตอ่เนื�อง

ปรบัเปลี�ยนกระบวนทศันแ์ละพฒันา
บคุลากรใหเ้ป็นไปตามสมรรถนะของ

องคก์ร

เสรมิสรา้งและพฒันาระบบสารสนเทศ
และการจดัการความรูเ้พื�อการวจิยัและ

พฒันาพื&นที�สงู 



Corporate Governance (CG)Corporate Governance (CG)

CG –  เป็น ระบบ ดแูลหรอืควบคมุหรอืสง่เสรมิ
ใหเ้กดิความโปรง่ใส ความเป็นธรรม 

และความรบัผดิชอบตอ่องคก์ร

CG –  เป็น ระบบ ดแูลหรอืควบคมุหรอืสง่เสรมิ
ใหเ้กดิความโปรง่ใส ความเป็นธรรม 

และความรบัผดิชอบตอ่องคก์รและความรบัผดิชอบตอ่องคก์รและความรบัผดิชอบตอ่องคก์ร



Success FactorsSuccess FactorsSuccess FactorsSuccess Factors

• Be a good role model (Walk the Talk)

• Have Direct Involvement from Top Executives

• Encourage employee to follow the principle

• Be a good role model (Walk the Talk)

• Have Direct Involvement from Top Executives

• Encourage employee to follow the principle

• Protect the employee who give the information

• Evaluation and monitoring system of ethics and 
company value

• Practice the principle for the company 
sustainable growth

• Protect the employee who give the information

• Evaluation and monitoring system of ethics and 
company value

• Practice the principle for the company 
sustainable growth



จรยิธรรม จรยิธรรม สวพสสวพส..จรยิธรรม จรยิธรรม สวพสสวพส..

• มุง่ผลสมัฤทธิcในการดาํเนนิงานของสถาบนั

• มคีวามรบัผดิชอบ

• ปฏบิตัตินดว้ยความสจุรติ ถกูตอ้ง ยตุธิรรม

• มุง่ผลสมัฤทธิcในการดาํเนนิงานของสถาบนั

• มคีวามรบัผดิชอบ

• ปฏบิตัตินดว้ยความสจุรติ ถกูตอ้ง ยตุธิรรม

• โปรง่ใส ตรวจสอบได้

• มวีสิยัทศันห์รอืมมุมองในการสรา้งหรอืเพิ�มคณุคา่ให้
แกส่ถาบนัในระยะยาว

• ยดึม ั�นในหลกัคณุธรรม และจรยิธรรม

• โปรง่ใส ตรวจสอบได้

• มวีสิยัทศันห์รอืมมุมองในการสรา้งหรอืเพิ�มคณุคา่ให้
แกส่ถาบนัในระยะยาว

• ยดึม ั�นในหลกัคณุธรรม และจรยิธรรม



จรยิธรรม จรยิธรรม สวพสสวพส..  ((ตอ่ตอ่))จรยิธรรม จรยิธรรม สวพสสวพส..  ((ตอ่ตอ่))
• ขอ้ 11 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานตอ้งเป็นผูม้ศีลีธรรมอนัด ีเคารพและปฏบิตั ิ

ตามกฎหมายและตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ตลอดจนประพฤตตินใหเ้ป็นที�

เชื�อถอืของบคุคลท ั�วไป 

• ขอ้ 12 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานพึ�งปฏบิตัหินา้ที�เพื�อใหเ้กดิผลสมัฤทธิcของ

งาน ดว้ยความขยนัหม ั�นเพยีร ซื�อสตัว ์ตอ้งไมแ่สวงหาประโยชนเ์พื�อตนเองหรอื

• ขอ้ 11 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานตอ้งเป็นผูม้ศีลีธรรมอนัด ีเคารพและปฏบิตั ิ

ตามกฎหมายและตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ตลอดจนประพฤตตินใหเ้ป็นที�

เชื�อถอืของบคุคลท ั�วไป 

• ขอ้ 12 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานพึ�งปฏบิตัหินา้ที�เพื�อใหเ้กดิผลสมัฤทธิcของ

งาน ดว้ยความขยนัหม ั�นเพยีร ซื�อสตัว ์ตอ้งไมแ่สวงหาประโยชนเ์พื�อตนเองหรอืงาน ดว้ยความขยนัหม ั�นเพยีร ซื�อสตัว ์ตอ้งไมแ่สวงหาประโยชนเ์พื�อตนเองหรอื

ผูอ้ ื�น โดยมชิอบ หรอืละเวน้จากการแสวงประโยชนอ์ื�นใดที�มชิอบโดยอาศยั

อํานาจหนา้ที�ของตน

• ขอ้ 13 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานพงึมทีศันคตทิี�ด ีและพฒันาตนเองใหม้ี

คณุธรรม จรยิธรรม

• ขอ้ 14 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานพงึดแูลรกัษาและใชท้รพัยส์นิของสถาบนั

อยา่งประหยดั

งาน ดว้ยความขยนัหม ั�นเพยีร ซื�อสตัว ์ตอ้งไมแ่สวงหาประโยชนเ์พื�อตนเองหรอื

ผูอ้ ื�น โดยมชิอบ หรอืละเวน้จากการแสวงประโยชนอ์ื�นใดที�มชิอบโดยอาศยั

อํานาจหนา้ที�ของตน

• ขอ้ 13 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานพงึมทีศันคตทิี�ด ีและพฒันาตนเองใหม้ี

คณุธรรม จรยิธรรม

• ขอ้ 14 ผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตังิานพงึดแูลรกัษาและใชท้รพัยส์นิของสถาบนั

อยา่งประหยดั




