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ารสภาพแวด
บสากล สอด
ระเทศ
ของการกีฬา
คุ้มค่าสูงสุด
และประชาช

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

าการกีฬาเพื่

ทางการกีฬา

ฬาเป็นเลิศแ
ทศดําเนิน
นในสังคมกีฬ
าเป็นเลิศ
ฬาอาชีพ แ
ดล้อม องค์ป
ดคล้องกับสัง

าแห่งประเท
ต่อการพัฒ
ชน

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

พื่อความเป็น

ของเอเชีย”

และส่งเสริม
การอย่างมี
ฬาโลก สร้าง

และส่งเสริม
ประกอบกีฬา
งคมไทย เป็น

ทศไทย ให้มี
นากีฬาของ

                

  

นเลิศ

” 

ม 
มี
ง

ม 
า
น

มี
ง



 

 

การพิจาร
บุคลากรใ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิย

รณาแล้วว่ามี
ในองค์กรยึด

ค่านิยมร่

ยมร่วม “S 

มีคุณค่า  มีป
ถือและประ

ร่วม

M A R T 

หมาย
ประโยชน์ ถู
พฤติปฏิบัติต

  T E A M
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ยถึง ความคิ
ถูกต้องเหมา
ตาม 

M”

                     

คิดหรือความ
ะสม ดีงาม 

            คู่มื

                      

มเชื่อร่วมกัน
สมควรประ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

นขององค์กร
ะกาศไว้เพ่ือ

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

รซ่ึงได้รับ
กํากับให้

                

  



 

 

 

แห่งประ
และคณ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคร
ะเทศไทย ค
ะทํางานด้าน

คณะทาํงา

 
C

งสร้างการก
ณะอนุกรรม
นการกํากับดู

านด้านการกํา

ของ กก

C  O  R  

กํากับดูแลกิ
มการกํากับ
ดูแลกิจการที

โค

ค

คณะ

และก

ากับดูแลกิจก

กท.

 P  O  R  
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จการที่ดี กก
ดูแลกิจการ
ที่ดี ของการกี

รงสร้างคณ

คณะก
กก

ะอนุกรรมการ

การแสดงควา

ารที่ดี

C
 A  T  E  

                     

กท. ประกอ
ที่ดีและการ
กีฬาแห่งประ

ณะกรรมการ 

รรมกา
กท.

รกํากับดูแลกิจ

ามรับผิดชอบต

คณ

CG 
   G  O  V

            คู่มื

                      

อบด้วย คณ
รแสดงความ
ะเทศไทย 

กกท.

าร 

จการท่ีดี 

ต่อสังคม

ณะทาํงานด้าน

ต่อสั

 
V  E  R  N

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ะกรรมการ
มรับผิดชอบต

นการแสดงคว

สงัคมของ กก

N  A  N  

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

 

การกีฬา
ต่อสังคม

วามรับผิดชอบ

กท.

 C  E 

                

  

บ



 

 

โครง

 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
     
 
 

นางสุทธศ
อนุก

งสร้างคณะ

 

 
 

 

ศรี  วงษ์สมาน
รรมการฯ 

อนุกรรมกา

 

 

  

  

น   

รกํากับดแูล

นายจ
ประธ

 

นายพฒั
อ

รองผู้ว่าการก
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ลกิจการท่ีดี 
 
 
 
 
 

จรนิทร์  จักก
ธานอนุกรรม

  

 

 
ฒนาชาติ  กฤ
นุกรรมการฯ

การกีฬาแห่งป
เลขานุการฯ

                     

และการแส

ะพาก 
การฯ 

ดิบวร 

ประเทศไทย

            คู่มื

                      

สดงความรบั

นาย

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

บผิดชอบต่อส

ยธนา  ไชยป
อนุกรรมกา

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

สังคม

ประสิทธิ ์
รฯ 

                

  



 

 

 
 

ส่ว

 
 
 
 

 
 
 

วนทที่ 22 
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การนํา
ไปปฏิบ

o น
o ห
o ห
o แ
o ป

                     

านโยบาย
บัต ิ
นโยบายการ
หลักการกํากั
หลักการกํากั
แนวทางการ
ประโยชน์ขอ

            คู่มื

                      

ยการกําก

รกํากับดูแลกิ
กับดแูลกิจก
กับดแูลกิจก
รกํากับดูแล ิ
องการกํากับ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

กับดูแลกิ

กิจการท่ีดี 
การท่ีดี 
การท่ีดีของ ก
กิจการท่ีดขี
บดูแลกิจการ

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

กิจการท่ีดี

กกท. 
ของ กกท. 
รท่ีด ี

                

  

ดี



 

 

 
  

 

ดูแลกิจก
ในรัฐวิส
เพ่ือใช้ใ
ให้สามา

 
 
 

กิจการที

การดําเน
ที่ดีเลิศ 
ความเชื
ตรวจสอ
บนพ้ืนฐ

ดําเนินกิ
ความรับ
และการ
 
วัตถุประ

มติคณะ
2

เป็นธรร

ผู้บริหาร
5

องค์กรต

การ
การที่ดีของ 
สาหกิจตามที
นการกําหน
รถยกระดับ

คณะ
ที่ดีไว้ดังนี้ 

“ ค
นินกิจการอ
มุ่งเน้นการ

ชื่อมั่นต่อผู้รั
อบได้ เพ่ือเป
ฐานการดําเนิ

เพ่ือใ
กิจการ  โดย
บผิดชอบสํา
รมีส่วนร่วม”

ะสงค์ 

1. เ พ่ือให้ก
รัฐมนตรีแล
2. เพ่ือให้มนี
3. เพ่ือส่งเส
มและโปร่งใ
4. เพ่ือป้อง
รพนักงานแล
5. เพ่ือให้ ก
6. เพ่ือการ
ต่อไป 

ก

กีฬาแห่งปร
กกท. โดยใ

ที่ สคร.กําหน
นดหลักการ
การกํากับดู

ะกรรมการ

ณะกรรมก
ย่างมีประสิท
รสร้างประโ
รับบริการแ
ป็นกลไกใน
นนิงานที่มีปร
ให้ กกท. มี
ยยึดมั่นในห
นึกต่อหน้าที

” 

การดําเนิน
ะข้อกําหนด
นโยบายและ
สริมให้คณะ
ใสต่อผู้มีส่วน
กันไม่ให้เกิด
ละผู้มีส่วนได้
กท. มีการดํ
ประเมินผล

การนํานโย

ระเทศไทย (
ใช้หลักการแ
นด พิจารณ
และแนวทา
แลกิจการทีดี่

รการกีฬาแ

าร กกท. มี
ทธิภาพ ประ
โยชน์ที่ดีแก
ละผู้มีส่วนไ
การขับเคล่ื
ระสิทธิภาพต
มีการบริหาร
หลักการกํากั
ที่ ความเสม

นกิจการขอ
ดของผู้กํากับ
ะแนวทางในก
กรรมการ ก
นได้ส่วนเสีย
ดความขัดแย
ด้ส่วนเสีย 
ดําเนินงานอย
ลการดําเนิน

ยบายการ

นโยบาย
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(กกท.) ได้ดํ
และแนวทาง
ณาร่วมกับ วิส
างให้เหมาะ
ดีให้ทัดเทียม

แห่งประเทศ

มีเจตนารม
ะสิทธิผล มีก
ก่รัฐ สังคมแ
ได้ส่วนเสียใ
อนยุทธศาส
ตามหลักธรร
รจัดการที่ดี
กับดูแลกิจก
อภาค ความ

อง กกท .  เป็
บดูแล 
การพัฒนาก
กกท. ผู้บริห

ย้งในผลประ

ย่างมีประสิท
นงานขององ

กํากับดูแล

การกํากับดู

                     

าเนินการจัด
งสําหรับการ
สัยทัศน์ พัน
ะสมกับสภา
มกับสากล ดั

ศไทย ได้กํา

มณ์ที่จะส่งเ
การกํากับดูแ
และส่ิงแวด
ใน  การเป็
สตร์การพัฒ
รมาภิบาล 
 คณะกรรม

การที่ดีตามม
มโปร่งใส กา

ป็นไปตามก

การกํากับดูแ
หารและพนัก

ะโยชน์ระหว

ทธิภาพและป
ค์กรและนํา

ลกิจการที

ดูแลกิจการที

            คู่มื

                      

ดทํานโยบาย
รจัดทําการก
นธกิจและค่า
พการณ์ของ
ดังนี้ 

าหนดนโยบ

สริมให้ กก
แลกิจการแล
ดล้อม  ตลอ
นองค์กรที่มี

ฒนากีฬาเป็น

มการ กกท. 
มาตรฐานสา
ารสร้างมูลค

กฎหมาย ร

แลกิจการที่ดี
กงานมีแนวท

ว่าง กกท. ค

ประสิทธิผล 
าผลที่ได้ไปพ

ที่ดีไปปฏบัิ

ท่ีดี 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ยและหลักก
กํากับดูแลกิ
านิยมร่วมขอ
ง กกท. แล

บายการกํา

กท. เป็นอง
ละการบริหา
อดจนสามา
มีความโปร่
นเลิศและกีฬ

สนับสนุนใ
ากล 7 ประ
ค่าเพ่ิม จรรย

ระเบียบ ข้

 
ทางการปฏิ

คณะกรรมกา

พัฒนาและป

บัติ 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ารกํากับ
จการที่ดี 
อง กกท. 
ะมุ่งหวัง    

ากับดูแล    

งค์กรที่มี    
ารจัดการ
รถสร้าง    
งใสและ
ฬาอาชีพ   

ให้ กกท. 
ะการ คือ 
ยาบรรณ 

้อบังคับ   

บัติอย่าง

าร กกท. 

ปรับปรุง

                

  

 

 

   

 

        



 

 

 
 
 

การกํากั
การดําเน
ได้ส่วนเ
ยุทธศาส
ตามหลัก

Acc
ควา

Equ
การ
จะต้

Val
การ
ระย
นั้น 
เพ่ือ

Pa
กา
กา
ร่ ว
กา
สิ่ง
คว

จากการท
กับดูแลกิจก
นินงานให้เกิ
เสีย ในการ
สตร์การพัฒน
กธรรมาภิบา

หลักการก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

countability :
มรับผิดชอบต่อ

uitable Treat
รปฏิบัติต่อผู้มีส่
ต้องพิจารณาให้

lue Creation : 
รสร้างมูลค่าเพ่ิม
ยะยาว โดยการเป
จะต้องเป็นการ

อการแข่งขัน 

articipation : 
าร มีส่ วนร่ วม
ารกระจายโอก
วมในการแส
ารดําเนินการ
งแวดล้อม สุขภ
วามเป็นอยู่ของ

ที่คณะกรรม
การที่ดี เพ่ือใ
กิดความม่ันใ
เป็นองค์กร
นาการกีฬาเ
าล 
กํากับดูแลกิ

:  
อผลการปฏิบัติ

tment :  
สวนได้ส่วนเสียโ
ห้เกิดความเท่าเ

 
มแก่กิจการทั้งใ
ปลี่ยนแปลงหรือ
รเพ่ิมความสาม

 
ม เป็ นการส่ ง
าสให้แก่ประช
ดงความคิด
ใดๆ ท่ีอาจมี

ภาพอนามัย คุณ
งชุมชนหรือท้อง

มการ กกท. 
ให้คณะกรร
ใจว่า กกท. จ
รที่มีความโป
เป็นเลิศและกี

จการที่ดี มหี

หน้าท่ี  

โดยสุจริต และ
เทียมกัน 

ในระยะสั้นและ
อเพ่ิมมูลค่าใดๆ
มารถในทุกด้าน

เสริ ม ใ ห้ เ กิ ด
ชาชน ให้มีส่วน
เ ห็น เ ก่ียว กับ
ผลกระทบต่อ
ณภาพชีวิตและ
งถ่ิน 

หลักกา
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ได้มีการกํา
รมการ ผู้บริ
จะสามารถส
ปร่งใสและต
กีฬาอาชีพ บ

หลักสําคัญอั

 
 
 
 
 

ะ

ะ
ๆ
น

ด   
น
บ   
อ
ะ

AA

RR

EE

TT

VV

EE
PP

รกํากับดูแ

                     

หนดนโยบา
ริหารและพน
สร้างความเชื
รวจสอบได้
บนพ้ืนฐานก

อันเป็นมาตรฐ

Responsib
ความสํานึ
และประสิท

Transpa
ความโปร่
2 ลักษณะ
- ความโป
ตรวจสอบ
- ความโป
มีการแสด
ผู้ท่ีเก่ียวขอ้

Ethics : 
การส่งเสริม
จรรยาบรร

แลกิจการที่

            คู่มื

                      

าย วัตถุประ
นักงานยึดถื
ชื่อมั่นแก่ผู้รับ
 เพ่ือเป็นกล
การดําเนินง

ฐานสากล 7

bility :  
กในหน้าท่ีด้ว
ทธิภาพที่เพียงพ

rency :  
งใส กล่าวคือ ต
ะ ดังนี้ 
ปร่งใสในการดํา
บได้ 
ร่งใสในการเปิด

ดงผลประกอบก
องทุกฝ่าย 

มพัฒนาการกํา
รณที่ดีในการปร

ดี 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ะสงค์ และแ
ถือเป็นหลักส
บบริการและ
ลไกในการขั
านที่มีประสิ

7 ประการ ดั

ยขีดความสาม
พอ 

ต้องมีความโปร

าเนินงานที่สาม

ดเผยข้อมูล 
การอย่างโปร่งใ

ากับดูแลกิจการ
ระกอบธุรกิจ 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

นวคิดใน
สําคัญใน   
ะผู้มีส่วน
ับเคล่ือน
สิทธิภาพ

ดังนี้ 

มารถ

ร่งใส  

มารถ

คือ   
สแก่   

รและ

                

  



 

 

          
องค์ประ

การท่อง
มหาดไท
และนันท
แห่งประ
ซ่ึงคณะร

คุณสมบั
และพนัก

ซ่ึงคณะ
เพ่ิมข้ึนใ
ตําแหน่
ได้แต่งต้ั
ติดต่อกัน
 

          
ในการตั
ปี 2552
ในสามข
ประชุม 
เป็นประ
รัฐวิสาห
 

 

1. องค์ประ

   พระราช
ะกอบ คุณสม

 คณะ
งเที่ยวและกี
ทยหรือผู้แท
ทนาการ ผู้อํ
ะเทศไทย ผู้
รัฐมนตรีแต่ง

 กรร
บัติ และไม
กงานรัฐวิสา

 กรร
รัฐมนตรีแต
ในระหว่างท
งแทนหรือเ

ต้ังไว้แล้ว กร
น 

   คณะกรร
ตัดสินใจได้อย
2 ของสํานักง
ของกรรมก
โดยกรรมกา

ะโยชน์แก่ กก
หกิจที่กระทร

การกีฬา

กอบ คุณสม

ชบัญญัติการ
มบัติ และหล
ะกรรมการ 
กีฬา เป็นปร
น ปลัดกระท
อํานวยการสํ
ผู้แทนคณะก
งต้ังเป็นกรร
รมการซ่ึงค
ม่มีลักษณะต
าหกิจด้วย 
รมการซ่ึงคณ
ต่งต้ังพ้นจาก
ที่กรรมการ
เป็นกรรมก
รรมการซ่ึงพ้

2

รมการ กกท
ย่างแท้จริง 
งานคณะกรร
ารทั้งคณะแ
ารที่เป็นอิสร
กท. และกรร
รวงการคลังจั

หลั

แห่งประเทศ

มบตัิของคณ

รกีฬาแห่งป
ลักเกณฑ์การ
การกีฬาแห

ระธานกรรม
ทรวงศึกษาธิ
านักงบประ
กรรมการโอลิ
มการและผู้ว
ณะรัฐมนต
ต้องห้ามตาม

ณะรัฐมนตรีแ
กตําแหน่งก่
ซ่ึงแต่งต้ังไว
ารเพิ่มข้ึนอ
้นจากตําแห

2. ความเปน็

ท. ควรมีกรร
สอดคล้องกั
รมการนโยบ
และมีจํานว
ระจากภายน
รมการอิสระ
จัดทําข้ึน 

ลกัการกํากั
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ศไทยได้มีหลั

ณะกรรมการ

ระเทศไทย
รแต่งต้ังคณ
ห่งประเทศไท
การ ปลัดก
ธิการหรือผู้แ
มาณหรือผู้แ
ลิมปิคแห่งป
ว่าการเป็นก
รีแต่งต้ังต้อ
มกฎหมายว

แต่งต้ังอยู่ใน
ก่อนวาระหรื
ว้แล้วยังมีว
อยู่ในตําแหน
หน่งตามวาร

นอิสระของค

มการที่เป็นอิ
ับหลักการแ

บายรัฐวิสาหกิ
นเพียงพอที
นอกควรเป็น
ะอย่างน้อยห

ับดูแลกิจก

                     

ลักการกํากับ

รและการแต

 พ.ศ. 252
ะกรรมการ 
ทย ประกอบ
ระทรวงกลา
แทน ผู้อํานว
แทน ผู้แทนค
ประเทศไทย
รรมการและ
องไม่เป็นพ
ว่าด้วยคุณสม

นตําแหน่งคร
รือในกรณีที่
าระอยู่ในตํ
น่งเท่ากับวา
ะอาจได้รับแ

คณะกรรมกา

อิสระจากภา
และแนวทาง
กิจ (สคร.) ก
ที่จะส่งผลต่
นบุคคลที่มีคว
หนึ่งคนควรแ

การที่ดีของ

            คู่มื

                      

บดูแลกิจการ

ต่งตั้งคณะกร

8 และที่แก้
กกท. ดังนี้ 
บด้วย รัฐมน
าโหมหรือผู้
วยการสํานัก
คณะกรรมก
ย และบุคคล
ะเลขานุการ 
นักงานหรื
มบัติมาตรฐ

ราวละสองปี
ที่คณะรัฐมน
ําแหน่ง ให้
าระที่เหลืออ
แต่งต้ังอีกได้

าร 

ายนอก เพ่ือ
งการกํากับดู
กระทรวงการ
อการรับฟัง
วามรู้ความส
แต่งต้ังจากบั

ง กกท. 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

รที่ดี ดังนี้ 

รรมการ กก

ก้ไขเพ่ิมเติม 

นตรีว่าการก
แทน ปลัดก
กงานพัฒนา
ารกีฬามหา
ลอ่ืนอีกไม่เกิ

อลูกจ้างแล
านสําหรับก

ปีในกรณีที่ก
ตรีแต่งต้ังก
้ผู้ได้รับแต่ง
อยู่ของกรร
ด้ แต่ไม่เกินส

อให้มีความเป็
ดูแลที่ดีในรัฐ
รคลัง อย่างน
งความคิดเห็
สามารถเฉพ
บัญชีรายช่ือก

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ท. 

กําหนด

กระทรวง  
กระทรวง
การกีฬา
วิทยาลัย
กินสิบคน  

ละต้องมี
กรรมการ  

กรรมการ  
รรมการ

งต้ังดํารง
มการซ่ึง  
สองวาระ

ป็นอิสระ  
วิสาหกิจ
น้อยหนึ่ง
ห็นของที่
าะด้านที่
กรรมการ

                

  



 

 

          
ฝ่ายบริห
จริยธรร
ความระ
กกท. ส
แต่งยังค
และการ
 อ
พระราช

การดําเ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายบรหิ

วัตถุประ
ต่าง ๆ 
สม่ําเสม

เชื่อถือไ
การตรว
การเงินแ

ระหว่าง
ในทางมิ

สอดคล้อ

ให้มีควา

 

 

 คณะกรรม
หารของ กก
รมและตาม
ะมัดระวังด้ว
สามารถมอบ
คงรับผิดชอบ
รควบคุมงาน
อํานาจหน้า
ชบัญญัติ ข้อบ

 ออก
เนินกิจการข
น 

 กําห
หาร 

 ทบท
ะสงค์เป้าหม
ของ กกท. 
อ 
 ให้ค

ด้ รวมทั้งดูแ
วจสอบภายใ
และการติดต

 สอด
งฝ่ายบริหา
มชิอบ และก

 ให้ค
องกับการกํา

 ดูแล
ามเหมาะสม

 ไม่เป็

3

มการ กกท.
กท. ดังนั้น 
มกฎหมาย
วยทักษะ แล
บหมายหน้า
บโดยรวมต่อ
นต่าง ๆ ของ
าที่ความรับ
บังคับ และม
กระเบียบ ข้
ของคณะกร

หนดวิสัยทัศน

ทวน และใ
ายทางการเ ิ
พร้อมทั้งดู

ความม่ันใจว่
แลให้มีกระบ
ในให้มีประสิ
ตามให้มีการ
ดส่องดูแล แ
ร กรรมการ
ารกระทําที่ไ
วามมั่นใจว่า
ากับดูแลกิจก
ลด้านการบริ
กับสภาวการ
ป็นกรรมการ

3. บทบาทห

 เป็นผู้ควบ
คณะกรรม
ต่อ กกท . 
ละด้วยควา
าที่ของตนแ
องานที่ได้มอ
 กกท. 
บผิดชอบ แ
มติคณะรัฐม
ข้อบังคับต่า
รรมการ กา

น์ และนโยบ

ห้ความเห็น
งิน ความรบั
ดูแลติดตาม

า ระบบบัญ
บวนการในก
สิทธิภาพแล
รปฏิบัติตามที
และจัดการแ
ร และผู้ปฏิ
ไม่ถูกต้องขอ
าโครงสร้าง 
การท่ีดี และ
ริหารงานบุค
รณ์ 
รในการจัดซ้ื
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หน้าท่ีของคณ

คุมดูแลและ
มการ กกท.
ภาครัฐ แล
มซ่ือสัตย์สุจ
แก่คณะอนุก
บหมายไป แ

และบทบาท
นตรี ดังนี้ 
าง ๆ เพ่ือป
ารปฏิบัติงาน

บายของ กก

นชอบนโยบ
บผิดชอบต่อส
ให้ฝ่ายบริห

ญชี การรายง
การประเมินค
ละประสิทธิผ
ที่มีประสิทธผิ
แก้ปัญหาคว
บัติงาน รว
องฝ่ายบริหา
และวิธีปฏบัิ
เป็นการปฏิ

คคลในเรื่องต

้อจัดจ้างของ

                     

ณะกรรมกา

ะตัดสินใจเรื
จึงมีหน้าที่

ละประชาช
จริต ทั้งนี้ใน
กรรมการชุด
และยังคงรับ

ทของคณะก

ฏิบัติการให้
น และความ

ท. และรับผิ

บาย และยุท
สังคมและกา
หารปฏิบัติต

งานทางการ
ความเหมาะ
ผล การบริห
ผล 
ามขัดแย้งท
มทั้งตรวจส
ร กรรมการ

บัติต่าง ๆ ขอ
บัติงานอย่าง
ตําแหน่งหน้

ง กกท. 

            คู่มื

                      

ร 

รื่องนโยบาย
ที่และความรั
ชน โดยต้อ
นการปฏิบัติ
ดต่าง ๆ หรื
บผิดชอบการ

กรรมการ ก

ห้เป็นไปตาม
มปลอดภัยใ

ผิดชอบต่อผล

ทธศาสตร์ที
ารดูแลส่ิงแว
ตามแผนงา

รเงิน และกา
ะสมของการ
หารความเส่ี

ทางผลประโย
สอบการใช้สิ
 และผู้ปฏิบั

องคณะกรรม
งมีจริยธรรม
้าที่ และจําน

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ย รวมถึงกา
รับผิดชอบท
งปฏิบัติหน้
งาน คณะก
รือแก่ฝ่ายบ
รกําหนดยุท

กกท. กําห

มวัตถุประส
ในการใช้แล

ลการดําเนิน

ที่สําคัญ โดย
วดล้อม และ
นที่กําหนด

ารสอบบัญชี
รควบคุมภาย
ยง การราย

ยชน์ที่อาจจ
สินทรัพย์ขอ
ัติงาน 

มการ กกท. 
ม 
นวนของผู้ปฏ

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

รแต่งต้ัง  
ทั้งในเชิง
น้าที่ ด้วย  
กรรมการ 
ริหารได้ 

ทธศาสตร์

นดไว้ใน

สงค์ เพ่ือ  
ละรักษา

นงานของ  

ยรวมถึง
แผนงาน 

ดไว้อย่าง

ชี มีความ
ยใน และ
ยงานทาง

ะเกิดข้ึน
อง กกท. 

ที่เป็นอยู่

ฏิบัติงาน

                

  



 

 

          
ได้จัดให้
แต่งต้ังค
กลุ่มหลัก
 
          
  
โดยเฉพ
 

4.1 คณ
         

 

ไว้ในพร
4.2 คณ
         

 

ประหยั

ที่คณะก

ไตรมาส
4.3 คณ

โดย
          

แผนการ
การแสด
มีคุณภา

   เพ่ือให้กา
ห้มีคณะอนุกร
คณะกรรมก
ัก ได้แก่ 

1. คณะอ
   2. คณะอ
   3. คณะอ
าะตามนโยบ

ณะอนุกรรมก
 4.1.1 คณะ

อํานา
 ให้

ระราชบัญญติั
ณะอนุกรรมก

 4.2.1 คณะ
อํานา
 รา
 รา

ัดเพียงใด 
 รา
 รา

กรรมการ กา
 รา

สละ 1 ครั้ง 
ณะอนุกรรมก
ยเฉพาะตาม
4.3.1 คณะ

อํานา
 กํา

รดําเนินงาน
ดงความรับผิ
าพ และสอด

4.

ารปฏิบัติหน้
รรมการต่าง
ารชุดย่อย เ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมกา
บายของคณะ

การท่ีคณะก
ะกรรมการกิ
จหน้าที่ และ

ห้คณะกรรมก
ติแรงงานรัฐ
การท่ีคณะก
ะกรรมการต
จหน้าที่ และ
ยงานความน
ายงานผลกา

ยงานรายกา
ยงานว่ามีกา
ารกีฬาแห่งป
ายงานการกํ

การท่ีคณะก
มนโยบายขอ
ะอนุกรรมกา
จหน้าที่ และ
ากับดูแลให้ก
น ทั้งด้านการ
ผิดชอบต่อสั
ดคล้องกับกา

. การจัดตั้งค

น้าที่ของคณะ
 ๆ เพ่ือเพ่ิมค
เพ่ือกล่ันกร

รที่คณะกรรม
รที่คณะกรรม
รที่คณะกรร
ะกรรมการ 

รรมการ กก
กิจการสัมพัน
ะความรับผิด
การที่ได้รับแ
ฐวิสาหกิจสัม
รรมการ กก
ตรวจสอบ (
ะความรับผิด
น่าเชื่อถือขอ
ารดําเนินงา

ารที่เกิดความ
ารปฏิบัติตาม
ประเทศไทยก
ํากับดูแลเส

รรมการ กก
องคณะกรร
ารกํากับดแูล
ะความรับผิด
การกีฬาแห่ง
รกํากับดูแล
ังคม (Corpo
ารดําเนินงาน
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คณะกรรมก

ะกรรมการ 
คุณภาพและ
องงานที่มีค

มการ กกท. 
มการ กกท. 
รมการ กกท
กกท. 

กท. แต่งตั้งต
ันธ์การกีฬา
ดชอบ ดังนี้
แต่งต้ังมีอําน
พันธ์ พ.ศ. 2

กท. แต่งตั้งต
(Audit Com
ดชอบ ดังนี้
องรายงานทา
นของรัฐวิส

มขัดแย้งทาง
มกฎ ระเบีย
กําหนดหรือไ
นอคณะกร

กท. แต่งตั้งเ
มการ กกท.
ลกิจการท่ีดี
ดชอบ ดังนี้
งประเทศไท
กิจการที่ดี (
orate Soc
นของการกีฬ

                     

การเฉพาะเรื่

กกท. มีประ
ะประสิทธิภา
วามสําคัญใ

แต่งต้ังตาม
แต่งต้ังตาม

ท. แต่งต้ังเพ่ื

ตามบทบัญญ
แห่งประเทศ

นาจหน้าที่แล
2543 
ตามมติคณะ
mmittee)

างการเงินแล
สาหกิจว่ามีป

งผลประโยช
ยบ ข้อบังคับ
ไม่เพียงใด 
รมการการกี

เพื่อดําเนินง
. ได้แก่ 
 และการแส

ทย กําหนดน
(Corporate
cial Resp
ฬาแห่งประเท

            คู่มื

                      

รอง 

ะสิทธิภาพแล
าพของคณะ
ในด้านต่าง 

บทบัญญัติข
มติคณะรัฐม
อดําเนินงาน

ญัติของกฎห
ศไทย 

ละปฏิบัติให้

ะรัฐมนตรี ได

ละรายงานท
ประสิทธิผล 

ชน์และรายงา
บ มติคณะรัฐ

กีฬาแห่งปร

งานในเรื่องใ

สดงความรับ

นโยบาย กล
e Governa
onsibility 
ทศไทย 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ละประสิทธิผ
ะกรรมการ โ
ๆ โดยจําแน

ของกฎหมาย
มนตรี 
นในเรื่องใดเ

หมาย ได้แก่

ห้เป็นไปตามท

ด้แก่ 

างการบริหา
ประสิทธิภ

านที่เกี่ยวข้อ
ฐมนตรี และ

ระเทศไทยอ

ใดเรื่องหนึ่ง

บผิดชอบตอ่

ยุทธ์ เป้าหม
ance : CG

: CSR) 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ผล กกท. 
โดยมีการ
นกเป็น 3 

ย 

เรื่องหนึ่ง

ก่ 

ที่บัญญัติ

าร 
าพ และ

อง 
ะนโยบาย

ย่างน้อย  

อสังคม 

มาย และ
G) และ  
ที่ชัดเจน 

                

  



 

 

แห่งประ
ไว้ (Com

อย่างสม

     4

ความเสี

ระเบียบ

การควบ

การกีฬา

ความเห

         

หลักเกณ
ไทยให้ค

  แต่
ะเทศไทย ให้
mpliance U

  ติด
ม่ําเสมอ 

 ดํา
 

4.3.2 คณะอ
อํานา
 กํา
 กํา

ส่ียงของ กกท
 กํา

บคณะกรรมก
 อน

บคุมภายในข
 ให้
 รา

าแห่งประเท
 ทบ
 แต

หมาะสม 
 

 4.3.3 คณะ
อํานา
 ปร

ณฑ์การประ
ความเห็นชอ

 นาํ
 ให้

 
 
 
 

งต้ังคณะทํ
ห้เป็นไปตาม
Unit) 
ตามการดําเ

เนินการอ่ืนต

อนุกรรมการ
จหน้าที่ และ
หนดนโยบา
ากับ ดูแลแล
ท. 
ากับ ดูแลแล
การตรวจเงิน
นุมั ติแผนก
ของ กกท. 
้ความเห็นชอ
ายงานสถาน
ทศไทย 
บทวนความพ
ต่งต้ังคณะท

ะอนุกรรมกา
จหน้าที่ และ
ะเมินผลกา
เมินผลผู้ว่าก
บ 
าเสนอคณะก
้แต่งต้ังคณะ

ํางานเพ่ือท
กฎหมาย ระ

เนินงาน แล

ตามที่คณะก

รบริหารควา
ะความรับผิด
ายการบริหาร
ละติดตามกา

ละติดตามก
นแผ่นดินว่าด
ารบริหารค

อบผลการบริ
นการณ์บริห

พอเพียงของ
ทํางานเกี่ยว

ารประเมินผ
ะความรบัผิด
รปฏิบัติงาน
การการกีฬา

กรรมการการ
ทํางานได้ตา
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ทําหน้าที่ ดูแ
ะเบียบ นโยบ

ะรายงานผล

กรรมการการ

ามเสี่ยงและ
ดชอบ ดังนี้
รความเส่ียง
ารบริหารคว

กระบวนกา
ด้วยมาตรฐา
ความเส่ียง

รหิารความเ
หารความเสี

งการบริหารค
วกับการบริ

ผลการปฏิบัติ
ดชอบ ดังนี้
นของผู้ว่ากา
าแห่งประเท

รกีฬาแห่งปร
ามความจําเป็

                     

แลและกํากั
บายและกระ

ลต่อคณะกร

รกีฬาแห่งปร

ะควบคุมภา

 
วามเส่ียงให้

รควบคุมภา
านการควบคุ
 และให้ข้อ

ส่ียงและผลก
ส่ียงและคว

ความเส่ียงแ
ริหารความ

ติงานของผู้ว

ารการกีฬาแ
ศไทย ซ่ึงคณ

ระเทศไทยเพ
ป็นและเหมา

            คู่มื

                      

ับการปฏิบั
ะบวนการปฏ

รมการการกี

ระเทศไทยม

ยในของ กก

ห้เป็นไปตาม

ายในของ ก
คมุภายใน   
อคิดเห็นต่อ

การควบคุมภ
บคุมภายใน

ละควบคุมภ
เส่ียงและค

ว่าการการกีฬ

แห่งประเทศ
ณะกรรมการ

พ่ือทราบแล
าะสม 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

บัติงานของก
ฏิบัติงานที่ได

กีฬาแห่งประ

มอบหมาย 

กท. 

นโยบายกา

กกท. ให้เป็น
 พ.ศ. ๒๕๔๔
อแผนการป

ภายในของ 
นต่อคณะก

ภายในของ ก
ควบคุมภาย

ฬาแห่งประ

ศไทย ให้เป็
การกีฬาแห่ง

ะพิจารณา 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

การกีฬา  
ด้กําหนด

ะเทศไทย

รบริหาร

นไปตาม
๔ 
ปรับปรุง  

กกท. 
รรมการ  

กกท. 
ยในตาม  

เทศไทย 

นไปตาม
งประเทศ

                

  



 

 

         

กีฬาที่ใช
พ.ศ. 25

ข้อบังคับ
ตามกฎห

ว่าจะเกิ

เพ่ือตรว

คณะอนุ

         
แห่งประ

ความทั
พิจารณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4.3.4 คณะ
อํานา
 ศึก

ช้คําว่า “แห
528 และข้อบ

 กร
บ และระเบีย
หมาย ข้อบัง

 หา
ดความเสียห

 เชิญ
จสอบ 

 มีอ
นกุรรมการ 

 เสน
 ดํา

 
 4.3.5 คณ
ะเทศไทย 

อํานา
 พิจ

ันสมัยและส
ณาต่อไป 

ะอนุกรรมกา
จหน้าที่ และ
กษา แสวงห
ห่งประเทศไ
บังคับที่เกี่ยว
รณีที่สมาคม
ยบที่เกี่ยวข้อ
งคับ และระ
ากสมาคมกีฬ
หายให้มีอําน
ญบุคคลที่เกี

อํานาจแต่งต

นอรายงานผล
เนินการอ่ืน 

ณะอนุกรรม

จหน้าที่ และ
จารณาและป
สอดคล้องกั

ารตรวจสอบ
ะความรบัผิด
าข้อมูล ตรว
ทย” ปฏิบัติ
วข้อง 
มกีฬาที่ใช้ค
องให้มีอํานา
เบียบที่เกี่ยว
ฬาที่ใช้คําว่า
นาจในการเข้
กี่ยวข้องมาใ

ต้ังคณะทําง

ลการตรวจส
ๆ ตามที่ได้ร

มการพิจาร

ะความรบัผิด
ปรับปรุงข้อ
ับสภาวการ
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ข้อเท็จจริงส
ดชอบ ดังนี้
วจสอบข้อเท็
ติให้เป็นไปต

คําว่า “แห่ง
าจตรวจสอบ
วข้อง 
 “แห่งประเ
ข้าดําเนินการ
ให้ถ้อยคํา ห

งานเพ่ือดําเ

สอบข้อเท็จจริ
รับมอบหมา

รณาปรับป

ดชอบ ดังนี้
บังคับและร
รณ์ในปัจจุบั

                     

สมาคมกีฬาที

ทจ็จริงและกา
ามพระราชบ

งประเทศไท
บและส่ังการใ

เทศไทย” มิไ
รหรือบริหาร
หรือชี้แจง ห

นินการอย่า

รงิต่อคณะกร
าย 

รุงข้อบังคั

ระเบียบของ
บัน แล้วเสน

            คู่มื

                      

ท่ีใช้คําว่า “แ

ารดําเนินงา
บัญญัติการกี

ทย” มิได้ป
ให้สมาคมฯ 

ได้ดําเนินกา
รงานของสม
รือให้ส่งเอก

างหนึ่งอย่าง

รรมการการกี

ับ และระเ

งการกีฬาแห
อต่อคณะก

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

แห่งประเทศไ

นต่าง ๆ ขอ
กีฬาแห่งประ

ปฏิบัติตามก
ดําเนินการใ

รตามข้อ 2 
มาคมฯ ได้ 
กสารหลักฐา

งใด แล้วรา

กฬีาแห่งประ

เบียบของก

ห่งประเทศไ
รรมการ กก

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ไทย” 

องสมาคม
ะเทศไทย 

กฎหมาย
ให้เป็นไป

และเห็น

านต่าง ๆ 

ยงานต่อ

ะเทศไทย 

การกีฬา  

ไทย ให้มี
กท. เพ่ือ

                

  



 

 

      
สามารถ
ประชุมใ

 

จําเป็นผู้

คณะกร
ความเห็

ของจําน

ให้ประธ
กรรมกา
ที่มาประ

ในการล
เสียงช้ีข

เห็นชอบ
ความเห็
ที่ประชมุ

ที่ประชมุ

คณะกรรมก
ถขอเอกสาร
ในแต่ละครั้ง
สาระสําคัญใ

 กา
ผู้ว่าการอาจข

 ปร
รรมการอ่ืน  
ห็นในการปร

 ใน
นวนกรรมกา

 ใน
ธานกรรมก
ารไม่ได้มอบ
ะชุมเป็นประ

 กา
ลงคะแนน ถ้
ขาด 

 ให้
 

 

 

 

 คณ
เป็น

 ใน
บจากคณะก
ห็นชอบจากค
มคณะกรรม

 กา
ม 

การ กกท. ก
รข้อมูลเกี่ยว
ง 
ในการประช
ารประชุมคณ
ขอให้ประธา
ระธานกรร
ที่มีส่วนเกี่ย
ะชุมได้ 

นการประชุม
าร จึงจะเป็น
นกรณีที่ประ
ารมอบหมา

บหมายกรรม
ะธานในที่ปร
ารพิจารณา
้ามีคะแนนเสี

ห้ผู้ว่าการในฐ
จัดระเบียบ
กรรมการท
จัดทํารายงา
จัดให้มีการ
ปฏิบัติหน้าท

ณะกรรมการ
นผู้ช่วยเลขา

นการปฏิบัติง
กรรมการให้ผู้
คณะกรรมก
มการทราบใน
ารดําเนินกา

5. การประช

กําหนดให้มี
วกับการดํา

ชุมและการดํ
ณะกรรมการ
านกรรมการ
รมการหรือ
ยวข้องกับกา

มของคณะก
นองค์ประชมุ
ะธานกรรมก
ายให้กรรมก
มการเป็นปร
ระชุม 
วินิจฉัยชี้ขา
สียงเท่ากันใ

ฐานะเลขานุก
บวาระการป
ราบล่วงหน้า
านการประช
รับรองรายง
ที่อ่ืนตามทีค่
รอาจแต่งต้ัง
านุการคณะก
งานอันเป็นก
ผู้ว่าการโดยอ
าร โดยถือเสี
นการประชุม
รประชุมนอ
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ชมุคณะกรร

การประชุม
เนินงานขอ

ดําเนินงานขอ
รตามปกติให้
รเรียกประชมุ
อคณะกรรม
ารกีฬามาร่ว

รรมการ ต้อ
ม 
การไม่สามา
การคนหนึ่ง
ะธาน ให้กร

าด ให้ถือเสี
ให้ประธานใน

การคณะกร
ประชุมและ
าก่อนวันปร
ชุม 
งานการประช
คณะกรรมกา
งหรือมอบห
กรรมการใน
กรณีจําเป็นห
อนุมัติประธ
สียงข้างมาก
มคณะกรรม
อกเหนือที่กํา

                     

รมการ กกท

มอย่างสมํ่าเส
ง กกท. จา

องคณะกรรม
ห้เป็นไปตามท
มเป็นกรณีพิ
มการอาจเ
วมประชุมเพื

องมีกรรมกา

ารถมาประ
เป็นประธาน
รรมการ  ใน

สียงข้างมาก
นที่ประชุมอ

รมการมีหน้
นัดประชุม 
ะชุม 

ชุมให้ตรงตา
ารมอบหมาย
หมายให้ผู้ว่า
ที่ประชุมก็ไ
หรือเร่งด่วน
ธานกรรมการ
กเป็นมติเพ่ือ
การครั้งต่อไ
าหนดไว้ในข

            คู่มื

                      

ท. 

สมอ และตา
ากฝ่ายบริหา

มการ กกท. 
ที่คณะกรรม
เศษได้ 
เชิญบุคคล
พ่ือให้ข้อเท็จ

ารมาประชุม

ชุมหรือไม่อ
นในที่ประชุ
ที่ประชุมเลื

ก กรรมการ
ออกเสียงเพ่ิม

้าที่ดังต่อไปนี
โดยทําเป็น

ามมติทุกครัง้
ย 
าการแต่งต้ัง
ด้ 

นซ่ึงจะต้องได้
รออกหนังสื
ส่ังการนั้นได้
ไป 
ข้อบังคับนี้ให

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ามความจําเ
ารเพ่ือประก

มีดังนี้ 
มการกําหนด

 คณะบุคค
จจริง คําแน

มไม่น้อยกว่

อาจปฏิบัติห
ชุมในกรณีที่
อกกรรมการ

รคนหนึ่งมีเสี
มข้ึนอีกหนึ่ง

นี้ 
นหนังสือแล

ง 

งพนักงานขอ

ด้รับอนุมัติห
อเวียนขออน
ด้ แล้วเสนอม

ห้เป็นไปตาม

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

เป็น โดย
กอบการ

ด ในกรณี

คล หรือ
ะนําหรือ

ากึ่งหนึ่ง

หน้าที่ได้  
ประธาน
รคนหนึ่ง

สียงหนึ่ง  
เสียงเป็น

ะแจ้งให้

อง กกท. 

หรือความ
นุมัติหรือ
มตินั้นให้

มมติของ  

                

  



 

 

 

อย่างใด
คณะอน

กฎข้อบั
ผู้ว่าการ

ระเบียบ
หนึ่งบุค
ตามที่เห็
 

          
การปฏิบ
มีแนวทา
 
 
การประ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 

 ใน
ดของ กกท
นุกรรมการโด

 เพื
บังคับ ระเบีย
รเสนอรายงา

 เพ่ื
บ หรือมติหรื
คคลใดศึกษา
ห็นสมควร 

   คณะกรร
บัติงานในห
างและรูปแบ
6.1 แนวทา

การประ
ะเมิน ดังนี้ 

1. ความ
2. ความ
3. ความ
4. ความ
5. การป
6. ความ

6.2 รูปแบบ
กกท. ไ
1. แบบ
2. แบบ

     3. แบบ

นกรณีที่คณะ
. ให้นําข้อบ
ดยอนุโลม 
พ่ือให้การคว
ยบ หรือมติห
านผลการปฏิ
พ่ือประโยชน์
รอืนโยบายข
าหาข้อเท็จจ

6. การ

รมการ กกท
หน้าที่ของคณ
บบ ดังนี้ 
างในการปร
ะเมินตนเอง

มโดดเด่นใน
มอิสระ (Ind
มพร้อมในกา
มเอาใจใส่ต่อ
ปฏิบัติหน้าที
มมุ่งมัน่ในกา
บการประเมิ
ด้กําหนดรปู
บประเมินผล
บประเมินตน
บประเมินตน

ะกรรมการแ
บังคับการป

วบคุมดูแลโ
หรือนโยบาย
ฏิบัติงานต่อค
น์ในการดําเนิ
องคณะกรร
จริงในเรื่องใ

รประเมินตน

ท. มีการปร
ณะกรรมกา

ะเมินตนเอง
งตามหลักปฏิ

นความรูค้วาม
dependenc
ารปฏิบัติภา
อหน้าที่และ
ที่ในคณะกรร
ารพัฒนาองค
นตนเอง 

ปแบบการปร
คณะกรรมก

นเองของกรร
นเองของกรร
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แต่งต้ังคณะ
ประชุมของ

โดยทั่วไปซ่ึ
ยของคณะกร
คณะกรรมก
นินงานของ 
มการ คณะ
ใด ๆ เพ่ือรา

นเองของคณ

ระเมินตนเอ
ร กกท. กา

ง 
ฏิบัติที่ดี (Be

มสามารถ (C
ce) 
รกิจ (Prepa
ความรับผิดช
รมการ (Com
ค์กร (Deve

ระเมินผลคณ
การ (Board 
รมการ รายบุ
รมการ การป

                     

ะอนุกรรมก
กรรมการม

งกิจการขอ
รรมการในก
าร 
กกท. ให้เป็น
กรรมการอา
ายงานเสนอ

ณะกรรมการ

องทุกปี เพ่ือ
ารประเมินต

est Practic

Competen

aredness)
ชอบ (Pract
mmittee A
lopment o

ณะกรรมการ
Evaluation

บุคคล (Self 
ประเมินไขว้ 

            คู่มื

                      

ารเพ่ือดําเนิ
มาใช้บังคับ

อง กกท. เป็
การประชุมข

นไปตามกฎ
าจแต่งต้ังให้
อความเห็นต

ร กกท. 

อใช้เป็นกรอ
ตนเองของค

ces) ได้ให้ค

cy) 

tices as a D
Activities) 
of the Orga

 ประกอบด้ว
n) 
Assessme
(Cross Eva

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

นินกิจการอ
แก่การประ

ป็นไปตามก
ของคณะกรร

ฎหมาย กฎ ข
้กรรมการหรื
ต่อคณะกรร

อบในการตร
ณะกรรมกา

ความสําคัญต

Director) 

anization) 

วย 3 แบบ คื

nt) 
aluation) 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ย่างหน่ึง
ะชุมของ

กฎหมาย 
รมการให้

ข้อบังคับ 
รือบุคคล
รมการได้

รวจสอบ  
าร กกท. 

ต่อเกณฑ์  

คอื 

                

  



 

 

           
จรรยาบ
สอดส่อ
กกท. มคี

 

          
กฎหมาย
การดําเนิ
  
ช่องทาง
ส่วนการ
ส่วนไดส้
 

          
ได้รับกา
ตามบทบ
ได้ส่วนเสี
 

กระทร
เพ่ือกา
ความส
หน้าทีด่

และภาค

7. 

  ให้ผู้ปฏิบั
บรรณโดยเค
งดูแลให้ผู้ใ
ความโปร่งใส

    กกท. ได
ยอ่ืนที่เกี่ยวข
นนิงานตามข
   กกท. มีช

ง เช่น วารส
รเปิดเผยข้อม
ส่วนเสียสามา

   กกท. มีก
ารดูแลและต
บาทหน้าที่ 
สียทุกกลุ่มอ

 ภาครั
หมาย
กกท.

รวงการคลังเ
ารขับเคล่ือน
สําคัญของบท
ด้วยความซือ่

วิธีปฏิ
ครัฐ ตามหลั

 

จรรยาบรร

ั ติงานทุกระ
คร่งครัด ผู้บัง
ต้บังคับบัญ
สมีคุณธรรม

8.

ด้ดําเนินการ
ข้อง โดยมีก
ขอบเขตวิธกี
ช่องทางในก
สารการกีฬา
มูลสารสนเท
ารถรับรู้ข้อมู

การกําหนด
ตอบสนองอ
รักษาสัมพัน

อย่างเหมาะส
รฐัในฐานะเจ้
ยถึง กระทรว
 เป็นหน่วย
เป็นผู้ถือหุ้นใ
นการกีฬาข
ทบาทและค
อสัตย์ โปร่งใ
ฏิบตัิ  ปฏิบัติ
ักธรรมาภิบ

รณของคณะ

ะดับยึดมั่น 
งคับบัญชาท

ญชาปฏิบัติต
 และคํานึงถึ

. การเปิดเผ

รตามพระรา
ารให้ข้อมูลข

การดําเนินงา
การประชาสัม
าแห่งประเท
ทศต่าง ๆ ได้
มลูได้ทั่วถึงแ

9. บทบาท

กลุ่มผู้มีส่วน
ย่างเสมอภา

นธภาพที่ดีระ
สม โดยคํานงึ
จา้ของ   
วงการคลัง  
งานภาครัฐ
ใหญ่ และกร
องประเทศ
วามสัมพันธ์
ใส คํานึงถึงป
ติหน้าที่ด้วยค
าล 
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ะกรรมการ ผ

และยึดถือป
ทุกระดับชั้น
ามจรรยาบ
ถึงความรับผิ

ยข้อมูลและ

าชบัญญัติข้
ข่าวสารทั้งท
าน ซ่ึงจะต้อง
มพันธ์ข้อมูล
ทศไทย การ
้เปิดเผยผ่าน

และทันกาล

ทตอ่ผู้มีส่วน

นได้ส่วนเสีย
าค เป็นธรร
ะหว่างกัน แ
งถึงสิทธิของ

กระทรวงกา
ฐในฐานะรัฐ
ระทรวงการ

ศให้มีมาตรฐ
ธ์ระหว่าง กก
ประโยชน์ขอ
ความซ่ือสัตย์

                     

ผู้บริหาร แล

ปฏิบัติตาม
ต้องประพฤ

บรรณที่กําห
ผิดชอบต่อสัง

ะความโปรง่

้อมูลข่าวสา
ทางการเงินแ
งเป็นข้อมูลที
ลที่เป็นประโ
รจัดงานแถล
นทาง webs

นไดส้่วนเสีย

ยอย่างครบถ้
ม มีการเสริ

และกํากับดูแ
งผู้มีส่วนได้ส่

ารท่องเท่ียว
ฐวิสาหกิจใน
รท่องเท่ียวแล
ฐานทัดเทียม
กท.กับภาครั
องประชาชน
ย์ โปร่งใส คาํ

            คู่มื

                      

ละผู้ปฏิบตัิง

แนวทางท่ีไ
ฤติตนเป็นแบ
หนด เพ่ือให้
งคมและส่ิงแ

งใส 

รของราชก
และมิใช่ทาง
ที่เปิดเผยแล
โยชน์แก่ผู้มีส
ลงข่าว การติ
site (www.s

ถ้วน โดยกลุ่
ริมสร้างความ
แลช่องทางก
สวนเสียทุกก

และกีฬา 
นสาขาสังคม
ละกีฬาเป็นห
มนานาประ
ัฐในฐานะเจ้

นและภาครฐั
านึงถึงประโ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

าน 

ได้กําหนดไว
บบอย่างที่ดี 
ห้การปฏิบัติ
แวดล้อม 

าร พ.ศ. 25
การเงิน ให้ข
ะครบถ้วนเชื
ส่วนได้ส่วนเ
ติดประกาศ
sat.or.th) เพ

มผู้มีส่วนได้
มร่วมมือระ
ารส่ือสารกับ
ลุ่ม ดังนี้ 

มและเทคโน
หน่วยงานกํา
เทศ จึงตระ
้าของด้วยกา

ฐเป็นสําคัญ 
ยชน์ของปร

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ว้ในคู่มือ
มีหน้าที่
งานของ 

540 และ
ข้อมูลผล
ชื่อถือได้ 
สียหลาย

ศ เป็นต้น 
พ่ือให้ผู้มี

ด้ส่วนเสีย
หว่างกัน
บผู้มีส่วน

นโลยีที่มี
ากับดูแล
ะหนักถึง
ารปฏิบัติ

 
ะชาชน

                

  



 

 

ทางด้า
การบริ
บุคลาก
ที่ได้มา
สร้างคว
และนาํ

ข่าวสาร
สม่ําเสม

ที่มาออก
สวนสุขภ
เก็บค่าบ

คําปรึกษ
ในราคา

ประชาช

มีการปฏิ
แนวทาง
นอกจาก
ครบถ้วน

มีการปฏิ
สิทธิปร
ข้อตกลง

 

 ลูกคา้
หมาย
กกท. 

นกีฬาฉบับ
หารจัดการต

กรทางการกีฬ
ตรฐาน ส่งน
วามภาคภูมใิ
ามาประยุกต์

กกท. 
1. กา

และองค์ควา
อ 

2. กา
กกําลังกาย 
ภาพ และลู่วิ
บริการในราค

3. กา
ษา และคําแ
ถูก   

วิธีปฏิ
ชน ตามหลัก

 คู่ค้า 
หมาย
กกท. 

ฏิบัติตามเง่ือ
งในด้านธุรกจิ
กนี้ยังปฏิบัติ
น 

วิธีปฏิ
ฏิบัติตามเง่ือ
ะโยชน์ที่สา
งความร่วมมื

 
 

า 
ยถึง องค์กรกี
 มีการสนับ
ต่างๆ และ
ตามหลักธร
ฬา ให้มีขีดค
นักกีฬาเข้าร
ใจแก่ประชาช
์ใช้ในการเสริ
 มีการให้บรกิ
ารให้บริการ
ามรู้ในด้านต

ารให้บริการส
 ซ่ึงมีการให้
วิ่งสนามฟุตบ
คาที่ตํ่ากว่าข
ารให้บริการต
แนะนําเกี่ยวก

ฏิบตัิ ปฏิบัติต
กธรรมาภิบา

ยถึง ผู้สนับส
 ได้มีการดํา
อนไขต่างๆ 
จและสิทธิปร
ติต่อหน่วยงา

ฏิบัติ ดําเนิน
อนไขต่างๆ 
มารถสร้าง

มอืทางด้านวิ

กีฬา, สมาคม
บสนุนองค์ก
กฎระเบียบ
รมาภิบาล น

ความสามารถ
ร่วมการแข่ง
ชนชาวไทยมี
รมิสร้างศักย
การสู่ประชา
รด้านข้อมูล
ต่างๆทางกา

สถานที่ออก
้บริการแบบ
บอล 1 เป็น
ของเอกชน เพ
ตรวจรักษาก
กับอาการบ

ต่อองค์กรกีฬ
ล 

นุนทางสิทธิ
เนินงานต่อด
 ต่อผู้ให้การ
ระโยชน์ที่สา
านที่มีข้อตก

นงานด้านธุ
อย่างถูกต้อ
ความพึงพอ
ชาการอย่าง
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มกีฬา, นักกี
รกีฬาทุกภา

บที่เกี่ยวข้อง
 นอกจากน้ี ก
ถทัดเทียมกับ
งขันกีฬาราย
มีการพัฒนาอ
ยภาพของนัก
าชนทั้งในส่ว
 และองค์ค
รกีฬา รวมทั

กําลังกาย โด
บไม่เสียค่าใช้
นต้น ในส่วนข
พ่ือให้ประชา
การบาดเจ็บ
าดเจ็บทางก

ฬา, สมาคมกี

ธิประโยชน์ ห
ด้านธุรกิจแล
สนับสนุนอย
ามารถสร้างค
กลงความร่ว

ธุรกิจและสิ
อง และการ
อใจสูงสุดต่อ
งครบถ้วน ต

                     

ฬา, บุคลาก
าคส่วน โดย
ง โดยมีการก
 กกท. มีการส
บนานาประเท
ยการต่างๆ 
องค์ความรู้ท
กกีฬา และบุ
วนกลางและ
วามรู้ โดยมี
ทั้งมีการเผย

ดยจัดพ้ืนที่ 
ช้จ่าย เช่น ส
ของการให้บ
าชนมาใช้บริ
บทางการกีฬ
การกีฬาโดย

กีฬา, นักกฬี

หรือผู้สนับสน
ละสิทธิประโ
ย่างเคร่งครั
ความพึงพอใจ
วมมือทางวิช

ทธิประโยช
พัฒนามาต
อผู้ให้การสน
ามหลักธรรม

            คู่มื

                      

กรทางการกีฬ
ยสอดคล้อง
กํากับ ติดต
ส่งเสริมและ
ทศ โดยจัดเต

 เพ่ือเพ่ิมประ
ทางด้านกีฬา
บุคลากรทาง
ส่วนภูมิภาค
มีห้องสมุดที
แพร่ข้อมูลผ่

 และสถานกี
สนามบาสเก
บริการแบบมี
รกิารได้อย่าง
ฬา กกท. มีแ
เก็บค่าบริกา

ฬา, บุคลากร

นุนทางวิชาก
โยชน์อย่างโป
ัด รวมทั้งมีก
จอย่างสูงสุด
ชาการตามบั

ชน์อย่างโปร
รการแนวท
นับสนุน รว
มาภิบาล 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ฬา และประ
งกับพระราช
ามและส่งเส

ะพัฒนานักกี
ตรียมสถานที
ะสบการณ์ 
าให้ได้มาตรฐ
การกีฬา  
คในด้านต่างๆ
ที่เป็นศูนย์รว
ผ่านทางเว็บไ

กีฬารองรับป
กตบอลที่ลาน
มีค่าใช้จ่าย ก
งทั่วถึง 
แพทย์เฉพาะ
ารในการตร

ทางการกฬีา

การ 
ปร่งใสและเ
การพัฒนาม
ดต่อผู้ให้การส
บันทึกข้อตก

ร่งใสและเป็
ทางในด้านธุ
มทั้งการปฏิ

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ะชาชน 
ชบัญญัติ
สริมให้ม ี 
กีฬา และ
ที่ฝึกซ้อม
 และร่วม
ฐานสากล 

ๆ ดังนี้ 
วมข้อมูล
ไซด์อย่าง

ประชาชน
นพลาซ่า 

 กกท. จะ

ะทางที่ให้
รวจรักษา

า และ

ป็นธรรม
มาตรการ
สนบัสนนุ 
กลงอย่าง

ป็นธรรม 
รกิจและ  
ฏิบัติตาม

                

  



 

 

เป็นประ
แก่บุคล
ทุนการศึ
คุณภาพ
อาชีวอน
ปฏิบัติงา
อย่างต่อ
ทั้งในด้า

ผลตอบ
สภาพแว
 

 

ประโยช

เรื่องอัต
2 กรกฎ
การปร
รองนาย
การจัดก
การจ่า
คณะอนุ

 

 
 
 
 
 

 พนักง
หมาย
กกท. 

ะโยชน์ต่อบุค
ากร เช่น ก
ศกึษาต่อในร
พชีวิตของบุค
นามัยและสภ
านด้วยความ
อเนื่องให้  ค
านโอกาส ผล

วิธีปฏิ
แทน การพั
วดล้อมในกา

ชน์ตอบแทน
กระทรวงก
ราค่าตอบแ

ฎาคม 2556 
ะชุมคณะก

ยกรัฐมนตรี (
กลุ่มรัฐวิสาห
ยค่าตอบแ

นกุรรมการ/ค
1. อัตราการ

-  กกท. 
-  ค่าตอบ
-  เบ้ียปร

งาน   
ยถึง ผู้บริหาร
 ให้ความสําค
คลากร ได้แ
การจัดส่งไป
ระดับปริญญ
คลากรโดยกา
ภาพแวดล้อ
มปลอดภัย แ
วามมั่นใจใน
ลตอบแทน ก
ฏิบัติ ปฏิบั
ัฒนาศักยภา
ารทํางานแล

นของคณะกร
ารคลัง มีห

แทนและเบ้ีย
 เห็นชอบเรื่
กรรมการกํ
(นายกิตติรัต
หกิจ อัตราค
ทนและเบ้ี
คณะทํางานอื
รจ่ายค่าตอบ
เป็นกลุ่มรัฐวิ
บแทนรายเดื
ระชุมรายครั้

ร  พนักงาน 
คัญกับบุคลา
ก่ ด้านสวัสดิ
ศึกษาดูงาน

ญาโทและปริ
ารดูแลความ
อมในการทํา
 และสนับสนุ
นคุณภาพชีวิ

 การพัฒนาศั
ติต่อพนักง
าพ การพัฒ

ละสร้างการมี

10. การ

รรมการ กก
หนังสือด่วนม
ยประชุมกรร
รื่องอัตราค่า
ํากับนโยบ

ตน์ ณ ระนอ
ค่าตอบแทน
้ยประชุมก
อ่ืน  
บแทนและเ
วิสาหกิจ อยู่
ดือนไม่เกิน 8
ั้งไม่เกิน 8,0
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 ลูกจ้าง (ผู้ช
ากรทุกระดับ
ดิการต่างๆ 
น และการอ
ญญาเอก ฯล

มปลอดภัย ก
งานเพ่ือให้บ

นุนการพัฒนา
วิตการทํางา
ักยภาพ และ
านอย่างเท
นาคุณภาพ

มส่ีวนร่วม ต

รกําหนดค่าต

กท. 
มากที่ กค 
รมการรัฐวิส
ตอบแทนแล
ายด้านรัฐวิ
ง) ประธานก

นและเบ้ียปร
รรมการรัฐ

เบี้ยประชุมก
ยู่ในกลุ่มที่ 2 
8,000 บาท 
000 บาท (บ

                     

ช่วยปฏิบัติง
บ จึงได้มีการ
 มีการส่งเสริ
อบรมทั้งในแ
ลฯ นอกจาก
ารตรวจสุภา
บุคลากรมีคว
าความสามา
นของพนักง
ะสร้างการมี
ท่าเทียมแล
ชีวิต การดูแ
ามหลักธรรม

ตอบแทน 

0803.2/ว 
สาหกิจแจ้งว
ละเบ้ียประช
วิสาหกิจ (
กรรมการ ก
ระชุมกรรมก
ฐวิสาหกิจ 

กรรมการรัฐ
คือ รัฐวิสาห
(บาท:คน:เดื

บาท:คน:เดือน

            คู่มื

                      

านฯ) 
รกําหนดนโย
ริมเพ่ิมพูนคว
และต่างประ
กนี้ กกท. ยงั
าพประจําปี 
วามมั่นใจ แ
ารถในการทํ
งานอย่างทัด
ส่วนร่วม 
ะเป็นธรรม
แลความปล
มาภิบาล 

85 ลงวันที
ว่าคณะรัฐมน
ชุมกรรมการ
กนร .) ครั้ง
นร. เสนอ โ
การรัฐวิสาห
และคณะก

ฐวิสาหกิจ 
หกิจขนาดป
ดือน) 
น) 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ยบายในเรื่อง
วามรู้ ความ
ะเทศ การส
งได้ให้ความส
 การประกัน
และมีกําลังใ
ํางานระดับมื
ดเทียมและเ

มทั้งใน ด้าน
อดภัย อาชีว

ที่ 6 สิงหาค
นตรีได้มีมติ
รรัฐวิสาหกิจ
งที่ 4/2556
โดยให้ความ
หกิจ และหลั
กรรมการช

านกลาง 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

งต่างๆ ที่
มสามารถ
สนับสนุน
สําคัญต่อ
อุบัติเหตุ 
ใจต่อการ
มืออาชีพ
ป็นธรรม 

นโอกาส 
วอนามัย 

ม 2556 
เมื่อวันที่ 
จ ตามผล
6 ตามที่  
เห็นชอบ
ลักเกณฑ์  
ชุดย่อย/

                

  



 

 

กลุ่มที่ 

กลุ่มที่ 

กลุ่มที่ 

กลุ่มที่ 

กลุ่มที่ 
หลักทรั

 

2
คณะกร

ในคณะ
โดยบทบ
ดังต่อไป

2
 

กรรมกา
การดํา
คณะกร
ประสิท
ประสาน
คณะกร
อย่างดี 
เรื่องควา
กรรมกา

 
เป็น 2 เ

 
กรรมกา

กลุ่ม

1 : รฐัวิสาห

2 : รฐัวิสาห

3 : รฐัวิสาห

4 : รฐัวิสาห

5 : รฐัวิสาห
รพัย์ฯ 

2. หลักเกณ
รมการชุดย่
กําหนดให้รัฐ
กรรมการรัฐ
บัญญัติแห่ง
ปนี้ 
2.1 กรณีคณ

2.1.
ารรัฐวิสาหกิ
รงตําแหน่ง

รรมการรัฐวิส
ธิผล รวมถึ
นงานระหว่า
รมการรัฐวิส
ประกอบกับ
ามมีประสิท
ารรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้
เท่าของกรรม

2.1.
ารที่มาประชุ

มรัฐวิสาหกิจ

หกิจขนาดให

หกิจขนาดปา

หกิจขนาดเล็

หกิจกลุ่มสถา

หกิจที่จดทะเ

ณฑ์การจ่าย
อย/คณะอน
ัฐวิสาหกิจดํ
ฐวิสาหกิจ ค
งกฎหมาย ม

ณะกรรมการรั
.1 ค่าตอบแ
จดํารงตําแห
งและโดยที
สาหกิจ ซ่ึงต
ถึงมีภาระห
างคณะกรรม
สาหกิจและบ
บตามหลักก
ทธิภาพของค
จไม่ควรเป็น
นั้น จึงเห็นสม
มการรัฐวิสา
.2 เบ้ียประช
ชมุ ไม่เกิน 1 

จ 

หญ ่

านกลาง 

ก 

าบันการเงิน

เบียนในตลา

ค่าตอบแทน
นุกรรมการ/
าเนินการจ่า
คณะกรรมก
มติคณะรัฐม

รฐัวิสาหกิจ ให
แทนรายเดือน
หน่งไม่เต็มเดื
ที่ประธานก
ต้องเสริมสร้
น้าที่ในการ
มการรัฐวิสา
บทบาทการ
การและแนว
คณะกรรมกา
นประธานหรื
มควรให้ปร
หกิจ 
ชุม : ตามอั
ครั้งต่อเดือน
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ค่าตอ

(บ

 

าด

มติที

นรายเดือนแ
/คณะทํางาน
ายค่าตอบแท
ารชุดย่อย/ค
มนตรี และค

ห้กรรมการได้
น : ตามอั
ดือนให้จ่ายค
กรรมการเ
ร้างคณะกรร
รพิจารณาจั
หกิจและฝ่า
รปฏิบัติของฝ
วทางการกํา
ารและการจั
อสมาชิกในค
ะธานกรรม

อัตราท่ีคณะรั
น 

                     

อบแทนราย
ไม่เกิน 

บาท:คน:เดือ

10,000

8,000 

6,000 

10,000

เป็นไปตาม

ที่ประชุมผู้ถือ

และเบี้ยประ
นอ่ืน 
ทนรายเดือน
คณะอนุกรร
คณะกรรมก

ด้รับค่าตอบแ
อัตราที่คณะร
ค่าตอบแทน
ป็นผู้รับผิด
รมการรัฐวิส
จัดเรื่องเข้า
ายจัดการ เพื
ฝ่ายบริหารมี
ากับดูแลที่ดี
จัดต้ังคณะอน
คณะอนุกรร
การรัฐวิสาห

รัฐมนตรีกําห

            คู่มื

                      

ยเดือน

อน) 

เบี้

 

อหุ้น มติ

ะชุมกรรมก

นและเบ้ียปร
รมการ/คณะ
การรัฐวิสาห

แทนรายเดือน
รัฐมนตรีกําห

นรายเดือนตา
ดชอบในฐา
สาหกิจให้เป็
วาระการป

พ่ือให้บทบาท
มีความชัดเจ
ดีในรัฐวิสาห
นุกรรมการ 
รมการใดๆ  
หกิจได้รับค่า

หนดโดยจ่าย

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

บี้ยประชุมรา
ไม่เกิน 

(บาท:คน:ค

10,000

8,000 

6,000 

10,000

เป็นไปตา

ติที่ประชุมผู้

ารรัฐวิสาห

ระชุมให้แก่ก
ะทํางานอื่น

หกิจ ตามหลั

นและเบ้ียประ
หนด ทั้งนี้ ใ
ามสัดส่วนระ
านะที่ เ ป็นผู้
นคณะกรรม

ประชุม จัดใ
ทการกํากับ
จนและเข้าใ
กิจปี 2552
กําหนดว่า 

าตอบแทนร

ยเป็นรายครั้

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ายครั้ง

ครัง้) 

0 

0 

าม 

้ถือหุ้น 

หกิจ และ

กรรมการ
ที่แต่งต้ัง
ลักเกณฑ์ 

ะชมุ ดังนี้
ในกรณีที่
ะยะเวลา
ผู้นําของ
มการที่มี
ให้มีการ
ดูแลของ
จกันเป็น

2 ข้อ 3.6 
ประธาน

รายเดือน

ั้ง เฉพาะ

                

  



 

 

3
บทบัญญ
ดังนี้ 

 
เบ้ียประ
เบ้ียประ
ต่อเดือน

 
3,000 บ

 
 

กรณีตาม
ที่มาประ

 
โดยคณะ
ถือเป็นก

ประชุมส
รัฐวิสาห
  
อัตราแล
จัดต้ังข้ึน
เห็นชอบ

และปรับ
คณะอนุ
ความสา
ขอให้พิจ
ฐานะกา
  
พัฒนาก
  
ความเห็
 
 
 

3. กรณีคณ
ญัติแห่งกฎห

3.1 
ะชุมกรรมกา
ะชุมคณะกร
น 

3.2 
บาท เฉพาะก

3.3 
 

มข้อ 2 ให้ได้
ะชุม 

 
ะกรรมการรั
การปฏิบัติงา

3.4 
สูงกว่ากรรม
หกิจเป็นผู้รับ

3.5 
ละหลักเกณ
นใหม่และมี
บจากกระทร

อัตร
บปรุงค่าตอบ
นุกรรมการ/
ามารถในกา
จารณาถึงคว
ารเงินขององ

ให้ค
การบริหารจัด

มติที
หนชอบค่าตอ

ณะกรรมกา
หมาย มติคณ

กรณีเป็นกร
ารรัฐวิสาหกิ
รมการชุดย่

กรณีเป็นบุ
กรรมการท่ีม
กรณีเป็นบุค

1. กรณี
ด้รับเบ้ียประ

2. กรณี
รฐัวิสาหกิจห
านในหน้าที่ 
ในการจ่ายเ
มการในอัตร
ภาระภาษีเงิ
สําหรับบริษั

ณฑ์ที่แต่ละแห
สถานะเป็น
รวงการคลัง 
ราค่าตอบแท
บแทนและเ
คณะทํางาน
ารจ่ายของอ
วามเหมาะส
งค์กร 
คณะกรรมก
ดการรัฐวิสา
ที่ประชุมคณ
อบแทนรายเ

ารชุดย่อย/
ณะรัฐมนตรี

รรมการรัฐวสิ
จ เฉพาะกร
อย/คณะทํา

คคลภายนอ
มาประชุม 
คลากรภายใ
ณีคณะกรรม
ะชุมเป็นราย

คณะกรรมก
หรือฝ่ายบริห

เบ้ียประชุมใ
ราร้อยละ 2
งินได้เอง 
ษัทลูกและบ ิ
ห่งใช้อยู่ตาม

นรัฐวิสาหกิจ

ทนและเบี้ยป
เบ้ียประชุมค
นอ่ืน ซ่ึงรัฐวิ
งค์กรเป็นห

สมและภาระ

การรัฐวิสาห
หกิจดียิ่งข้ึน

ณะกรรมการ
เดือนและเบ้ี
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/คณะอนุก
รี หรือคณะก

สาหกิจ : ให้ไ
รรมการที่มา
างานอ่ืน รวม

อก : ให้ไ

นของรัฐวิสา
การชุดย่อย
ครั้งในอัตรา

การชุดย่อย/
ารของรัฐวสิ

ห้ประธานก
25 และ 12.

ริษัทในเครือ
มเดิม แต่ทั้ง
จให้กําหนดอ

ประชุมข้าง
คณะกรรมก
สาหกิจแต่ล
ลัก โดยเฉพ
ะของงบประ

หกิจกํากับก
น และให้สาม
 กกท. ครั้งที
้ยประชุมกร

                     

รรมการ/ค
กรรมการรัฐ

้ได้รับเบ้ียปร
าประชุม ทั้ง
มแล้วไม่เกิน

ด้รับเบ้ียปร

าหกิจ 
ย/คณะอนุก
าครั้งละไม่เกิ

/คณะอนุกร
สาหกิจ ไม่มีสิ

รรมการและ
5 ของเบ้ียป

อของรัฐวิสา
งนี้ หากยังไ
อัตราไม่เกิน

ต้นเป็นอัตร
ารรัฐวิสาหกิ

ละแห่งจะต้อ
พาะอย่างยิ่ง
ะมาณประกอ

ารดําเนินงา
มารถเทียบได
ที่ 7/2556 เ
รมการรัฐวสิ

            คู่มื

                      

คณะทํางาน
ฐวิสาหกิจ ใ

ระชุมเป็นรา
นี้ ให้กรรมก
น 2 คณะ ค

ะชุมเป็นราย

กรรมการ/ค
กิน 3,000 บ

รมการ/คณ
สิทธิได้รับค่า

ะรองประธาน
ประชุมดังกล

หกิจที่มีอยู่แ
ม่มีหลักเกณ

นรัฐวิสาหกิจ

ราข้ันสูงในก
กิจ และคณ
องพิจารณาถึ
รัฐวิสาหกิจ
อบด้วย เพ่ือ

านของรัฐวิ
ด้กับมาตรฐา
เมื่อวันที่ 30
สาหกิจ โดยส

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

นอ่ืน ท่ีแต่ง
ให้ได้รับค่าต

ยครั้งในอัตร
การรัฐวิสาห
ณะละไม่เกิน

ยครั้งในอัตร

ณะทํางานอื
บาท เฉพาะก

ะทํางานอ่ืน
าตอบแทน เ

นกรรมการไ
ล่าว ทั้งนี้ ก

แล้วให้ถือปฏิ
ณฑ์ถือปฏิบัติ
จแม่ โดยให้ข

การพิจารณา
ณะกรรมการ
ถึงฐานะการ
ที่ใช้เงินงบป
อมิให้มีผลกร

สาหกิจ เพ่ื
านสากล 
0 สิงหาคม 2
สรุปได้ดังนี้ 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

งตั้งโดย
ตอบแทน 

ราเท่ากับ
หกิจได้รับ
น 1 ครั้ง

ราไม่เกิน 

อ่ืนที่มิใช่
กรรมการ

นที่แต่งต้ัง
เนื่องจาก

ได้รับเบ้ีย
กรรมการ

ฏิบัติตาม
ติหรือจะ
ขอความ

ากําหนด
ชุดย่อย/
รเงินและ
ประมาณ
ระทบต่อ

อให้การ

2556 ให้

                

  



 

 

คณะกร
เมื่อวันที

4
 

และต่าง
 
 

เท่าที่จ่า
 
 
 
5

  
การจ่าย
“คณะก
ที่มีการป
  
ได้รับเงิน
  
ตามหลั
คณะรัฐม
          
จะต้องเป
  
คณะกร
เงินที่ กก
 
ทั้งนี้กรร
โบนัสตา
อีกหนึ่งใ

อัตราก

ส่วนหลั
รรมการชุด
ที่ 2 กรกฎาค
4. ค่าใช้จา่ย
    ประธาน
ประเทศตาม

1. ก
           
ยจริง 

2. ก
           
             

5. โบนสัขอ
    กรรมก

ยโบนัสคณะ
รรมการไดร้ั
ประเมินเพ่ือ
    กรรมกา

นโบนัสตามร
    ข้อ 11 

ลักเกณฑ์กา
มนตรี และก
    ข้อ 14 
ป็นผู้เสียภาษ
     ระเบีย

รรมการและ
กท. จ่ายให้ค

  ข้อ 4 
รมการที่พ้น
ามระยะเวลา
ในส่ีของจําน

ารจ่ายค่าตอ
- กกท.เป็
- ค่าตอบแ
- เบ้ียประ
ลักเกณฑ์กา
ดย่อย/คณะ
คม 2556 

ยในการเดนิ
นกรรมการ 
มข้อบังคับ ก
กรณีปฏิบัติงา
 - มีสิทธิเบิ

กรณีเดินทาง
 - ค่าเบ้ียเล้ี
 - ค่าเช่าทีพั่

องกรรมการ 
าร กกท. มีสิ
กรรมการ แ
รบัเงินโบนัสต
จัดสรรเงินโบ
ารที่พ้นจาก
ระเบียบที่ ก
“การจ่ายเงิ
ารจ่ายเงินโ
กระทรวงการ
 “คณะกรร
ษีเงินได้ โดย
ยบการกีฬา
ะพนักงานก
คณะกรรมการ
“คณะกรรม
จากตําแหน
าการดํารงตํา
นวนเงินโบนัส

อบแทนและ
นกลุ่มรัฐวิส
แทนรายเดือ
ะชุมรายครั้งไ
รจ่ายค่าตอบ
ะอนุกรรมก

นทางไปปฏบิั
และกรรมกา

กกท. ว่าด้วยค
านในประเท
กค่าเบ้ียเล้ีย

ไปปฏิบัติงา
้ยงเดินทาง ป

พักโรงแรมใน
             
สิทธิได้รับเงิ
และพนักงาน
ตามข้อบังคบั
บนัสประจํา ี
กตําแหน่ง ห
กท. กําหนด
นโบนัสแก่ค
โบนัส ตาม
รคลังกําหนด
มการ และพ

ยให้ผู้ที่มีหนา้
าแห่งประเ
การกีฬาแห่ง
รและพนักงา
มการต้องเป็
น่งหรือที่ได้รั
าแหน่ง สําห
สที่กรรมการ
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เบ้ียประชุมก
าหกิจอยู่ในก
อนไม่เกิน 8,
ไม่เกิน 8,00
บแทนรายเดื
การ/คณะท

บตัิงาน 
ารมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายใน

ทศ 
ยงเดินทาง แ

นต่างประเท
ประเภท ข 
นต่างประเทศ
             

งินโบนัส ซ่ึงข
นการกีฬาแห
บนี้ ต้องเป็น
ปีนั้น 

หรือที่ได้รับแ
ด 
คณะกรรมกา
ระบบประ
ด” 
พนักงาน ที่ไ
าที่จ่ายเงินคํ
เทศไทย ว่า
งประเทศไท
านในอัตราที
นผู้ซ่ึงได้รับ
ับแต่งต้ังในร

หรับประธาน
รได้รับ” 

                     

กรรมการรัฐ
กลุ่มที่ 2 คอื
000 บาท (ต

00 บาท (ต่อ
ดือน เบ้ียปร
ทํางานอ่ืน 

กค่าเบ้ียเล้ียง
การเดินทางไ

และค่าเช่าที

ทศ 
เบิกเหมาจ่า
ศเบิกได้ตาม
             
ข้อบังคับกา
ห่งประเทศไ

นผู้ที่ได้รับกา

แต่งต้ังในระห

าร และพนัก
เมินผลการ

ได้รับเงินโบ
านวณ และห
าด้วยหลัก
ทย พ.ศ.254
ที่ได้รับตามผ
แต่งต้ังให้เป็
ระหว่างปีที่มี
นกรรมการให้

            คู่มื

                      

ฐวิสาหกิจ 
อรัฐวิสาหกิจ
ต่อคน/เดือน
คน/ครั้ง) 
ระชุมกรรมก
เป็นไปตาม

งเดินทาง ค่า
ไปปฏิบัติงาน

ที่พักประเภท

ย 3,100 บา
มจ่ายจริง 
              
ารกีฬาแห่งป
ไทย พ.ศ.25
รแต่งต้ังให้ด

หว่างปีที่มีก

กงาน ให้ กก
รดําเนินงาน

นัสตามระเบ
หักภาษีไว้ ณ
เกณฑ์การ
49 “เงินโบ
ผลการดําเนนิ
ปนกรรมการ
มีการประเมิ
ห้ได้รับเงินโบ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ขนาดปานก
น) 

การรัฐวิสาห
มมติคณะรั

าเช่าที่พักใน
น พ.ศ.2549

ท ก และปร

าท 

             
ประเทศไทย
549 ข้อ 4 บั
ดํารงตําแหน

การประเมินใ

ท.ดําเนินกา
นรัฐวิสาหกิ

บียบที่ กกท
ณ ที่จ่าย” 
เบิกจ่ายเงิ

บนัส” หมาย
นงานประจํา
รในปีที่มีการ
มินให้มีสิทธิไ
บนัสสูงกว่าก

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ลาง 

หกิจ และ
รัฐมนตรี 

นประเทศ 
9 

ระเภท ข 

           
ยว่าด้วย 
บัญญัติว่า 
น่งอยู่ในปี

ให้มีสิทธิ

ารจัดสรร
กิจ ที่มติ

ท. กําหนด

งินโบนัส
ยความว่า 
าปี  
รประเมิน 
ได้รับเงิน
กรรมการ

                

  



 

 

 

         ก
 

           
ผู้ทรงคุณ
ได้อย่าง
ความสา
Loyalty
ดําเนินง
ได้ โดยค
ผลประโ
แนวทาง
 

           
ผู้เกี่ยวข้
ควรดําเ
ส่งเสริม
ในการสร
 

          
ดําเนินง
ประจําปี
สังกัด ซ่ึ
กําหนด
เข้าถึงข้อ
เทียมกัน
กฎหมาย

 

การกีฬาแหง่

  คณะกรรม
ณวุฒิในด้าน
งดี และมีค
ามารถด้วยค
y) มีเหตุผลแ
านของ กกท
คณะกรรมก
โยชน์โดยรว
งปฏิบัติที่กําห

  คณะกรร
ข้องตามที่กฎ
เนินการให้สิ
มและสนับส
ร้างและพัฒน

   คณะกรร
งานของ กก
ปีและงบการ
ซ่ึงคณะกรรม
ไว้ เชื่อถือไ
อมูลได้ง่าย 
นและเป็น ก
ยอ่ืนที่เกี่ยวข้

งประเทศไท

1. ด้านบท

มการคือหัวใ
นต่างๆ ทั้งค
วามมุ่งมั่นที

ความระมัดร
และเป็นอิส
ท. เป็นไปอย
การมุ่งให้คว
วมของ กกท
หนดไว้ในหล

2. ด้านบท

มการ กกท
ฎหมายและร
สิทธิดังกล่า
นุนการประ
นาการดําเนิน

3. ด้านกา

รมการกํากับ
กท. ทั้งรายง
รเงิน ส่งให้ส
มการจะกํากั
ได้ ครบถ้วน
เพ่ือให้ผู้มีส่ว
การปฏิบัติตา
ข้อง 

แนวท

ยได้มีการกาํ

ทบาทและค

ใจสําคัญของ
วามรู้ ประส
ที่จะบริหาร
ะวัง (Duty 
ระภายใต้กฎ
ย่างมีประสิท
วามสําคัญ ใ
ท. และประ
ลักเกณฑ์แล

ทบาทของผู้

. ควรให้คว
ระเบียบต่าง
วได้รับการ
ะสานความร
นงานของ กก

ารเปิดเผยข้อ

บและดูแลให้
งานทางการ
สํานักงานกา
กับให้เป็นข้อ
นและทันเว
วนได้ส่วนเสี
ามพระราชบ

ทางการกํา
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าหนดแนวท

ความรับผิดช

งการกํากับดู
สบการณ์แล
รงานโดยกา
of care) ท
ฎหมายท่ีเกี่
ทธิภาพ และ
ในการเพิ่มม
ะชาชนเป็นห
ะแนวทางกา

ผู้มีส่วนไดส้ว่

ามสําคัญแล
งๆ ที่เกี่ยวข้อ
รคุ ้มครองแ
ร่วมมือกันระ
กท. ให้บรรลุ

อมูลสารสน

ห้มีการจัดทํา
รเงินและรา
ารตรวจเงินแ
อมูลที่ถูกต้อ
ลาโดยข้อมู
ยและผู้เกี่ยว
บัญญัติข้อมู

ากับดูแลกิจ

                     

างการกํากับ

ชอบของคณ

ดูแลกิจการที
ละความเชี่ย
ารกํากับดูแ
ทักษะ (Skill
กี่ยวข้องและ
ะประสิทธิผล
มูลค่าของกิ
หลัก โดยยึด
ารกํากับดูแล

วนเสยีและผู้

ละคํานึงถึงสิ
อง คณะอนุก
ละมีการป
ะหว่างผู้มีส่วน
ลุตามวัตถุปร

นเทศและคว

าและเปิดเผย
ายงานทางก
แผ่นดิน กระ
องตามความ
ลสารสนเทศ
วข้อง ได้รับท
ลข่าวสารข

จการท่ีดีขอ

            คู่มื

                      

บดูแลกิจการ

ณะกรรมการ

ที่ดี คณะกร
วชาญที่เป็น

แลกิจการฝ่า
l) ความซ่ือสั
ะกรอบจริยธ
ล  มีความโป
จการในระ
ดมั่นในหลัก
ลกิจการที่ดีใ

ผู้เก่ียวข้อง 

สิทธิของผู้มี
กรรมการกํา
ฏิบัติอย่าง
นได้ส่วนเสีย
ระสงค์ที่ต้ังไว้

ามโปร่งใส 

ยข้อมูลสําคั
การบริหาร 
ะทรวงการค
มเป็นจริงแ
ศที่เปิดเผยไ
ทราบข้อมูล
องทางราชก

อง กกท. 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

รที่ดีเป็น 5 ด้

ร 

รมการประก
นประโยชน์ต
ายบริหารอ
สัตย์สุจริต (D
ธรรมที่ดี เพ่ื
ปร่งใสและต
ยะยาวและ
การและปฏิ
ในรัฐวิสาหกิ

ส่วนได้ส่วน
ากับดูแลกิจ
ดี อีกทั ้งคว

ย ผู้เกี่ยวข้องก
ว้ 

ัญที่เกี่ยวข้อ
โดยการทํา
ลังและกระท
ละตามมาต
ได้ควรผ่านช่
สารสนเทศอ
การ พ.ศ.25

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ด้าน ดังนี้ 

กอบด้วย
ต่อ กกท. 
ย่างเต็ม

Duty of 
พ่ือให้การ
รวจสอบ
คํานึงถึง
ฏิบัติตาม
ิจ 

นเสียและ
การที่ดีฯ 
วรมีการ
กับ กกท. 

องกับการ
รายงาน
ทรวงเจ้า
ตรฐานที่
ช่องทางท่ี
อย่างเท่า
540 และ

                

  



 

 

           
การกํากั
ตรวจสอ
คณะกรร
 

 

           
รับผิดช
จึงสนับส
กรรมกา
กรรมกา
ทรงเป็น
หากมีกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ด

  คณะกรรม
กับดูแลกิจกา
อบได้ ซ่ึงจะ
รมการจึงได้

  ด้วยควา
อบต่อผู้มีส่ว
สนุนให้มีการ
าร ผู้บริหาร
าร ผู้บริหาร 
นประมุข ดํ
ารฝ่าฝืนหรือ

ด้านนโยบาย

มการกํากับ
ารที่ดี โดยแ
เป็นเครื่องมื
้กําหนดนโย

มมุ ่งมั ่นที ่จ
วนได้ส่วนเสีย
รกําหนดแน
รและพนักงา
และพนักงา

ดําเนินชีวิตต
อไม่ปฏิบัติตา

ยและแนวป

และดูแลกา
สดงให้เห็นว
มือในการสร้
บายและแน

5. ด้

จะส่งเสริมใ
ย ผู้เกี่ยวข้อง
วปฏิบัติเกี่ย
านทุกคน  เ
านทุกคนจะต
ตามหลักธร
ามให้ถือว่าเป็
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ปฏบิัติเก่ียวกั

ารดําเนินงา
ว่า กกท.มีระ
้างความเชื่อ

นวปฏิบัติที่เกี

ด้านจรรยาบ

ให้ กกท .เป็
งทั้งด้านการ
วกับจรรยาบ
เพ่ือใช้ยึดถือ
ต้องยึดมั่นใน
รรมและแน
ป็นการกระท

                     

กับการกํากับ

นของ กกท
ะบบบริหารจ
อมั่นให้แก่ผู้มี
กี่ยวข้องกับก

บรรณ 

ป็นองค์กรที
รดําเนินงานแ
บรรณของก
อเป็นหลักป
นระบอบประ
นวปฏิบัติเกี
ทําผิดทางวินั

            คู่มื

                      

บดแูลกิจการ

. เพ่ือให้บร
จัดการที่มีป
มีส่วนได้ส่วน
การกํากับดูแ

ที ่ม ีประสิท
และด้านบุคล
ารกีฬาแห่งป
ปฏิบัติในกา
ะชาธิปไตยอั
กี่ยวกับจรร
นยั 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

รท่ีดี 

รลุวัตถุประ
ระสิทธิภาพ
นเสียและผู้เ
แลกิจการที่ดี

ธ ิภาพและ
ลากร คณะก
ประเทศไทย
รดําเนินงา
อันมีพระมห
ยาบรรณที

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

สงค์ของ
พ โปร่งใส 
เกี่ยวข้อง
  

ะมีความ
กรรมการ
ย สําหรับ
น อีกทั้ง
ากษัตริย์

ที่กําหนด  

                

  



 

 

 
 
 

ปฏิบัติที

ประสิทธิ

มีระบบ 

ทราบถึง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสริม
ท่ีเป็นสากล 

2. สร้าง

3. ทําใ
ธิผลเป็นท่ีย

4. มีกา
ถูกต้อง เชือ่

5. มีจร
งมาตรฐานก

6. เป็น

7. เป็น

มสร้างควา
ชัดเจนและ

งความเชื่อถื

ห้การดําเนิ
อมรับ สาม

ารเปิดเผยข้อ
อถือได้ ครบ
รรยาบรรณข
การปฏิบัติท่ี

เครื่องมือตร

เครื่องมือป้อ

ป

ามโปร่งใสใ
ตรวจสอบไ

ถือ และควา

นงานบรรลุ
ารถแข่งขนั
อมูลสารสน
บถ้วน เพียง
ขององค์กา
ท่ีดี 

รวจการทําง

องกันความ

ประโยชน์ขอ
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ในระบบบริ
ด้ 

ามม่ันใจ แก่

ลุจุดมุ่งหมา
นได้ในระดับส
นเทศ ท้ังข้อม
พอ สมํ่าเสม
รให้กรรมก

งานด้านต่าง

ขดัแยง้ทาง

องการกํากั

                     

รหารจัดการ

ก่ผู้มีส่วนไดส้

ยสูงสุดของ
สากล และส
มูลทางการเ
มอและทันเว
าร ฝ่ายบริห

งๆ ขององค์

ผลประโยช

กับดูแลกิจก

            คู่มื

                      

ร มีคุณธรร

ส่วนเสีย 

งองค์การ อ
สร้างมูลค่าเ
เงินและไม่ใ
วลา 
หาร และผู้ป

คก์าร 

น์ท่ีอาจเกิด

การที่ดี

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

รม มีมาตรฐ

อย่างมีประสิ
เพิ่มแก่องค์ก
ใช่ทางการเงิ

ปฏิบัติงานท

ขึ้น 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ฐานการ

สิทธิภาพ 
การ 
งิน อย่าง

ทุกคนได้

                

  



 

 

 
 

ส่ว

 
 

 
 
 
 
 

วนทที่ 33 
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แนวป
กิจการ
o แนวป
o จรรย

 

 

 

 

                     

ฏิบัติเพื่อ
รท่ีดี ของ
ปฏิบตัิในกา
ยาบรรณการ

            คู่มื

                      

อส่งเสริม
ง กกท.
รกํากับดูแล
รกีฬาแห่งปร

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

มการกํากั
 

ลกิจการท่ีดี 
ระเทศไทย 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ับดูแล

ของ กกท.

                

  



 

 

 

ต้นสังกัด
ทุกฉบับ
และให้รั
กรรมกา

2
กระทรว
กุมภาพัน
  
ตามกฎ
รัฐวิสาห
  
ซ่ือสัตย์ 
ทรัพย์สิ
รวมทั้งต้
  
ระมัดระ
จัดจ้างจ
ไม่ควรเพิ
  
การยื่นบ
ได้รับกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การแต่งต
ดและรัฐวิส
 โดยเฉพาะค
รับรองความ
ารวิสาหกิจที่
2. ให้กรรม
วงการคลังเส
นธ์ 2541 อ

2.1 
หมาย วัตถุ

หกิจ 
2.2 

สุจริต อยู่ใน
น หรือเงินท

ต้องไม่ประกอ
2.3 

ะวัง รอบคอบ
จะต้องกระทํ
พิกเฉย และใ

2.4 
บัญชีแสดงท
รแต่งต้ังและ

แแ

ต้ังกรรมการ
าหกิจตรวจ
คุณสมบัติทีจ่
มครบถ้วน 

ทีสํ่านักเลขาธิ
การรัฐวิสาห
สนอ และคณ
ย่างเคร่งครัด
กรรมการรัฐ
ประสงค์ แล

การปฏิบัติ
นขอบเขตอํ
ทุนของรัฐวิ
อบกิจการอัน
การลงมติใ
บ คํานึงถึงผ
ําด้วยความโ
ให้จดบันทึก
ให้กรรมการ

ทรัพย์สินและ
ะพ้นจากตําแ

แนว

แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ

รรัฐวิสาหกิจ 
สอบคุณสม
จะต้องเป็นผู้
ถูกต้องของ
ธิการคณะรัฐ
หกิจถือปฏิบ
ณะรัฐมนตรี
ด นอกจากนั
ฐวิสาหกิจซ่ึง
ละข้อบังคับ

ติหน้าที่ของ
านาจหน้าที
สาหกิจไปใ
ันมีสภาพอย
ในที่ประชุม
ผลกระทบที่อ
โปร่งใส สุจริ
กไว้ในรายงา
รรัฐวิสาหกิจ
ะหนี้สิน ตา
แหน่ง 

วปฏิบัติที่ดี

ตใินการกําตใินการกํา
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ก่อนเสนอค
มบัติให้ครบถ
ผู้ไม่มีส่วนได้
งข้อมูลตาม
ฐมนตรีกําหน
บัติตามจรร
รีได้มีมติเห็น
นั้นให้กรรมก
งเป็นผู้แทนข
บขององค์กร

กรรมการรั
ที่ของกรรมก
ในทางมิชอบ
ย่างเดียวกัน 
มคณะกรรม
อาจเกิดจาก
ริต เมื่อเห็นว
นการประชุม
จที่มาจากบุค
มแบบที่ ป.ป

ของคณะก

ากับดูแลกิากับดูแลกิ

                     

คณะรัฐมนต
ถ้วน โดยต้อ
้เสียหรือดําเ

มแบบฟอร์ม
นด 
รยาบรรณขอ
นชอบให้ถือเ
การรัฐวิสาหกิ
ของหน่วยงา
ร ตลอดจนม

รัฐวิสาหกิจจ
การรัฐวิสาหกิ
บ เพ่ือให้เกิ
หรือเป็นกา

มการรัฐวิสา
กมตินั้น โดย
ว่ามีความไม่
มด้วยทุกครั้ง
คคลภายนอ
ป.ช. กําหน

กรรมการ ก

กิจการทีด่ีกิจการที่ดี

            คู่มื

                      

รีพิจารณาอ
องไม่ขัดกับก
นินธุรกิจทีแ่

มประวัติผู้ขอ

องกรรมกา
เป็นแนวปฏิ
กิจถือปฏิบัติ
านจะต้องปฏ
มติที่ประชุม

จะต้องปฏิบ
กิจ รวมทั้งจ
ดประโยชน์
รแข่งขันกับ
าหกิจจะต้อ
เฉพาะอย่าง
โปร่งใส ก็ให
ั้ง 

อกทุกคนปฏิ
ด ภายใน 1

กกท. 

ดขีอง กกทของ กกท

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

อนุมัติให้ส่วน
กฎหมายที่เ
แข่งขันกับรฐั
อรับการแต่

รรัฐวิสาหกิ
บัติแล้วเมื่อ

ติตามแนวทา
ฏิบัติหน้าที่ใ
มของคณะก

บัติหน้าที่ด้ว
จะต้องไม่ใช้ค
น์แก่ตนเองห
รัฐวิสาหกิจน
องกระทําด้ว
งยิ่งในเรื่องก
ห้คัดค้านหรื

บัติอย่างเคร
5 วัน นับต้ัง

ทท..  

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

นราชการ
กี่ยวข้อง  

ฐวิสาหกิจ 
ต่งต้ังเป็น

จ ตามท่ี
วันที่ 24 
าง ดังนี้ 
ให้เป็นไป
กรรมการ

วยความ
ความลับ 
หรือผู้อ่ืน 
นั้น 
วยความ
การจัดซ้ือ
อทักท้วง 

ร่งครัดใน
งแต่วันที่

                

  



 

 

 
 
 
 
คุ้มค่า แ
 2
ปรึกษาก
 
ประเพณี
 
ผู้มีอํานา
 5
การบรหิ
 
 
 
 
 
 
 

1. ดําเนินงา
และยึดมั่นใน
2. ต้องปฏิบั
กับฝ่ายกฎห
3. การตัดสิ
ณขีองท้องถ่ิน
4. มีความเ
าจทางการเมื
5. ยึดมั่นห
หารจัดการ 
6. ดําเนินงา
7. ดําเนินงา
8. ดําเนินงา

านให้บรรลุ
นคุณธรรม 
บัติตามกฎหม
มาย 

สนใจดําเนินง
นด้วย 
ป็นกลางทา
มอืง 
ลักการกํากั

านโดยคํานึงถึ
านโดยความร
านโดยความร

แนว

วัตถุประสง

มายที่เกี่ยวข

งาน ต้องทํา

างการเมือง 

กับดูแลกิจก

ถึงประโยชน์
รับผิดชอบต่
รับผิดชอบต่

วปฏิบัติที่ดี
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งค์ขององค์ก

ข้องกับการด

าความเข้าใจ

ไม่ฝักใฝ่หรื

การที่ดี และ

นสู์งสุดต่อผู้มี
ต่อ รัฐ สังคม
ต่อผู้ปฏิบัติงา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดใีนการดํา

                     

กรอย่างมีปร

ดําเนินงานอ

จและเคารพ

รือเข้าไปมีส่

ะจรรยาบรร

มส่ีวนได้ส่วน
 และส่ิงแวด
าน และการบ

เนินงานขอ

            คู่มื

                      

ระสิทธิภาพ

อย่างเคร่งครั

พต่อวัฒนธร

ส่วนร่วมในพ

รณของ กก

นเสียทุกภาค
ดล้อม 
บรรลุวัตถุปร

อง กกท. 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

 ประสิทธิผ

รัด หากมีข้อ

รรม ขนบธร

พรรคการเมื

กท. เป็นแน

ส่วน 

ระสงค์ของ 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ผล ความ

อสงสัยให้

รรมเนียม 

มือง หรือ    

วทางใน    

กกท. 

                

  

  

 



 

 

ในขอบเข
2

ผลประโ

ไม่ว่าโดย
5

และประ
ข้อมูลที่จ

ต่อตนเอ

ที่สูงกวา่

ให้เกียรติ

การงาน

เคร่งครดั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กํากับดู
ขตที่ได้รับมอ
2. ปฏิบัติหน
3. ปฏิบัติหน
โยชน์อ่ืนใดแ
4. บริหารทร
ยทางตรงหรื
5. เสริมสร้า
ะสิทธิผล รว
จําเป็น ในกา
6. ประพฤติ
อง กกท. แล
7. จัดให้มีกร
8. หลีกเล่ียง
9. ไม่ปฏิบัติ
า 
10. ปฏิบัติ
ติซ่ึงกันและก
11. ปฏิบัติต
 เสริมสร้างค
12. ไม่ใช้เวล
13. ยึดถือแ
ด รวมถึงงดเ

ดูแลให้มีการป
อบหมาย และ
น้าที่ด้วยควา
น้าที่ด้วยคว
แก่ตนเองหรือ
รัพย์สินของ 
รอืทางอ้อม 
างความรู้คว
วมทั้งการถ่า
ารปฏิบัติงาน
ติตนเป็นแบบ
ะขนบธรรม
ระบวนการส
งการเรียกรอ้
ติงานข้ามผู้บั

ต่อผู้ใต้บังคั
กัน 
ต่อผู้ใต้บังคับ
ความสามัคคี
ลาในการปฏิ
แนวทางในคู่มื
เว้นการกระ

แ

ปฏิบัติงานตา
ะเป็นไปตามคู
ามรับผิดชอบ
ามซ่ือสัตย์ส
อผู้อ่ืน ไม่ว่าโ
กกท. ให้เกิ

วามสามารถ
ยทอดความ
น 
บอย่างที่ดี ไ
เนียมประเพ
สรรหา และร
อง เรี่ยไรใด 
บังคับบัญชาเ

คับบัญชาแล

บบัญชาด้วย
ครีะหว่างผู้รว่
ฏิบัติงานของ
มือการกํากับ
ทําใด ๆ อัน

แนวปฏิบัติที
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มระเบียบ กร
คู่มือการปฏบัิ
บ มีคุณธรรม
สุจริต ไม่ใช้อ
โดยทางตรง

กิดประโยชน์

ถให้แก่ตนเอ
มรู้และประส

ม่ควรกระทํ
พณีอันดีงาม
ระบบการบริ
ๆ ที่ส่งผลกร
เหนือตนเว้น

ละผู้ร่วมงาน

ยเมตตาธรรม
วมงาน ช่วย
ง กกท. ไปทํ
บดูแลกิจการ
อาจส่อไปใน

ที่ดีของฝ่าย

                     

ระบวนการดํา
บัติงาน 
ม และยึดถือ
อํานาจหน้าท
งหรือทางอ้อ
สูงสุด ไม่นํา

อง เพ่ือการบ
สบการณ์ให้แ

ําพฤติกรรม

รหิารทรัพยา
ระทบต่อผู้ป
นแต่กรณีจําเ

นด้วยความส

ม ยุติธรรม 
ยเหลือและเกื
างานอย่างอื
รที่ดี กกท. เ
นทางที่เป็นผ

ยบริหาร ก

            คู่มื

                      

เนินงาน และห

อประโยชน์ข
ที่ของตนแส
ม 
ไปใช้ในการ

บริหารงานอ
แก่ผู้ใต้บังคับ

มที่อาจทําให้

ากรบุคคล ที
ปฏิบัติงาน 
เป็นและเป็น

สุภาพ มีน้ํา

ส่งเสริมควา
กื้อกูลกันและ
อ่ืนโดยไม่ได้รั
เป็นหลักในก
ผลประโยชน์

กกท. 

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

หน้าที่ความรั

อง กกท. เป็
สวงหาตําแห

รหาประโยชน

อย่างมีประสิ
บบัญชาโดย

ห้เส่ือมเสียชื่อ

ที่โปร่งใส เป็น

นคําส่ังผู้บังคั

ใจ มีมนุษย

ามก้าวหน้าใ
ะกันในทางที
รบัอนุญาต 
การปฏิบัติห
นขั์ดกันกับหน

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

รับผิดชอบ   

ป็นสําคัญ 
หน่ง หรือ

น์ส่วนตน

สิทธิภาพ
ไม่ปิดบัง

อเสียงทั้ง

นธรรม 

คับบัญชา

ยสัมพันธ์   

ในหน้าที่
ที่ชอบ 

หน้าที่โดย
น่วยงาน 

                

  

 



 

 

 
 
 
 
และใช้จ
การเงิน
มีการคว
เพ่ือร่วม
เกี่ยวกับ
 
ข้อจํากัด
 2
หลักฐาน
 
กฎหมาย
 
ปราศจา
และจรร
 

แนวทางการ
จ่ายคุ้มค่า มุ่
ที่มีประสิทธิ
วบคุมภายใ
มกันสร้างคว
บรายการทาง
1. การบันทึ
ด หรือข้อยก
2. รายการท
นประกอบอย
3. ฝ่ายบริห
ย และมาตร
4. ฝ่ายบริ
ากอคติ และ
รยาบรรณ 

รพัฒนา กก
มุ่งเน้นให้ผู้ป
ธิภาพ โปร่งใ
นที่รัดกุมมีก
วามคุ้มค่าแล
งบัญชีและก
ทึกรายการจ
กเว้นใด 
ทางบัญชีแล
ย่างครบถ้วน
หาร และผู้ป
รฐานการบัญ
หาร และผ
ะความซ่ือตร

แนวปฏิบ

กท. ด้านการ
ฏิบัติงานทุก
ใส ตรวจสอ
การป้องกัน
ละประโยชน
ารเงิน ดังนี้
จะต้องถูกต้

ะการเงินต้อ
น เพียงพอ ท
ปฏิบัติงานที่ม
ญชีที่เกี่ยวข้อ
ผู้ปฏิ บั ติงา
รงในการทํา

บัติที่ดีเก่ียว
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รพัฒนาการ
กคนและทุก
อบได้ โดยดํา
ความเส่ียง 
น์สูงสุดในก

ต้อง เป็นจริ

องเป็นจริง ไ
ทันเวลา 
มีหน้าที่รับผิ
งอย่างเคร่งค
นที่มีหน้าที

าหน้าที่ ไม่ยุ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วกับรายกา

                     

บริหารจัดก
กหน่วยงานด
าเนินการตา
มีความรับผิ
ารใช้จ่ายงบ

ง ครบถ้วน

ไม่บิดเบือน ห

ผิดชอบต้อง
ครัด 
ที่รับผิดชอ
งเกี่ยวกับกิจ

ารทางบัญชี

            คู่มื

                      

การด้านการ
ดําเนินการด้
ามหลักการก
ผิดชอบในก
บประมาณ โ

 สามารถต

หรือสร้างรา

ปฏิบัติตามร

บต้องยึดห
จกรรมที่ผิด

ชีและการเ ิ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

เงินที่มีความ
ด้านงบประม
กํากับดูแลกิ
การบริหารค
โดยมีแนวป

รวจสอบได้

ายการเท็จ มี

ระเบียบ ข้อ

หลัก  ความ
ดกฎหมาย จ

งิน 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

มโปร่งใส 
มาณและ
จการท่ีดี  
ค่าใช้จ่าย  
ปฏิบัติที่ดี

้โดยไม่มี

มีเอกสาร

อกําหนด 

ซ่ือสัตย์   
จริยธรรม 

                

  

 



 

 

 
จรรยาบ
ปฏิบัติอ
สุขอนาม
ความรับ
รับผิดช
โดยทุกห
ประหยดั
 
ของผู้ป
ผลประโ
ในการทํ
 2
ระบบแล
และมีคว
 
ตามจรร
หน่วยงา
 
ของหน่ว
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างใ
บรรณของ ก
อย่างยุติธรร
มัย เพ่ือให้ผู้
บผิดชอบทั้
อบอย่างทุ่ม
หน่วยงานมีก
ด เพ่ือให้ได้ผ
1. เสริมสร้า
ฏิบัติงานท่ี
โยชน์ตอบแท
ทาํงาน 
2. เพ่ิมคุณค
ละต่อเนื่อง ใ
วามสามัคคี 
3. เสริมสร้า
รยาบรรณข
าน กิจกรรมข
4. มุ่งเน้นกา
วยงานและค
5. ส่งเสริม ส

ให้ผู้ปฏิบัติง
กกท. มีภาพ
รมมีความก้
้ปฏิบัติงานส

ทั้งของตนเอ
มเท เต็มกํา
กระบวนกา
ผลงานที่ดีแล
างความม่ันค
มีผลงาน แ
ทนที่เป็นธร

ค่าของบุคลา
ให้โอกาสใน

างบุคลากรใ
อง กกท. ย
ของสังคม แ
ารใช้ระบบบ
ความคุ้มค่าข
สนับสนุน ให

แนวปฏิ

งานทุกคนเ
พลักษณ์ที่ดีใ
ก้าวหน้า มีค
สามารถใช้ศัก
องและหน่ว
าลังความส
รและระบบ
ละสร้างความ
คง ขวัญกําลั
และมีสมรรถ
รรม จัดสวัสดิ

ากรให้เป็นค
การใช้ศักยภ

ห้เป็นคนดีต
ยกย่องชมเช
และประเทศ
บริหารและร
ของการใช้ทรั
ห้ผู้ปฏิบัติงาน

ฏบัิติที่ดีเก่ีย
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ป็นคนดีแล
ในสังคม ได้
ความสุขใน
กยภาพท่ีมีอ
วยงาน ซ่ึงม
ามารถ มีก
งานที่มีคุณภ
มพึงพอใจต่อ
ังใจ และพัฒ
ถนะความส
ดิการให้ตาม

คนเก่ง เป็นม
ภาพสร้างสร

ตามแนวทาง
ชยผู้ปฏิบัติง
ชาติ 
ระบบพัฒนา
รพัยากรบุคค
นเรียนรู้และ

ยวกับการบ

                     

ละคนเก่ง มี
้รับการพัฒน
การทํางาน
อยู่สร้างความ
มุ่งเน้นให้ผู้ป
ารเรียนรู้แ
ภาพ ประสิท
อลูกค้า โดย
ฒนาคุณภาพ
สามารถตาม
มความจําเป็

มืออาชีพ โด
รค์ความสําเ

งการกํากับดู
านที่มีคุณธ

สมรรถนะท
คล 
ะพัฒนาตนเอ

บริหารทรพั

            คู่มื

                      

คุณธรรม จ
นาอย่างต่อเ
น โดยคํานึง
มสําเร็จบรร
ปฏิบัติงาน
ละปรับปรุง
ทธิภาพใช้ท
มีแนวปฏิบัติ

พชีวิต โดยส่ง
มที่กําหนดใ

ปนและเหมา

ดยให้ได้รับก
เร็จ สนับสนุ

ดูแลกิจการที
รรม เสียสล

ทรัพยากรบุค

อง 

พยากรบุคค

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

จริยธรรม ยึ
เนื่อง และไ
ถึงส่ิงแวดล้

รลุเป้าหมายใ
ทุกคนปฏิบั
งงานอย่าง
รัพยากรอย่
ติที่ดี ดังนี้ 
งเสริมความ
ในทุกโอกา
ะสม และมี

การพัฒนาอ
นุนการทํางาน

ที่ดี ส่งเสริมใ
ละ และอุทิศ

คคล เพ่ือเพ่ิม

คล 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ยึดมั่นใน
ด้รับการ
ล้อมและ
ในหน้าที่
บัติงานท่ี
ต่อเนื่อง   

ย่างคุ้มค่า 

ก้าวหน้า
ส ได้รับ
ความสุข

อย่างเป็น
นเป็นทีม

ให้ปฏิบัติ
ศตนเพ่ือ

มผลผลิต

                

  

   



 

 

 
 
 
 
การดําเ
บริหารค
และคว
ทั้งที่เกิด
การควบ
 ก
 
แนวทาง
 2
 
ความเส่ี
 
ถึงความ
 ก
 
 2
เงินแผ่น
 
จิตสํานกึ
 
 5
 
เปล่ียนแ
 
 

 
 
 
 
 

กกท. ได้กําห
นินงาน มีค
ความเส่ียงแล
บคุมภายใน
ดจากปัจจัยภ
บคุมภายใน โ
การบริหารค
1. ให้ดําเนิน
งอ่ืน ๆ ที่กําห
2. ดําเนินกา
3. ติดตาม แ
ยงตามระยะ
4. ให้มีการเ

มรับผิดชอบที
การควบคุม
1. ฝ่ายบริห
2. มีระบบก

นดินกําหนดโ
3. มีสภาพแ
กที่ดีแก่ผู้ปฏิ
4. มีกิจกรรม
5. มีระบบส
6. มีการติด
แปลงอย่างส

แนวปฏิ

หนดนโยบา
ณะอนุกรรม
ละควบคุมภ
นทําหน้าที่ใ
ภายในและปั
โดยมีแนวทา
ความเสี่ยง 
นการบริหาร
หนดเป็นมาต
ารให้การบริห
และทบทวน
ะเวลาท่ีกําห
เผยแพร่ควา
ที่จะต้องปฏบิ
มภายใน 
ารกําหนดนโ
การควบคุมภ
โดยถือปฏิบัติ
แวดล้อมขอ
ฏิบัติงานให้ต
มการควบคุม
สารสนเทศแล
ดตามประเ
ม่ําเสมอ 

บัติที่ดีเก่ีย

ยให้การบริห
มการบริหาร
ภายใน โดยมี
ในการจัดทํ
ปัจจัยภายนอ
างปฏิบัติ ดัง

รความเส่ียงอ
ตรฐานเดียว
หารความเส่ี
นปัจจัยเส่ียง
นด 
ามรู้ สร้างคว
บัติตามนโยบ

โยบาย และ
ภายในที่ดีตา
ติเป็นมาตรฐ
องการควบค
ระหนักถึงคว
มที่ดี ในทุกห
ละการส่ือสา
เมินผล ทบ

วกับการบ
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หารความเสี
รความเส่ียง
มีหน่วยงานที
ทํานโยบาย 
อก รวมทั้งไ
งนี้ 

อย่างเป็นระ
วกันทั่วทั้ง ก
ส่ียงเชื่อมโยง
และสาเหตุ

วามเข้าใจ แ
บายการบริห

ะกํากับดูแลใ
ามมาตรฐาน
ฐานเดียวกันท
คุมที่ดี มีการ
วามสําคัญข
หน้าที่ ทุกระ
ารข้อมูลที่ดี 
บทวนปรับป

ริหารความ

                     

ส่ียงและการ
และควบคุม

ที่รับผิดชอบก
วางระบบแ

ได้จัดทําคู่มือ

ะบบ ตามแน
กท. 
กับยุทธศาส
แท้จริง รวม

และปลูกฝังจิ
หารความเส่ีย

ห้มีระบบคว
นสากล และ
ทั่วทั้ง กกท.
รเสริมสร้าง
องการควบค
ะดับ อย่างเห
เพียงพอ เห
ปรุงแก้ไขให

มเสี่ยงและ

            คู่มื

                      

ควบคุมภาย
มภายในของ
กํากับดูแลก
และประเมิ
อการบริหาร

นวทาง COS

สตร์ของ กกท
มทั้งจัดทํารา

จิตสํานึกให้ผู้
ยง 

วบคุมภายใน
ะแนวทางที่ค
. 
งความรู้ คว
คุมภายใน 
หมาะสม 
หมาะสม เชือ่
ห้สอดคล้อ

ะการควบคุ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ยในเป็นส่วน
ง กกท. คณ
ารบริหารคว
นความเส่ีย
รความเสี่ยงแ

O – ERM

ท. และของส
ายงานผลกา

ผู้ปฏิบัติงานต

นที่ดี 
คณะกรรมก

ามเข้าใจ แ

อถือได้ ทันเว
งกับสถาน

คุมภายใน 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

หนึ่งของ    
ณะทํางาน
วามเสี่ยง
ยงต่าง ๆ   
และคู่มือ

M และ

สายงาน 
รบริหาร

ตระหนัก

การตรวจ

และสร้าง

วลา 
การณ์ที่

                

  

      

    



 

 

 

 

ที่ดีของ
แนวปฏิ
ผู้ช่วยปฏิ

ส่วนเสีย
ในลักษณ
กับหน่ว
ใดๆ ไม่
ผลประโ
หรือผู้ดํา
อย่างเดี
ตามลําดั

2
หน่วยงา
นามบริษ
องค์กรนั
ต้องราย
รวมท้ังเ
หน่วยงา

3
ในการด
ในการตั
กระทําก
หรือนิติบ

4
เงินงบป
ชื่อหน่ว
อํานาจ  
 
 

เพ่ือให้การตั
หน่วยงานแ

ฏิบัติที่ดีเกี่ยว
ฏิบัติงานไว้ ด
1. การทํางา
ยในฐานะกรร
ณะที่เป็นผู้ถื
ยงาน หรือใ

ม่ว่าโดยทาง
โยชน์ หรือไ
ารงตําแหน่ง
ดียวกันและ
ดับชั้นทราบ 
2. การรับม
านให้ปฏิบัติ
ษัท จะต้องป
นั้นอย่างเต็ม
ยงานผลการ
สนอขออนุมั
าน 
3. การดําเนิ
ดําเนินงาน
ตัดสินใจ การ
การใดๆ อันมี
บุคคลใดๆ ไ
4. การใช้ทร
ประมาณ คว
ยงาน เพ่ือก

ตัดสินใจในก
และเป็นไป
วกับความขั
ดังต่อไปนี้ 
านถือหุ้นหรื
รมการ ที่ปรึ
อหุ้นรายให
ในกิจการที่มี
งตรงหรือท
ด้รับน้อยกว
งกรรมการ ผู้
ะเป็นการแข

มอบหมายจ
งานหรือปฏิ
ปฏิบัติหน้าที
ความสามา
ปฏิบัติงานต
มัติต่อผู้มีอําน

นินงานใดๆก
กับบริษัท ไ
รอนุมัติหรือม
มลัีกษณะทีม่ี
ไม่ว่าจะทําเพื
รัพย์สินของ
วามลับทรัพ
การดําเนินกิ

แนวปฏิบัติ

ารดําเนินงา
ตามนโยบา
ขัดแย้งทางผ

รือประกอบ
รึกษา ตัวแท
ญ่ หรือผู้ถือ
มีลักษณะเป็
างอ้อมที่เป็
ว่าที่ควรในก
ผู้จัดการหรือ
ข่งขันหรือท

จากหน่วยง
ฏิบัติหน้าที่เป็
ที่ดังกล่าวใน
รถด้วยจิตสํ
ต่อผู้มีอํานาจ
นาจก่อนการ

กับบริษัท ห
ไม่ว่าโดยท
มีส่วนเกี่ยวข้
มผีลบ่ันทอน
พ่ือประโยชน์
งหน่วยงาน
พย์สินทางปั
กิจกรรมหรื

ัติที่ดีเก่ียวก
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านเป็นไปด้ว
ายเกี่ยวกับค
ผลประโยชน

บธุรกิจอ่ืนนอ
ทน พนักงาน
อหุ้นผู้มีอํานา
ป็นการแข่งขั
ป็นการขัดผ
กรณีที่มีบุคค
อผู้ถือหุ้นสําค
ทําธุรกิจกับ

งานเพื่อทํา
ป็นกรรมการ
การประสาน
านึกในการรั
จที่มอบหมา
รตัดสินใจหรื

หลีกเล่ียงกา
างตรงหรือ
ข้องในการก
นผลประโยชน
นส่์วนตนหรอื
ต้องไม่ใช้ท

ปัญญาหรือข้
รือธุรกิจภาย

กับความขั

                     

ยความซ่ือต
ความขัดแย้
น์ ของกรรม

อกหน่วยงา
น ลูกจ้าง หรื
าจควบคุม ใ
ขันกับหน่วย
ผลประโยชน
คลในครอบค
คัญ ในกิจกา
บหน่วยงาน

งานในธุรกิ
รหรือผู้บริหา
นประโยชน์ข
รักษาผลประ
ยให้ไปปฏิบั
รือการดําเนิ

รเข้าไปมีส่ว
อทางอ้อม ซึ
ระทําการใด
น์ของหน่วย
อผู้อ่ืน 
รัพย์สินของ
ข้อมูลข่าวสา
ยนอกหน่วย

ัดแย้งทางผ

            คู่มื

                      

ตรง เปิดเผย 
ย้งทางผลปร
มการ ผู้บริห

าน หลีกเล่ีย
รือเป็นหุ้นส่ว
นกิจการที่ดํ

ยงาน การปร
น์ อันอาจท
ครัวและญาติ
ารหรือธุรกิจ
ต้องรายงา

กิจอ่ืน ผู้ที่ได
ารในนิติบุค
ของหน่วยงา
ะโยชน์สูงสุด
บัติหน้าที่ดังก
นนการใดๆ ที

วนได้ส่วนเสีย
ซ่ึงรวมถึงก
ดๆ ในนามบ
งาน หรือเอ้ื

งหน่วยงาน อ
าร คอมพิว
ยงานโดยไม่

ผลประโยช

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

และรักษาภ
ระโยชน์ จึง
หาร พนักง

งการเข้าไป
วนสําคัญ หรื
ดําเนินธุรกิจเ
ระกอบธุรกิจ
ทําให้หน่วย
ติเป็นเจ้าขอ
การค้าใดอัน

านให้ผู้บังคั

ด้รับมอบหม
คลหรือองค์
าน กับนิติบุค
ดของหน่วยง
กล่าวอย่างส
ที่อาจมีผลกร

ยหรือมีผลป
ารเป็นผู้มีส

บริษัท รวมทั้
้อประโยชน์ใ

อาทิ ทรัพย์ส
เตอร์ซอฟแ

ม่ได้รับอนุมัติ

ชน์ 

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ภาพพจน์
งกําหนด    
าน และ    

มีส่วนได้
รือถือหุ้น
เกี่ยวข้อง
จส่วนตัว
งานเสีย

องกิจการ 
นมีสภาพ
ับบัญชา  

มายจาก
์กรอ่ืนใน
คคลหรือ
งาน และ
สม่ําเสมอ 
ระทบกับ

ประโยชน์    
ส่วนร่วม    
ั้ง ต้องไม่
ให้บุคคล

สิน เวลา   
แวร์ และ    
ติจากผู้มี

                

  

 

      
      

    
 



 

 

5
ภายนอก
ผู้มีอํานา
กิจกรรม

6
กรณีที่มี
ผู้บังคับ
ความขัด
หรือไม่แ
ผู้บังคับ
พิจารณา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การรับงา
กหน่วยงาน
าจแต่จะต้อง
มที่ทําภายนอ
6. การราย
มีความขัดแ
บัญชาทราบ
ดแย้งทางผล
แน่ใจว่าการ
บัญชาหรือ
าให้พนักงาน

านทางวิชาก
น ซ่ึงช่วยขยา
งไม่นําเอาห
อก 
งานเรื่องคว
แย้งทางผลป
บตามลําดับ
ลประโยชน์เพื
รปฏิบัติงาน
ฝ่ายทรัพยา
นผู้นั้นและผู้บ

การ เป็นวิท
ายวิสัยทัศน์
น่วยงาน หรื

วามขัดแย้ง
ประโยชน์เ

บชั้น พร้อมส
พ่ือทราบแล
นของตนมีค
ากรบุคคลแ
บังคับบัญชา
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ทยากร งานบ
์ และประสบ
รือตําแหน่งข

งทางผลประ
กิดข้ึนในระ
ส่งสําเนาให้ส
ะจัดเก็บเป็น

ความขัดแย้ง
แล้วแต่กรณี
าทราบต่อไป

                     

บริการสาธา
บการณ์ให้แ
ของตนในหน

ะโยชน์ ให้ร
ะหว่างปีให้
สายงานทรั
นหลักฐานขอ
งทางผลปร

ณี และฝ่ายท
ป 

            คู่มื

                      

ารณะ และก
ก่บุคลากรผู้
น่วยงานไปใ

รายงานเป็น
้รายงานทัน
ัพยากรบุคค
องหน่วยงาน
ะโยชน์ หรื
ทรัพยากรบุ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

การรับตําแห
้นั้น ให้ขออน
ใช้อ้างอิงเพ่ือ

ประจําทุกปี
นที โดยราย
คลตามแบบ
นในกรณีที่มี
รอไม่ควรปรึ
บุคคลจะแจ้

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

หน่งใดๆ 
นุมัติจาก
อส่งเสริม

ปี และใน
ยงานต่อ
บรายงาน
ข้อสงสัย
รึกษากับ
้งผลการ

                

  



 

 

ในพระร
การจัดแ
และจาก
คุณภาพ
ผลบังคับ
สังกัดกร
หน้าที่ใน
          
และกีฬา

พ.ศ. 25

โครงสร้
ความรับ
ระดับคุณ
จึงเป็นก
คุณค่าต่

 

 

จะต้องป
รัฐวิสาห
มีคุณสม
ของกรร

ขององค์
2

และอนา
 

การกีฬาแห่
ราชบัญญัติก
และดําเนินก
กการที่รัฐบา
พสูงในการปฏ
บใช้ต้ังแต่วัน
ระทรวงการท
น 2 ด้าน คอื
วิสัยทัศน์  
าเพ่ือการอา
การกีฬาแหง่

551 เพ่ือให้ส
เพ่ือให้การด
ร้าง  การกํา
บผิดชอบควา
ณค่าแห่งจรร
กรอบหรือข้อ
อองค์กร แล

ด้วยการกีฬา
ปฏิบัติตามม
หกิจ กรรมก
มบัติในการเข
รมการรัฐวิสา
1. กรรมกา
คก์ร 
2. กรรมการ
าคต ตลอดจ

งประเทศไท
การกีฬา พ.ศ
การกีฬา ติ
าลมีนโยบาย
ฏิบัติงานในปี
นที่ 1 ตุลาค
ท่องเท่ียวแล
อ การกีฬาเพื
“การกีฬาแห
ชีพให้ประเท
งประเทศไท
สอดคล้องกับ
ดําเนินงานข
ากับดูแล แ
ามเป็นธรรม
รยาบรรณห ื
อพึงปฏิบัติที
ละสังคม อย่

จร

าแห่งประเท
ติ ครม. เมื่อ
ารรัฐวิสาหกิ
ข้ามาดูแลกา
าหกิจ ที่ต้อง
ารต้องปฏิบั

รต้องบริหาร
จนรักษาภาพ

จรรยาจรรยา

ทย (กกท.) เดิ
ศ. 2528 โด
ติดต่อร่วมมือ
ยในการปรับ
ปี พ.ศ. 254
คม 2545 ทํา
ละกีฬา ซ่ึงกร
พ่ือความเป็น
ห่งประเทศไ
ทศเป็นหนึ่งใ
ทย ได้มีการป
บยุทธศาสตร์
ของ กกท. ป
และการบริห
มโปร่งใสและ
รืออุดมคตินั้
ที่พนักงานต้อ
างแท้จริง 

รรยาบรรณ

ทศไทย(กกท
อวันที่ 24 กุม
กิจ เป็นผู้
ารบริหารงา
งถือปฏิบัติ ดั
บัติหน้าที่ ให้

รงาน เพ่ือผ
พลักษณ์ของ

าบรรณกาาบรรณกา
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ดิมสังกัดสําน
ยมีภาระหน้
อกับองค์กรกี
บปรุงประสิท
45 จึงมีการจั
าให้การกีฬา
ระทรวงการ
นเลิศและกฬี
ไทยเป็นองค์
ในกลุ่มผู้นําท
ปรับปรุงโคร
รภ์ารกิจและ
ประสบความ
หารที่เข้มแ
ะสร้างคุณค่า
นัน้ล้วนมีอิทธิ
องรับรู้ ปฏิบ

ณของคณะกร

.) เป็นรัฐวิส
มภาพันธ์ 25
ที่ได้รับความ
นของรัฐวิสา
ดังนี้ 
ห้เป็นไปตา

ผลประโยชน์
องค์กร 

ารกีฬาแหารกีฬาแห

                     

นักนายกรัฐม
น้าที่ในการส่ง
กีฬาหรือสม
ทธิภาพการ
จัดต้ังกระทร
าแห่งประเท
รท่องเท่ียวแล
ฬาเพ่ือการอา
ค์กรหลักในก
ทางการกีฬา
งสร้างการบ
ะบทบาทหน้า
มสําเร็จ อ
ข็งมีการดํา
าโดยรวม บท
ธิพลต่อความ
บัติ และรักษ

รรมการ กก

สาหกิจแห่งห
541 ว่าด้วย
มไว้วางใจใน
าหกิจ จึงคว

มกฎหมาย

น์ของรัฐ องค

ห่งประเทศห่งประเทศ

            คู่มื

                      

มนตรี มีภา
งเสริมกีฬา ช
าคมกีฬาทั้ง
ปฏิบัติงานร
รวงการท่อง
ศไทย เป็นห
ละกีฬาได้มอ
าชีพ 

การพัฒนากีฬ
าของเอเชีย”
บริหารงาน เ
าที่หลักที่ได้

องค์กรมีควา
าเนินงานท่ีถึ
ทบาทของบุ
มสําเร็จของอ
ษาไว้ พร้อ

ท. 

หนึ่ง ดังนั้น ค
จรรยาบรรณ
นด้านความรู้
วรต้องดํารงไ

ย วัตถุประส

ค์กรและพนั

ศไทยศไทย  

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ารกิจตามที่กํ
ช่วยเหลือร่ว
ในและนอก
ราชการ 
เที่ยวและกีฬ
หน่วยงานรัฐ
อบหมายให้ 

ฬาเพ่ือความ
 

มื่อวันที่ 7  
้รับมอบหมา
มเป็นเลิศด้า
ถึงพร้อมด้ว
บุคคลและอง
องค์กร จรรย
อมทั้งส่งเสริ

คณะกรรมก
ณของคณะก
รู้ ความสาม
ไว้ ซ่ึงจรรย

สงค์ และข้

ักงาน ทั้งใน

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

กําหนดไว้  
วมมือ ใน
กประเทศ 
เพ่ือให้มี
ฬา โดยมี
วิสาหกิจ 
กกท.  มี

มเป็นเลิศ

มกราคม 
าย  
านระบบ
วยหน้าที่ 
งค์กร กับ
ยาบรรณ
ริมให้เกิด

าร กกท.
กรรมการ
มารถและ  
ยาบรรณ

ข้อบังคับ  

นปัจจุบัน 

                

  



 

 

เป็นกลา

หรือในกิ
ทางตรง

5
ต่อผลป
ผลประโ

หน้าที่ขอ

องค์กร 

กรรมกา
แข่งขันห
หรือของ

รัฐวิสาห
ประโยช

ถึงการดํ

อย่างเต็ม
 
 
 

 
 
 
 
 

3. กรรมการ
างอย่างเคร่ง
4. กรรมการ
กิจการที่มีลัก
 หรือโดยทา
5. กรรมกา

ประโยชน์ขอ
โยชน์ข้างต้น

(1) ไ
(2) ไ
(3) ไ
(4) ไ

6. กรรมกา
องตนในภาย
7. กรรมการ
8. กรรมการ

9. กรรมการ
าร หรือเป็น
หรือทําธุรกิจ
งผู้อ่ืน 
10. กรรมกา
หกิจ ในลักษ
ชน์  ให้บุคคล
11. กรรมก

ดําเนินงานขอ
12. กรรมก
มที่ 

รต้องบริหาร
ครัด เพ่ือผล
ร ต้องไม่มีส่
กษณะ เป็น
างอ้อม 
รพึงบริหาร
ององค์กร เ
นรวมถึง  
ไม่หาผลประ
ไม่ใช้ความลั
ไม่เป็นกรรม
ไม่มีผลประโ
ารต้องบริหา
ยหลัง 
รต้องไม่แสว
รต้องปฏิบัติห

รต้องไม่เป็น
นผู้ถือหุ้นใน
จกับรัฐวิสาห

ารต้องไม่กร
ษณะที่มีผลบ่ัน
ลหรือนิติบุค
ารต้องมีคว
องกิจการ แล
ารต้องอุทิศ

รงานด้วยคว
ลประโยชน์ต่
ส่วนได้ส่วนเสี
นการแข่งขัน

รงานทั้งมวล
พื่อให้การบ

ะโยชน์ส่วนตั
ับขององค์กร
การในองค์ก
โยชน์ในการท
ารงานด้วยค

งหาผลประโ
หน้าที่ของต

ผู้ประกอบก
นกิจการหรือ
หกิจที่ตนเอง

ระทําการใดอ
ันทอนผลปร
คลใด ๆ ไมว่
ามสามารถใ
ละพร้อม ทีจ่
เวลา และทุ่
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ามซ่ือสัตย์สุ
อรัฐ องค์กร
สียในกิจการ
กับรัฐวิสาห

ล โดยหลีกเ
บริหารงานเ

ตัวจากการเป็
รในทางที่ผิด
กรที่เป็นคู่แข
ทําสัญญาขอ
ความระมัดร

โยชน์อันมิชอ
นอย่างเต็มค

ารหรือเป็นผ
อธุรกิจการค้า
งเป็นกรรมก

อันมีลักษณะ
ระโยชน์ของ
ว่าจะทําเพ่ือ
ในศักยภาพ
จะแสดงควา
ทุ่มเทความสน

                     

สุจริต โดยไม
ร และพนักง
รที่กระทํากับ
หกิจที่ตนเป็น

ลี่ยงความขั
เป็นไปอย่า

ป็นกรรมการ
ด 
ข่งขันขององ
ององค์กร 
ะวัง และไม

อบจากการท
ความสามาร

ผู้ถือหุ้นสําคั
าใดอันมีสภ
ารอยู่ ไม่ว่า

ะเป็นการเข้า
งรัฐวิสาหกิจ
ประโยชน์ขอ

พแห่งตนในค
ามเห็นของต
นใจที่เป็นปร

            คู่มื

                      

ม่ฝักใฝ่การเมื
านทั้งในปัจจ
บรัฐวิสาหกิ
นกรรมการอ

ขัดแย้งทางผ
งโปร่งใส มี

ร 

ค์กร 

ม่สร้างข้อผูก

ทํางานไม่ว่าท
ถ เพ่ือให้เกิด

ัญ หรือมีบุค
าพอย่างเดีย
กระทําเพ่ือป

าไปบริหารห
ที่ตนเป็นกร
องตนเองหรื
ความรู้ความ
นอย่างอิสระ
ระโยชน์และ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

มือง และต้อ
จุบันและอน
จที่ตนเป็นก
อยู่ ทั้งนี้ไ

ผลประโยชน
มีประสิทธิภ

กมัดที่อาจขั

ทางตรงหรอื
ดประโยชน์สู

คคลในครอบ
ยวกัน และ
ประโยชน์ขอ

หรือจัดการใ
รรมการอยู่ 
รอืของผู้อ่ืน 
มเข้าใจอย่า
ะ 
ะจําเป็นให้กั

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

องวางตัว
นาคต 
กรรมการ
ไม่ว่าโดย

น์ส่วนตัว  
าพ โดย

ัดแย้งกับ

อทางอ้อม
สูงสุด ต่อ

บครัวเป็น
ะเป็นการ
องตนเอง

ใด ๆ ใน
หรือเอ้ือ

งถ่องแท้ 

ับองค์กร

                

  



 

 

 

น
กกท. แล

2
และศักย

3
ผู้ใต้บังคั

4
โปร่งใสแ

5
ผู้ใต้บังคั

7
การงาน
 

 

 

เกื้อกูลเอื
2

อันจะมผี
3

และกัน 
4
5

สัมพันธอ์
 
 
 
 
 

นอกจากผู้บ
ละผู้ช่วยปฏิ
1. พึงยอมรับ
2. พึงพัฒนา
ยภาพในการ
3. เป็นผู้มีวิ
ับบัญชา 
4. เป็นตัวอย
และยุติธรรม
5. ดํารงตน
คบับัญชา 
6. พึงให้ควา
7. มุ่งปฏิบัติ
 แสวงหาผล

1. มีทัศนคติ
อ้ืออาทรต่อก
2. ไม่กระทํ
ผลเสียต่อภา
3. รักษาคว

4. เสนอข้อม
5. พึงปฏิบัติ
อันดี 

บริหาร กกท
บัติงานแล้ว 
ับว่าพนักงาน
าและเสริมส
รปฏิบัติงาน 
วิสัยทัศน์แล

ย่างที่ดีในกา
ม 
นเป็นผู้นําที

ามเมตตา กร
ติในส่ิงที่ก่อให
ลประโยชน์ส่

จรรยาบรร

ติที่ดีต่อผู้ร่ว
กันอย่างจริง
าการใดท่ีก่อ
าพลักษณ์ขอ
ามสามัคคี ส

มูลที่จะช่วยใ
ติต่อเพ่ือนร่ว

จรรยาบรร

ท. จะพึงปฏิ
ยังจะต้อง ป
นทุกคนเป็น
สร้างพนักงา

ละมีมนุษยสั

ารบริหารงาน

ที่มีวิจารณ

รุณาต่อผู้ใต้บ
ห้เกิดประโย
ส่วนตัว 

รณของพนัก

มงานในทุก
งใจ 
อให้เกิดควา
ององค์กร 
ส่งเสริม ส

ให้งาน และ
วมงานตลอด
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รณของผู้บริ

ฏิบัติและยึด
ปฏิบัติและยึ
นทรัพยากรที่
านและผู้ช่ว

สัมพันธ์ที่ดี

นอย่างเต็มค

ญาณที่ ถูกต

บังคับบัญชา
ชน์ต่อองคก์

กงาน กกท.

ระดับ โดยเ

ามเสียหายแ

นับสนุนการ

องค์กร มีคว
ดจนผู้เกี่ยวข้

                     

ริหาร กกท.

ถือจรรยาบ
ึดถือจรรยาบ

ทีม่ีค่า เป็นปัจ
ยปฏิบัติงาน

ส่งเสริมสนั

วามรู้ความส

ต้องรับฟังค

า 
กรและประเท

 และผู้ช่วย

เคารพให้เกีย

แก่บุคคลอ่ืน

รให้ความรู้แ

วามเจริญก้าว
ข้องด้วยควา

            คู่มื

                      

บรรณ เช่นเดี
บรรณ ดังต่อ
จจัยที่สําคญั
นโครงการใน

นับสนุนควา

สามารถ ด้ว

ความคิดเห็

ทศชาติ และ

ปฏิบตัิงาน 

ยรติซ่ึงกันแ

นทั้งในเรื่องง

และถ่ายทอด

วหน้า 
ามสุภาพ มีน

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

ดียวกันกับพ
อไปนี้ 

ญที่สุดขององ
นองค์กรให้มี

ามเจริญก้าว

ยความซื่อสั

ห็นและปัญ

ะไม่ใช้ตําแหน

ละกัน ช่

งานและเรื่อ

ดประสบการ

น้ําใจ และ

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

พนักงาน 

ค์กร 
มีศักด์ิศรี

วหน้าของ

ัตย์สุจริต

ญหาของ

น่งหน้าที่

ช่วยเหลือ

งส่วนตัว  

รณ์ให้กัน

ะมีมนุษย

                

  



 

 

 

2
3
4
5
6
7

เป็นที่ยอ
8

 
 
 

 

ผู้มารับบ
2

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ต้ังมั่นในค
2. ยึดมั่นในอ
3. ยึดมั่นปฏิ
4. สร้างสรร
5. รักษาเกยี
6. ปฏิบัติหน้
7. พัฒนาตน
อมรับในสังค
8. พึงดูแลรัก

1. ให้บริก
บริการ 
2. มีบุคลิกภ

ความซ่ือสัตย
อุดมการณแ์
ฏิบัติตามข้อบ
รค์ความเจริญ
ยรติยศ ภาพ
นา้ที่อย่างเต็ม
นเองให้มีคว
คม 
กษาและใช้ท

จรร

การด้วยควา

ภาพและมนษุ

จรรย

ย์ สุจริต มีทั
และนโยบาย
บังคับ คําส่ัง 
ญก้าวหน้าให้
ลักษณ์ และ
มความสามา
ามรู้และทัก

ทรัพย์สินของ

รยาบรรณต่

ามสุภาพอ่อน

ษยสัมพันธท์ี่
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าบรรณต่ออ

ัศนคติที่ดีต่อ
ขององค์กร
ระเบียบ แล

ห้องค์กร เพ่ือ
ะศักด์ิศรีของ
ารถ เพ่ือประ
ษะ ทันโลกอ

งองค์กรอย่า

อหน่วยงาน

นน้อม รวด

ทีดี่ 

                     

องค์กร 

อองค์กรและ

ละประกาศข
อประโยชน์ข
งตนเองและอ
ะโยชน์สูงสุด
อยู่เสมอ เพ

างประหยัดแ

นบุคคลภายน

เร็ว ถูกต้อง

            คู่มื

                      

ะหน้าที่การง

ขององค์กร 
ของประชาช
องค์กร 
ดขององค์กร
พ่ือเป็นบุคล

และคุ้มค่า 

นอก 

ก่อให้เกิ

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

านที่ได้รับม

น 

 
ลากรท่ีมีคุณภ

ดความประ

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

อบหมาย

ภาพและ  

ะทับใจแก่  
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 ภ
 
 
 
 
 
 
 

                     

ภาค

            คู่มื

                      

คผน

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ

นว

ลกิจการท่ีดี     

แห่งประเทศไทย  

ก 
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            คู่มื

                      

มือการกํากับดูแล

         การกีฬาแ
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