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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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คํานํา 
 

แผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง 

  

  ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหกระทรวงการคลังเปนกระทรวงนํารองในการ
จัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับ
กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัด และในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   คณะกรรมการ
กํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
กระทรวงการคลังไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เร่ือง “ระดับความสําเร็จของการจัดทําแนวทางการสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของ
กระทรวงการคลัง”  เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะ
ทํ าใหประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐของ
กระทรวงการคลัง 
 

กระทรวงการคลังจึงไดจัดทําแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง
ตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานก.พ.ร. อันประกอบดวยนโยบายหลัก 
4 ดานคือดานรัฐสังคม และส่ิงแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และ
ดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับ
กฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง  
 
 
 
 

                    (ลงชื่อ)...................................................... 
                             (....................................................) 

                              ปลัดกระทรวงการคลัง 
                              วันที่......เดือน..................พ.ศ. .......... 

 

 



 3

ประกาศเจตนารมณ 
 

 กระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผนดิน การประเมินราคา
ทรัพยสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดินภาษีอากรการ
รัษฎากร กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพยของรัฐ  และราชการอื่นตามที่ มีกฏหมายกํ าหนดให เปนอํ านาจหน าที่ ของ
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 1 

 

ในฐานะผูบริหารของกระทรวงการคลังเห็นสมควรใหมีการจัดทําแผนสงเสริมระดับ
ธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังเพื่อใหการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการ
เสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความมั่นใจ ศรัทธา และ
ไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป 

   

แผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังไดรวบรวมหลักการ นโยบาย
การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกระทรวงการคลังจะสามารถนําแผน
สงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้ ไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาล
ของกระทรวงการคลังฉบับนี้ 

 
กระทรวงการคลังจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาล

ของกระทรวงการคลังเปนประจํา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้ง เพื่อเปน
การแสดงถึงพันธะสัญญาระหวางหนวยงานและบุคลากรของกระทรวงการคลัง จึงขอใหทุกคนได
ลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับคูมือฉบับนี้ พรอมทั้งยอมรับเปนหลักการปฏิบัติ
ราชการตลอดไป 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
                     (....................................................)                                                    

                                          ปลัดกระทรวงการคลัง  
                                                                  วันที่..........เดอืน..............พ.ศ. .......... 

                                                 
1

 ท่ีมา:พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  วันที่ 2 ตุลาคม 2545 
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ใบลงนามรบัทราบของผูปฏิบัติงาน 
 

สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
 

 
1. ขาพเจาไดรับ/ รับทราบแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้

แลว 
 

2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของ
กระทรวงการคลังและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดี พรอมทั้งมุงมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตแผน
สงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังดานตางๆ ซ่ึงระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไป
กําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีธรรมาภิบาล
ตอไป 
 
 
                                                                     

                     (ลงชื่อ) ............................................... 
                                            

          (…………………………..)                                           
            …………………………………… 

                                                                                               วันที่..........เดือน..........พ.ศ. .......... 
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ขอมูลองคการ 
 

วิสัยทัศน 
 

“ กระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการสรางความ
ยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน   รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ   รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ชาวไทย” 
 
พันธกิจ 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงนิเพื่อสรางความยั่งยืน 
ความสามารถในการแขงขนัและความเปนธรรม  

2. เพิ่มรายไดภาครัฐโดย  
 จัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่

นาเชื่อถือของประชาชนและสามารถใชเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  

 บริหารทรัพยสินของภาครัฐเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนตอรัฐและ
ประชาชนอยางเหมาะสม  

3. บริหารการรับจายเงินของรัฐบาล  รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหคลองตัวและ
ตอบสนองนโยบายในการพฒันาภายใตวินยัการเงินการคลัง  

4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของและผูที่ไดรับผลกระทบเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
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โครงสรางองคการ 
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หลักการและแนวคิด 
 

การจัดทําแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังตามแนวทางนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดี นับเปนการสนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย 
มาตรา 74 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ตองวางตนเปนกลางทางการเมือง   
และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ 

 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ  โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรม  และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัตริาชการ 

 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน 
 

2. การกําหนดใหมีการจัดทําแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลตามแนวทางนโยบาย               
การกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผนดินของไทย อัน
เปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ กลาวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
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ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผย
ขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 
 

3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาวันที่ 30  ธันวาคม 2551 
ประกอบดวย การจัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้ง
การพัฒนาขาราชการโดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 
และสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของ
ประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต
และถูกตองชอบธรรมและสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 

4. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่ง
ไดใหความสําคัญกับการนําองคกรเพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ 
ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  ดวยการสงเสริมใหบุคลากรใน
องคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวย
ความเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว 
บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผูมี
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สวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากร
ในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 

5. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหกระทรวงการคลังเปนกระทรวงนํารองในการจัดทํา              
คํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับกระทรวง
และ สวนราชการระดับกรมในสังกัด  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกํากับการ
ประ เมินผลการปฏิบัติ ร าชการตามคํ า รับรองการปฏิบัติ ร าชการของสวนราชการใน
กระทรวงการคลังไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เร่ือง “ระดับความสําเร็จของการจัดทําแนวทางการสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของ
กระทรวงการคลัง”   

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงนับเปนปแรกที่กระทรวงการคลังจะตองดําเนินการเกี่ยวกับ
การสงเสริมระดับธรรมาภิบาลโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดขอใหมุงเนนเรื่อง ผลประโยชนทับซอน
(Conflict of Interests) เปนสําคัญ  คณะกรรมการสงเสริมระดับธรรมาภิบาลกระทรวงการคลังจึงได
จัดทําแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลฉบับนี้ขึ้น  โดยมุงเนนในเรื่องการสรางระบบกํากับดูแลและ
ปองกันมิใหเกิดการขัดแยงกันแหงผลประโยชนในการดําเนินงานและเสริมสรางความรู ความ
เขาใจของบุคลากรในเรื่องผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interests) 
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วัตถุประสงคในการจัดทําแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง 
   

เพื่อใหการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย การจัดทําแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังตามแนวทาง
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1)    เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น
ในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2)    เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําให
เกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม ส่ิงแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และผูปฏิบัติงานภายในกระทรวงการคลัง 

3)    เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิด
ขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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แนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง 
 

เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กระทรวงการคลังได
กําหนดแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังตามแนวทางนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ 
1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม  2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  3) ดานองคการ และ 
4) ดานผูปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

นโยบายดาน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ 

รัฐ สังคมและ
สิ่งแวดลอม 

“ มุงมั่นรักษาผลประโยชน          
ของรัฐไวสูงสุด” 

สรางกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจ
ตางๆใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและ
กฎระเบียบอยางเครงครัด 

ผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวน

เสีย 

“ มุงมั่นในการปฏิบัติงานใหมี
คุณภาพตอผูรับบริการและ          

ผูมีสวนไดสวนเสีย” 

รณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับใหความสําคัญ
ตอการใหบริการแกประชาชน ผูรับบริการ/ผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

องคการ  “ สรางระบบการกํากับดูแลและ
ปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับ

ซอน(Conflict of Interests)          
ในการดําเนินงาน ” 

จัดทําคูมือจรรยาของสวนราชการในสังกัดโดยมี
เนื้อหาครอบคลุมความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ
ซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ 
หนาที่ของสวนราชการนั้นๆเชน 
 -แนวทางปฏิบัติในการปองกันการใชขอมูลภายใน
จากหนาที่รับผิดชอบโดยตรง หรือในฐานะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งในทางมิชอบ หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยงานของรัฐ 
-กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อกํากับดูแล
การรับของกํานัล การรับของขวัญหรือผลประโยชน
อื่ น ใดที่ จ ะส ง ผลกระทบต อดุ ล ย พินิ จ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน “ มุงมั่นใหความสําคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง ” 

พัฒนาความรูความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกาศ  ระเบียบและขอบังคับอื่นๆของบุคลากร
อยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง  และไมดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interests)   
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โครงการในการนําแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังไปสูการปฏิบัติ 
   
 ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 กระทรวงการคลังจะมุงเนนการดําเนินการเพื่อปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงเรื่องผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interests) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีในดานองคการและดานผูปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดโครงการใน
การนําแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลฯใน 2 ดานดังกลาวไปสูการปฏิบัติดังนี้ 
 

นโยบายดาน ชื่อโครงการ ลักษณะของโครงการ 

องคการ โครงการจัดทําคูมือจรรยาของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ใหแตละสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงเรื่องผลประโยชนทับซอน และ
จัดทําคูมือจรรยาของสวนราชการ เพื่อใหบุคลากรมี
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 

ผูปฏิบัติงาน โครงการสรางเสริมการใช
วิจารณญาณอยางมืออาชีพ 

ใหแตละสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีการ
พัฒนาความรูความเขาใจและปฏิบั ติตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบและขอบังคับอื่นๆของบุคลากรอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง  เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
และไมดํา เนินการใดๆในลักษณะที่อาจกอให เกิด
ผลประโยชนทับซอน  โดยพิจารณาเลือกรูปแบบที่
เหมาะสม ของแตละสวนราชการ  

 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะมกีารกําหนดโครงการสงเสริมระดับธรรมาภบิาล ในดานรฐั 

สังคมและสิ่งแวดลอม และดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปตอๆไป
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             แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาล            
ของกระทรวงการคลัง 

 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง

จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 
 

1)   กระทรวงการคลังสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับแผนสงเสริม
ระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้อยางทั่วถึง 

2)   กระทรวงการคลังจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวาบุคลากร
และองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของ
กระทรวงการคลังฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง 
ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน 
และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกระทรวงการคลังคนใด กระทําการ
ใดที่ขัดตอแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้ 

3)   กระทรวงการคลังคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยวาจะขัดตอแนวทางสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้ตอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจาก
ผูบริหารระดับสูง หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานบุคลากร เชน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือกองการเจาหนาที่ โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองมี
หนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติให
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้ 

4)   แผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงให
เปนปจจุบันทุกปโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

5)   กระทรวงการคลังจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามแผนสงเสริมระดับธรรมาภิ
บาลของกระทรวงการคลังตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

6)   หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับแผน
สงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลังฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดที่
นางสาวอรปรียา จึงพาณิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร0-2273-9021 ตอ 
2673 
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จัดทําโดย 
  คณะทํางานสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง 
 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2552 



 
โครงการรองรับแผนสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง                      - 1 - 

 

โครงการจัดทําคูมือจรรยาของสวนราชการในสังกดักระทรวงการคลัง   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

“โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ“แผนสงเสรมิระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง” 
ผูรับผดิชอบหลัก :คณะทํางานสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง           
ผูประสานงาน: นางสาวอรปรียา จึงพาณิชย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ   หมายเลขที่ติดตอได: 0-2273-9021    ตอ 2673  
Email: onpreeya.c@vayupak.net 
โครงการรองรบัแผนสงเสริมระดับธรรมาภบิาลฯ ตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดาน: องคการ 
นโยบายหลัก:  สรางระบบการกํากับดูแลและปองกันมใิหเกิดผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interests)ในการดําเนินงาน  
ลักษณะของโครงการ/มาตรการอยางยอ: จัดทําคูมือจรรยาของสวนราชการในสังกัดโดยมีเนื้อหาครอบคลุมความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจ หนาที่ของสวนราชการนั้นๆเชน แนวทางปฏิบัติในการปองกันการใชขอมูลภายในจากหนาที่รับผิดชอบโดยตรง หรือในฐานะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในทาง
มิชอบ หรือกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อกํากับดูแลการรับของกํานัล  การรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดที่อาจจะ
สงผลกระทบตอดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน เปนตน 
ตัวชี้วัด:  จํานวนของคูมือจรรยาของสวนราชการที่จัดทําไดแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอปลัดกระทรวงการคลังทราบ 
คาเปาหมาย :  จํานวน 9 คูมือ 
งบประมาณ: ใหแตละสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
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กิจกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน สิ้นสุด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผลลัพธงาน/ดัชนีความกาวหนา ผูรับผิดชอบ งปม. 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 .จัดประชุมระดมความคิด เ ห็น

คณะทํางานฯเพื่อจัดทําคูมือจรรยาให

แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

2 เดือน ต.ค. 52 พ.ย. 52 

 

           

° แตละสวนราชการตองมีการจัดทําคูมือ

จรรยาใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 

2553  

คณะทํางานฯ - 

2. แตละสวนราชการจัดทําคูมือ

จรรยาตามที่คณะทาํงานฯกําหนด 
7 เดือน พ.ย. 52 พ.ค. 53  

 

          ° รางคูมือจรรยาของสวนราชการ 

ผูแทน

คณะทํางานของ

สวนราชการ 

- 

3. เสนอรางคูมือจรรยาตอหัวหนา

สวนราชการนั้นๆ และไดรับความ

เห็นชอบ 

2 เดือน มิ.ย. 53 ก.ค 53         

 

   

° คูมือจรรยาของสวนราชการที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากหัวหนาสวน

ราชการ 

ผูแทน

คณะทํางานของ

สวนราชการ 

- 

4. แตละสวนราชการประกาศใชคูมือ

จรรยาและเผยแพร ประชาสัมพันธให

บุคลากรยึดถือปฏิบัติ และจัดทํา

รายงานสรุปผลการจัดทําคูมือจรรยา

และจัดสงใหฝายเลขานุการฯ พรอม

คูมือฯที่ไดมีการจัดทําแลวเสร็จ 

2 เดือน ก.ค. 53 ส.ค. 53         

 

   

° คําสั่งประกาศใชของแตละสวน

ราชการ 

° หลักฐานการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

อยางทั่วถึง เชน การเผยแพรทาง

website หรือจัดทําเปนรูปเลมและ

แจกจายแกบุคลากร 

ผูแทน

คณะทํางานของ

สวนราชการ 

- 

5.  จัดทํารายงานสรุปผลการจัดทํา

คูมือจรรยา และเสนอตอปลัด

กระทรวงการคลังเพื่อทราบ 

2 เดือน ส.ค. 53 ก.ย. 53           

 

 

° รายงานสรุปผลการดําเนินการ ที่ระบุ

ความสําเร็จในการดําเนินการ ปจจัย 

สนับสนุน ปญหาและอุปสรรค  

คณะทํางานฯ - 
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โครงการสรางเสริมการใชวิจารณญาณอยางมืออาชีพ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ “แผนสงเสรมิระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง” 
ผูรับผดิชอบหลัก :คณะทํางานสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง           
ผูประสานงาน: นางสาวอรปรียา จึงพาณิชย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ   หมายเลขที่ติดตอได: 0-2273-9021    ตอ 2673  
Email: onpreeya.c@vayupak.net 
โครงการรองรบัแผนสงเสริมระดับธรรมาภบิาลฯตามแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดาน: ผูปฏิบตังิาน 
นโยบายหลัก:  มุงมั่นใหความสําคัญกบัการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ลักษณะของโครงการ/มาตรการอยางยอ: พัฒนาความรูความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและขอบังคับอื่นๆของบุคลากรอยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อให
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และไมดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interests) 
ตัวชี้วัด:  1. จํานวนสวนราชการที่มีการจัดการอบรมเพื่อสงเสริมธรรมาภบิาล อยางนอย 1 หลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
                    คาเปาหมาย :  จํานวน 9  หนวยงาน 
                  2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตร 
                    คาเปาหมาย :  ไมนอยกวารอยละ 80 
งบประมาณ: ใหแตละสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
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กิจกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน สิ้นสุด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผลลัพธงาน/ดัชนีความกาวหนา ผูรับผิดชอบ งปม. 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.สวนราชการกําหนดหลักสูตรการ

ฝกอบรมเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดสง

รายชื่อหลักสูตรใหฝายเลขานุการฯ 

3 เดือน ต.ค. 52 ธ.ค. 52 

 

           

° รายชื่อหลักสูตรที่การจัดฝกอบรมใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ

กลุมเปาหมาย 

คณะทํางานฯ - 

2. สวนราชการจัดการฝกอบรมฯ   

จัดทํารายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม

ฯและจัดสงใหฝายเลขานุการฯ 

9 เดือน ธ.ค. 52 ส.ค.53  

 

          

° จัดหลักสูตรการฝกอบรม และจัดทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขา

ฝกอบรม 

ผูแทน

คณะทํางานของ

สวนราชการ 

- 

3.จัดทํารายงานสรุปผลการจัด

ฝกอบรมฯและเสนอตอปลัด

กระทรวงการคลังเพื่อทราบ 

1 เดือน ก.ย. 53 ก.ย. 53            

 ° รายงานสรุปผลการจัดฝกอบรม ที่ระบุ

ความสําเร็จ ปจจัย สนับสนุน ปญหาและ

อุปสรรค 

คณะทํางานฯ - 
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