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ค�าน�ยาม 
 
ในค��ม�อฉบ�บน��  
 
 กรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หาร หมายถ�ง 
 

· กรรมการโดยต�าแหน�ง หมายถ�ง กรรมการท��ด�ารงต�าแหน�งของหน�วยงานตามท��กฎหมายจ�ดต��ง 
ตามระเบ�ยบหร�อข�อบ�งค�บของร�ฐว�สาหก�จน��นๆ ก�าหนด  

 

· กรรมการผ��แทนกระทรวงการคล�ง หมายถ�ง กรรมการซ��งเป�นข�าราชการประจ�าในส�งก�ดกระทรวงการคล�ง 
 

· กรรมการผ��แทนหน�วยราชการ หมายถ�ง กรรมการซ��งเป�นข�าราชการประจ�าในส�งก�ดหน�วยราชการ
อ��น นอกเหน�อจากกระทรวงการคล�ง  

 

· กรรมการอ��นหร�อกรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒ� หมายถ�ง กรรมการท��ไม�ใช�กรรมการโดยต�าแหน�ง หร�อ
กรรมการผ��แทนกระทรวงการคล�ง หร�อกรรมการผ��แทนส�วนราชการ 

 

· กรรมการอ�สระ หมายถ�ง กรรมการจากภายนอกท��ไม�ได�ม�ต�าแหน�งเป�นผ��บร�หารของ ร�ฐว�สาหก�จ 
ไม�เป�นกรรมการบร�หารหร�อกรรมการผ��ม�อ�านาจลงนามผ�กพ�นร�ฐว�สาหก�จและเป�นอ�สระจากผ��ถ�อ
ห��นรายใหญ� ผ��บร�หารและผ��ท��เก��ยวข�อง โดยสามารถท�าหน�าท��ค��มครองผลประโยชน�ของร�ฐหร�อผ��
ถ�อห��นท�กรายอย�างเท�าเท�ยมก�น และสามารถช�วยด�แลไม�ให�เก�ดรายการท��ม�ความข�ดแย�งทาง
ผลประโยชน�ระหว�างร�ฐว�สาหก�จก�บบ�คคลท��เก��ยวข�องก�บตน 

 
จร�ยธรรม หมายถ�ง 

· ค�ณล�กษณะท��เก��ยวก�บการประพฤต�ปฏ�บ�ต� ตลอดจนการค�ดท��ถ�กต�องด�งาม ม�ค�ณประโยชน�ท��ง
ตนเองและส�วนรวม 

 
จรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ  หมายถ�ง 

· การด�าเน�นธ�รก�จโดยไม�เอาเปร�ยบท�กๆ ��ายท��เก��ยวข�องหร�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย ค�อล�กค�า ค��ค�า เจ�าหน�� 
ค��แข�ง พน�กงาน ผ��ถ�อห��น ภาคร�ฐ ส�งคมและส��งแวดล�อม 

 

ความข�ดแย�งทางผลประโยชน�  หมายถ�ง 

· การท�าหน�าท��ต�องท�าให�เก�ดผลล�พธ�หร�อผลประโยชน�ตรงตามว�ตถ�ประสงค�ของบร�ษ�ท แต�กล�บ 
เอ��อประโยชน�ให�ตนเองหร�อบ�คคลท��เก��ยวข�องอ��นๆ ท�าให�บร�ษ�ทไม�ได�ผลประโยชน�เต�มเม�ดเต�ม
หน�วยหร�ออาจเส�ยหายจนท�าให�บร�ษ�ทม�ป�ญหา  
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การท�จร�ต  หมายถ�ง   

· การต�ดส�นบนท�กร�ปแบบ เช�น เสนอให� ส�ญญา มอบให� ให�ค�าม��น เร�ยกร�องหร�อร�บเง�น/ทร�พย�ส�น 
หร�อประโยชน�อ��นใดซ��งไม�เหมาะสมก�บ หน�วยงานของร�ฐ หน�วยงานเอกชน ค��ค�า ล�กค�าและผ��ม�
ส�วนได�เส�ยท�กกล��มไม�ว�าจะโดยทางตรงหร�อทางอ�อม 

 

การให�ส�นบน  หมายถ�ง  

· การเสนอให� การให�ค�าม��นส�ญญา หร�อให�ส��งอ��นใด หร�อการเร�ยกร�อง การร�บหร�อการตกลงท��จะร�บ
ส��งใดจากบ�คคลอ��นไม�ว�าจะเป�นผลประโยชน�ด�านการเง�นหร�อผลประโยชน�อ��นใดจากการประพฤต�
โดยม�ชอบซ��งเก��ยวก�บการปฏ�บ�ต�หน�าท��หร�อก�จกรรมใดๆ 

 
 การคอร�ร�ปช��น  หมายถ�ง 

· การใช�อ�านาจท��ได�มาโดยหน�าท��ในการหาประโยชน�ส�วนต�ว  
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1. ประกาศบร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 
 
 
 

ธพส. ม�อ�ดมการณ�ในการด�าเน�นธ�รก�จอย�างม�ค�ณธรรม โดยย�ดม��นในความร�บผ�ดชอบต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
โดยม�แนวทางสอดคล�องก�บหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. ได�
ก�าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤต�และพฤต�กรรมท��บ�คลากรท�กคน ซ��งรวมถ�งคณะกรรมการ ผ��บร�หาร
และพน�กงาน พ�งกระท�าในการด�าเน�นธ�รก�จและการปฏ�บ�ต�งาน โดยปฏ�บ�ต�ไปในว�ถ�ทางเด�ยวก�นภายใต�กรอบ
ค�ณธรรม ความซ��อส�ตย� ในว�ถ�ทางท��สร�างสรรค�เป�นระเบ�ยบเร�ยบร�อย เสมอภาคเท�าเท�ยมก�นเพ��อสร�างรากฐาน
และร�กษาภาพล�กษณ�ของ ธพส. ให�เป�นองค�กรท��ม�ความเจร�ญเต�บโตอย�างย��งย�น 

 
ค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. ฉบ�บน�� ประกอบด�วย จร�ยธรรมในการด�าเน�นธ�รก�จ 

จร�ยธรรมของคณะกรรมการ ธพส. ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย และพน�กงาน  การด�แลให�ม�การปฏ�บ�ต�ตามและการทบทวน 
และแนวทางการส�งเสร�มให�เก�ดการปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ ตลอดจนประมวลจร�ยธรรมของ
ผ��บร�หารและพน�กงานของ ธพส. 
 

ด�งน��น เพ��อเป�นการแสดงถ�งพ�นธะส�ญญาท��จะร�วมก�นปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จและ
ประมวลจร�ยธรรมของผ��บร�หารและพน�กงานของ ธพส. จ�งขอให�คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และผ��ปฏ�บ�ต�งาน 
ท�กระด�บของ ธพส. ท�าความเข�าใจลงนามร�บทราบและให�ถ�อว�าค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. 
ฉบ�บน��เป�นส�วนหน��งของกฎระเบ�ยบข�อบ�งค�บท��กรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงาน พ�งปฏ�บ�ต�  การปฏ�บ�ต�หน�าท��
ด�วยค�ณธรรมอ�นเป�นหล�กประจ�าใจจะส�งผลให� ธพส. ม�ความน�าเช��อถ�อม�ความเจร�ญอย�างย��งย�น  
 
 

   

 นายจ�กรกฤศฏ�� พาราพ�นธก�ล  
 ประธานกรรมการ  
   

นางสาวร��นวด�  ส�วรรณมงคล  นายส�เมธ  ด�ารงช�ยธรรม 
ประธานกรรมการก�าก�บด�แลก�จการ

และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 
 กรรมการผ��จ�ดการ 
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2. จร�ยธรรมในการด�าเน�นธ�รก�จ 
 
 
 

2.1 แนวทางการด�าเน�นธ�รก�จ 
 

คณะกรรมการ ธพส. ส�งเสร�มการสร�างความย��งย�นแก�ธ�รก�จและร�กษาประโยชน�ของผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
และส�งคม เป�ดโอกาสให�ผ��ม�ส�วนได�เส�ยแสดงความค�ดเห�นเก��ยวก�บการด�าเน�นก�จการเพ��อเป�นกลไกและกระบวนการ
ท��จะด�แลให�ม�การด�าเน�นการอย�างจร�งจ�ง น�าไปส��การเป�นองค�กรท��ม�การก�าก�บด�แลก�จการท��แท�จร�ง โดยม�ข��นตอน
ด�งน�� 

1. ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ข�อบ�งค�บและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�องอย�างเคร�งคร�ด  

2. ปฏ�บ�ต�ตามนโยบาย “การก�าก�บด�แลก�จการ” และ “จรรยาบรรณทางธ�รก�จ” ของ ธพส. 

3. ม��งม��นท��จะประกอบธ�รก�จด�วยความโปร�งใส ซ��อส�ตย�ส�จร�ตและเป�นธรรม 

4. ย�ดม��นในการปฏ�บ�ต�ตนเป�นพลเม�องด�และปล�ก��งให�พน�กงานม�จ�ตส�าน�กท��ด�  

5. ค�าน�งถ�งผลประโยชน�และผลกระทบจากการด�าเน�นงานขององค�กร ด�วยความเสมอภาคและ 
เป�นธรรมในด�านส�งคมต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ยของ ธพส. 

6. ด�าเน�นธ�รก�จด�วยความร�บผ�ดชอบและร�กษาประโยชน�ของผ��ม�ส�วนได�เส�ยและส�งคม  

7. สร�างระบบงานท��เข�มแข�งเพ��อป�องก�นการท�จร�ตผ�านระบบการตรวจสอบภายใน  

8. ก�าหนดให�กรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงานท�กคน ม�ส�วนร�วมในการต�อต�านการท�จร�ต รายงาน 
ความข�ดแย�งทางผลประโยชน� ม�การส��อสารอย�างม�ประส�ทธ�ผล  

9. เป�ดโอกาสให�ผ��ม�ส�วนได�เส�ยม�ช�องทางการร�องเร�ยนและร�บฟ�งความค�ดเห�นและม�มาตรการค��มครอง 
ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแส 

 

2.2  นโยบายต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น 
 
การต�อต�านท�จร�ตคอร�ร�ปช��นม�จ�ดม��งหมายในการพ�ฒนาข�ดความสามารถทางการแข�งข�น และการยกระด�บ

การพ�ฒนาองค�กร โดยลดการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นท��เก�ดข��น ซ��งต�องอาศ�ยการสร�างสภาพแวดล�อมทางการแข�งข�น
อย�างเป�นธรรม และการด�าเน�นธ�รก�จอย�างส�จร�ต ซ��งเป�นหน�าท�� ความร�บผ�ดชอบของกรรมบร�ษ�ทในการเป�นผ��น�า
ต�วอย�างในการต�อต�านการท�จร�ต ประกอบธ�รก�จ ตามหล�กค�ณธรรม จร�ยรรม และด�าเน�นธ�รก�จด�วยหล�กการใน
การต�อต�านการท�จร�ตท�กร�ปแบบ 
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 กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานของ ธพส. ต�องไม�ยอมร�บหร�อให�การคอร�ร�ปช��นในท�กร�ปแบบท��ง
ทางตรงหร�อทางอ�อม โดยครอบคล�มถ�งท�กหน�วยงานท��เก��ยวข�อง และให�ม�การสอบทานการปฏ�บ�ต�ตามนโยบาย
ต�อต�านคอร�ร�ปช��นน��อย�างสม��าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏ�บ�ต� และข�อก�าหนดในการด�าเน�นการ 
เพ��อให�สอดคล�องก�บการเปล��ยนแปลง ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ และข�อก�าหนดของบร�ษ�ท 

 ธพส. ได�ก�าหนดนโยบายต�อต�านคอร�ร�ปช��นด�งต�อไปน��  

1. คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานร�วมก�นต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นท�กร�ปแบบ   ท��งทางตรง
และทางอ�อม ไม�ว�าจะอย��ในร�ปแบบใด เช�น การให�ค�าม��นส�ญญา การขอ การเร�ยกร�อง การให�หร�อร�บส�นบน 
การกระท�าหร�อพฤต�กรรมท��ส�อไปในทางท�จร�ตคอร�ร�ปช��นในท�กสถานท��ท�� ธพส.ด�าเน�นก�จการอย��  

2. ธพส. ท�าการส��อสารประชาส�มพ�นธ�ท��งภายในและภายนอกองค�กรเพ��อเสร�มสร�างให�เก�ดความร��ความ
เข�าใจและความร�วมม�อท��จะย�บย��งผ��ท��ต�องการกระท�าท�จร�ตคอร�ร�ปช��นต�อ ธพส. 

3. ธพส. จ�ดท�ากระบวนงานและว�ธ�ปฏ�บ�ต�อย�างช�ดเจน ม�การประเม�นความเส��ยงด�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น 
รวมท��งม�กระบวนการต�ดตามและสอบทานอย�างสม��าเสมอ เพ��อให�สอดคล�องก�บการเปล��ยนแปลงของธ�รก�จและ
กฎหมายท��เก��ยวข�อง  

4. ธพส. ให�ความเป�นธรรมและค��มครองพน�กงานท��ปฏ�เสธการกระท�าท�จร�ตคอร�ร�ปช��นและ/หร�อให�
ความร�วมม�อโดยแจ�งเร��องท�จร�ตคอร�ร�ปช��นท��เก��ยวข�องก�บ ธพส. ผ�านช�องทางท��ก�าหนด   ในกรณ�พน�กงานคนใด
เป�นผ��กระท�าการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นจะต�องได�ร�บการพ�จารณาโทษทางว�น�ยตามระเบ�ยบท��ก�าหนดไว�  
 
 

2.3 หน�าท��ความร�บผ�ดชอบ 
 

เพ��อสร�างให�เก�ดการบร�หารงานท��โปร�งใสไม�ม�ช�องว�างให�ก�บการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นและให�ม�การบร�หารงาน 
ท��เช��อมโยงสอดคล�องก�น ธพส. จ�งได�แบ�งแยกหน�าท��ความร�บผ�ดชอบด�งน�� 

1. คณะกรรมการ ธพส. ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�าก�บด�แลให�ม�ระบบท��
สน�บสน�นการต�อต�านการท�ร�ตคอร�ร�ปช��นท��ม�ประส�ทธ�ภาพ ท�าให�เก�ดความม��นใจว�า��ายบร�หาร ได�
ตระหน�กและให�ความส�าค�ญก�บการต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นและม�การปล�ก��งการไม�ท�จร�ต
คอร�ร�ปช��นให�เป�นว�ฒนธรรมองค�กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเง�นและบ�ญช� ระบบควบค�มภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบร�หารความเส��ยงองค�กร รวมท��งความเส��ยงด�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น 
เพ��อม��นใจว�านโยบายการต�อต�านการท�จร�ต คอร�ร�ปช��นม�การน�าไปปฏ�บ�ต� ม�ความร�ดก�ม เหมาะสม 
ท�นสม�ย และม�ประส�ทธ�ภาพ เป�นไปตามมาตรฐานสากล  
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3. กรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หาร  
ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการจ�ดท�าระบบและให�การส�งเสร�มและสน�บสน�นนโยบายต�อต�าน
คอร�ร�ปช��นให�เป�นร�ปธรรม ม�การส��อสารไปย�งพน�กงาน และผ��เก��ยวข�องท�ก��าย รวมท��งทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ เพ��อให�สอดคล�อง ก�บกฎหมาย และ การระเบ�ยบ 
ข�อบ�งค�บและข�อก�าหนดของ ธพส.  

4. ผ��อ�านวยการ��ายตรวจสอบภายใน  
ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปอย�าง ถ�กต�องตรง
ตามนโยบาย แนวปฏ�บ�ต� อ�านาจ ระเบ�ยบปฏ�บ�ต� ข�อก�าหนดและกฎหมาย เพ��อให�ม��นใจว�า ธพส. 
ม�ระบบควบค�มท��ม�ความเหมาะสมและเพ�ยงพอต�อท��งด�านการเง�น ด�านการจ�ดซ��อจ�ดจ�าง  
ด�านความเส��ยงองค�กร ตลอดจนด�านความเส��ยงทางท�จร�ต คอร�ร�ปช��น และม�การรายงานต�อ
คณะกรรมการตรวจสอบให�ร�บทราบ 

 
 

2.4  ข�อก�าหนดในการด�าเน�นการ 
 

1. นโยบายต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นน��ให�ครอบคล�มไปถ�งกระบวนการบร�หารงานบ�คคล ต��งแต� 
การสรรหาหร�อการค�ดเล�อกบ�คคลากร การเล��อนต�าแหน�ง การ��กอบรม การประเม�นผล 
การปฏ�บ�ต�งานและการให�ผลตอบแทนแก�พน�กงาน โดยก�าหนดให� ผ��บ�งค�บบ�ญชาท�กระด�บส��อสาร 
ท�าความเข�าใจก�บพน�กงาน เพ��อควบค�มด�แลการปฏ�บ�ต�ให�เป�นไปอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ 

2. ด�าเน�นการใดๆ ตามนโยบายต�อต�านการท�จร�ตและคอร�ร�ปช�นโดยให�ใช�แนวปฏ�บ�ต�ตามท��ก�าหนดไว� 

3. เพ��อความช�ดเจนในการด�าเน�นการในเร��องท��ม�ความเส��ยงส�งก�บการเก�ดการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น 
กรรมการผ��บร�หารและพน�กงานต�องปฏ�บ�ต�ด�วยความระม�ดระว�งในเร��องด�งต�อไปน�� 

3.1 การให� หร�อร�บของก�าน�ล การเล��ยงร�บรอง 

3.2 เง�นบร�จาคเพ��อการก�ศล หร�อเง�นสน�บสน�นการให�หร�อร�บเง�นบร�จาคหร�อเง�นสน�บสน�น 
ต�องเป�นไปอย�างโปร�งใสและถ�กต�องตามกฎหมายโดยต�องม��นใจว�าเง�นบร�จาค หร�อเง�น
สน�บสน�นไม�ได�ถ�กน�าไปใช�เพ��อเป�นข�ออ�างในการต�ดส�นบน 

3.3 ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จและการจ�ดซ��อจ�ดจ�าง ห�ามให�หร�อร�บส�นบนในการด�าเน�นธ�รก�จ 
ท�กชน�ด  
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2.5 นโยบายการแจ�งเบาะแส 
 

เพ��อเป�นการเป�ดโอกาสให�พน�กงาน ล�กค�า หร�อบ�คคลภายนอกสามารถร�องเร�ยนการกระท�าผ�ด
กฎหมาย ระเบ�ยบข�อบ�งค�บ และจรรยาบรรณการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ท อ�นน�ามาซ��งความ  เส��อมเส�ยใน
ทร�พย�ส�นและช��อเส�ยงของ ธพส. 

 
2.5.1.ขอบเขตของการแจ�งเบาะแส 

1) พฤต�กรรมท��เก��ยวก�บการกระท�าใดๆ เพ��อแสวงหาประโยชน�ท��ม�ควรได�โดยชอบด�วย กฎหมายซ��ง
รวมถ�งการย�กยอกทร�พย� การท�จร�ต การคอร�ร�ปช��น และการให�และการร�บ ส�นบน พฤต�กรรมท��เก��ยวก�บการ
ฉ�อโกง หร�อการตกแต�งงบการเง�น ซ��งเป�นการต��งใจ หลอกลวงผ��อ��นด�วยการแสดงข�อความเท�จหร�อปกป�ด
ข�อความจร�งซ��งควรบอก 

2) พฤต�กรรมท�� เก��ยวก�บการด�าเน�นธ�รกรรมท����า��นกฎหมาย กฎระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ธพส . 
จรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ  

 
2.5.2. ช�องทางการแจ�งเบาะแส 
 

พน�กงานล�กค�า หร�อ บ�คคลภายนอกสามารถย��นเร��องแจ�งเบาะแสพร�อมแนบข�อม�ลท��น�าเช��อถ�อ เพ��อให�
สามารถด�าเน�นการตรวจสอบได� โดยสามารถส�งไปย�งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โทรศ�พท� : 0-2142-2222 , 0-2142-2203 

 โทรสาร  : 02-143-8889 
 ไปรษณ�ย� :  เร�ยน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 
เลขท�� ๑๒๐ ถนนแจ�งว�ฒนะ อาคารศ�นย�ประช�มวาย�ภ�กษ� ช��น ๑ 
ศ�นย�ราชการเฉล�มพระเก�ยรต� ๘๐ พรรษา ๕ ธ�นวาคม ๒๕๕๐ 
แขวงท��งสองห�อง เขตหล�กส�� กร�งเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

ท��งน�� การร�องเร�ยนจะถ�อเป�นความล�บท��ส�ด และผ��ร�องเร�ยนสามารถร�องเร�ยนได�มากกว�า หน��งช�องทางและไม�จ�าเป�น 
ต�องเป�ดเผยต�วตนผ��ร�องเร�ยน   แต�หากเป�ดเผยตนเองจะท�าให� ธพส. โดยประธานกรรมการตรวจสอบสามารถ
แจ�งผลการด�าเน�นการหร�อรายละเอ�ยดเพ��มเต�มในเร��องท��ร�องเร�ยนให�ทราบได�  
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2.5.3. กระบวนการด�าเน�นการเม��อได�ร�บแจ�งเบาะแสหร�อข�อร�องเร�ยน 
 

คณะกรรมการได�ก�าหนดให�ม�กระบวนการด�าเน�นการ เม��อได�ร�บเร��องร�องเร�ยนด�งน�� 

1) คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให�กรรมการผ��จ�ดการเป�นผ��แต�งต��งผ��ท��เหมาะสมเข�าร�วมเป�น
กรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งเพ��อหาข�อสร�ป ท��งน��คณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�ง ต�องไม�ม�
ส�วนได�เส�ยก�บเร��องร�องเร�ยน 

2) ในกรณ�ท��ผ��บร�หารระด�บ��ายงานข��นไปถ�งกรรมการผ��จ�ดการหร�อกรรมการของ ธพส. เป�น ผ��ถ�ก
ร�องเร�ยนคณะกรรมการ ธพส. จะเป�นผ��แต�งต��งคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งเพ��อท�าหน�าท��
ตามความเหมาะสม 

3) ในกรณ�ท��คณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งเห�นว�าเร��องท��ร�องเร�ยนหร�อแจ�งเบาะแสม�ม�ลให�เสนอ
กรรมการผ��จ�ดการหร�อคณะกรรมการ ธพส. แล�วแต�กรณ�เพ��อแต�งต��งคณะกรรมการสอบสวน 
(ว�น�ย) ต�อไป 

4) การรายงานผลให�ผ��ร�องเร�ยนทราบ  คณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งม�หน�าท��รายงานผล สร�ป
เร��องร�องเร�ยนให�แก�ผ��แจ�งเร��องร�องเร�ยนทราบ 

 
2.5.4. การค��มครองปกป�องผ��ท��แจ�งข�อม�ลหร�อให�เบาะแส 
 

1) ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแส สามารถเล�อกท��จะไม�เป�ดเผยตนเองได�หากเห�นว�าการเป�ดเผย 
อาจท�าให�เก�ดความเส�ยหายก�บตนเอง แต�ต�องระบ�รายละเอ�ยดข�อเท�จจร�งหร�อหล�กฐานท��ช�ดเจน
เพ�ยงพอท��แสดงให�เห�นว�าม�เหต�อ�นควรเช��อว�าม�การกระท�าท��เป�นการ��า��นกฎหมาย กฎระเบ�ยบ 
ข�อบ�งค�บ ธพส. จรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ รวมถ�งการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นในร�ปแบบต�างๆ เก�ดข��น 
อย�างไรก�ตาม หากเล�อกท��จะเป�ดเผยก�จะท�าให�ผ��ร�บข�อร�องเร�ยนสามารถด�าเน�นการได�อย�าง
รวดเร�วย��งข��น 

2) ข�อม�ลท��เก��ยวข�อง ธพส. ถ�อเป�นความล�บและจะเป�ดเผยเท�าท��จ�าเป�น โดยค�าน�งความปลอดภ�ย  
และความเส�ยหายของผ��ร�องเร�ยน ผ��แจ�งเบาะแส แหล�งท��มาของข�อม�ลหร�อบ�คคลท��เก��ยวข�อง  
ท��งน�� ผ��ร�บผ�ดชอบในท�กข��นตอน จะต�องเก�บร�กษาข�อม�ลท��ได�ร�บร��ไว�เป�นความล�บและไม�เป�ดเผยต�อ
บ�คคลอ��น หาก��า��นถ�อเป�นการกระท�าความผ�ดว�น�ยจะได�ร�บการพ�จารณาโทษตามระเบ�ยบของ 
ธพส. 

3) กรณ�ท��ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแสเห�นว�าตนอาจได�ร�บความไม�ปลอดภ�ย หร�ออาจเก�ดความ
เด�อดร�อนเส�ยหาย ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแสสามารถร�องขอให� ธพส. ก�าหนดมาตรการ
ค��มครองท��เหมาะสมก�ได� หร�อ ธพส. อาจก�าหนดมาตรการค��มครองโดยผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแส
ไม�ต�องร�องขอก�ได� หากเห�นว�าเป�นเร��องท��ม�แนวโน�มท��จะเก�ดความเส�ยหายหร�อความไม�ปลอดภ�ย 
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4) ธพส. จะด�าเน�นการอย�างย�ต�ธรรมต�อผ��แจ�งเบาะแสหร�อผ��แจ�งข�อร�องเร�ยน หากเป�น พน�กงาน 
ธพส. จะไม�ม�การปร�บเปล��ยนต�าแหน�งหน�าท��ความร�บผ�ดชอบสถานท��ท�างา พ�กงาน ข�มข�� ค�กคาม 
เล�กจ�างหร�อกระท�าการอ��นใดท��เป�นการไม�ย�ต�ธรรมต�อผ��แจ�งเบาะแสหร�อผ��แจ�งข�อร�องเร�ยนและ 
หากเป�นบ�คคลภายนอก ธพส. จะพ�จารณาและสอบสวนด�วยความโปร�งใส โดยปฏ�บ�ต�ต�อบ�คคล 
ท��เก��ยวข�องก�บการด�าเน�นธ�รก�จอย�างเท�าเท�ยม และเสมอภาค เพ��อให�ผ��แจ�งเบาะแสไว�วางใจและ
เช��อม��นในกระบวนการตรวจสอบท��เป�นธรรม 

5) ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแสท��ไม�ได�ม�เจตนาส�จร�ตในการรายงาน และ/หร�อ ต�อมาพ�ส�จน�ได�ว�าเป�น
การกระท�าท��ต��งใจให�เก�ดความเส�ยหาย หร�อรายงานไม�ถ�กต�อง หากเป�นพน�กงานจะต�องร�บโทษ
ทางว�น�ยตามข�อบ�งค�บเก��ยวก�บการท�างานของ ธพส. หากเป�นบ�คคลภายนอกซ��งท�าให� ธพส. ได�ร�บ
ความเส�ยหาย ธพส. จะพ�จารณาด�าเน�นคด�ตามกฎหมาย 
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3. จร�ยธรรมของคณะกรรมการ ธพส. 
 

 
 
เพ��อแสดงถ�งเจตนารมณ�ในการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. อย�างโปร�งใส ม�ค�ณธรรม ม�ความร�บผ�ดชอบต�อ 

ผ��ม�ส�วนได�ส�วนเส�ย (Stakeholders) และม�ความเป�นม�ออาช�พ      ธพส. จ�งก�าหนดแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของ
คณะกรรมการ ธพส. ซ��งถ�อเป�นจรรยาบรรณในการปฏ�บ�ต�หน�าท�� ด�งน�� 

3.1 ปฏ�บ�ต�หน�าท��ให�เป�นไปตามกฎหมาย กฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง ข�อบ�งค�บของ ธพส. และ  มต�ท��
ประช�มผ��ถ�อห��น 

3.2 บร�หารงานด�วยความซ��อส�ตย�ส�จร�ตโดยไม���กใ��การเม�อง และวางต�วเป�นกลางอย�างเคร�งคร�ดม�การ
ต�ดส�นใจและการกระท�าเป�นอ�สระ 

3.3 ให�อ�านาจผ��บร�หารในการด�าเน�นงานประจ�าว�นของ ธพส. อย�างเต�มท��โดยไม�เข�าไปช��น�าการ
ด�าเน�นงานด�งกล�าวโดยไม�ม�เหต�ผลสมควร 

3.4 ไม�ม�ส�วนได�ส�วนเส�ยในก�จการท��เป�นธ�รก�จเก��ยวข�องก�บ ธพส. หร�อในก�จการท��ม�ล�กษณะเป�นการ
แข�งข�นก�บ ธพส. ไม�ว�าโดยทางตรงหร�อทางอ�อม 

3.5 หล�กเล��ยงความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ส�วนตนต�อผลประโยชน�ของ ธพส. เพ��อให�การบร�หารงาน
เป�นไปอย�างเต�มท��และม�ประส�ทธ�ภาพ 

3.6 บร�หารงานด�วยความระม�ดระว�งและไม�สร�างข�อผ�กม�ดท��อาจข�ดแย�งก�บหน�าท��ของตนในภายหล�ง 

3.7 ไม�แสวงหาผลประโยชน�อ�นม�ชอบจากการท�างานไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม 

3.8 ปฏ�บ�ต�หน�าท��อย�างเต�มความสามารถ เพ��อให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ดต�อ ธพส. 

3.9 ไม�กระท�าการใดๆ ท��อาจม�ผลให�เก�ดการบ��นทอนผลประโยชน�ของ ธพส. หร�อเป�นการเอ��อ
ประโยชน�ให�บ�คคลหร�อน�ต�บ�คคลอ��น 

3.10 ม��งม��นท��จะป�องก�นและขจ�ดการกระท�าท��ส�อไปในทางท�จร�ตโดยถ�อเป�นเร��องท��ต�องด�าเน�นการอย�าง
รวดเร�วและเด�ดขาด เพ��อสร�างค�าน�ยมและภาพล�กษณ�ท��ด�ของ ธพส. 
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4. จร�ยธรรมต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
 
 
 

4.1 นโยบายป��บ�ต�ต�อช�มชน ส�งคม และส��งแวดล�อม 
 

ธพส. เป�นส�วนหน��งของส�งคมจ�งม�ภารก�จร�บผ�ดชอบการพ�ฒนาช�มชน และส�งคมโดยรวม   ธพส. ม�
นโยบายในการให�ความส�าค�ญก�บค�ณภาพ ความปลอดภ�ย อาช�วอนาม�ย และส��งแวดล�อมของช�มชนและส�งคม
โดยม��งเน�นให�เก�ดการพ�ฒนาส�งคมช�มชน ส��งแวดล�อม ท�าน�บ�าร�งศาสนา สร�างสรรค�และอน�ร�กษ�ทร�พยากรธรรมชาต� 
รวมท��งสน�บสน�นการศ�กษาแก�เยาวชน และสน�บสน�น ก�จกรรมสาธารณประโยชน�แก�ช�มชน  เพ��อให�ช�มชน 
เข�มแข�ง ส�งคมด� และม�ส��งแวดล�อมท��สะอาด เพ��อให� ธพส. เจร�ญเต�บโตอย�างย��งย�นพร�อมก�บการพ�ฒนาของส�งคม 

1. ธพส. ม��งม��นท��จะม�ส�วนร�วมในการร�บผ�ดชอบต�อส�งคมเร��องค�ณภาพ ความปลอดภ�ยอาช�วอนาม�ย 
และส��งแวดล�อมอย�างจร�งจ�งและต�อเน��องรวมท��งการใช�ทร�พยากรธรรมชาต�ให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ด 
โดยตระหน�กถ�งความส�าค�ญของส��งแวดล�อมและความปลอดภ�ย ของผ��ม�ส�วนได�เส�ยท��เก��ยวข�อง 
ตลอดจนส�งเสร�มก�จกรรมทางส�งคมในการร�กษาส��งแวดล�อม และพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ตของคนใน
ช�มชนตามหล�กการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 

2. ธพส. ปล�ก��งจ�ตส�าน�กเก��ยวก�บความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม และส��งแวดล�อมแก�บ�คลากรของ ธพส. 
ท�กระด�บอย�างต�อเน��อง  

3. ธพส. ต�องการม�ส�วนสร�างสรรค�ส�งคมและส��งแวดล�อมอย�างสม��าเสมอโดยต�องเป�นก�จกรรมท��
เหมาะสม และสร�างประโยชน�แก�ช�มชน ส�งคม และส��งแวดล�อมได�จร�ง หากเล�อกใช�ว�ธ�การบร�จาค
จะต�องตรวจสอบข�อม�ลผ��ร�บบร�จาค เพ��อให�แน�ใจว�าน�าไปใช�เพ��อการก�ศลอย�างม�ประส�ทธ�ภาพและ
ประส�ทธ�ผล ก�อประโยชน�อย�างแท�จร�ง 

 
 

4.2 การป��บ�ต�ด�านความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 
 

ธพส. ตระหน�กด�ว�า “ส�งคม” เป�นกลไกส�าค�ญท��จะช�วยส�งเสร�มผล�กด�นให�ก�จการของ ธพส. คงอย��และ
เต�บโตอย�างม��นคงโดยเร��มจากส�งคมเล�กๆ ในองค�กรได�แก�พน�กงานซ��งเป�นห�วใจส�าค�ญท��เสร�มศ�กยภาพและ
ความสามารถในการแข�งข�นไปส��ส�งคมระด�บช�มชนและระด�บประเทศ  โดยม�ก�จกรรมท��เป�นเป�าหมายในการ
ด�าเน�นการในระด�บส�งคมต�างๆ ด�งน�� 
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4.2.1 ระด�บองค�กร 

- พ�ฒนาท�กษะของพน�กงานท�กระด�บและสร�างองค�ความร��ภายในองค�กรส��การบร�หาร
ความสามารถ 

- ส�งเสร�มพน�กงานให�ม�ส�วนร�วมในการแสดงออกถ�งความค�ดเห�นต�อองค�กร 

- ส�งเสร�มพน�กงานให�ม�ส�วนร�วมในการพ�ฒนาช�มชน 
 

4.2.2 ระด�บช�มชน 

-  อน�ร�กษ�ทร�พยากรและส��งแวดล�อม 

-  ส�งเสร�มและพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ต 

- ส�งเสร�มการศ�กษาและพ�ฒนาการเร�ยนร��ของเยาวชนในช�มชน 

- ส�งเสร�มการเร�ยนร��การใส�ใจในว�ฒนธรรมค�ณธรรมและธรรมะเพ��อเป�นรากฐานของการพ�ฒนา 
ค�ณภาพช�ว�ตของเยาวชน 

 
4.2.3 ระด�บประเทศ 

- สน�บสน�นก�จกรรมด�านการอน�ร�กษ�ส��งแวดล�อม 

- สน�บสน�นพ�ฒนาการเร�ยนร��และการสร�างจ�ตส�าน�กและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมของเยาวชน 
 
 

4.3 นโยบายการป��บ�ต�ต�อผ����อห��น 
 
ธพส. ตระหน�กด�ว�าผ��ถ�อห��นค�อเจ�าของก�จการ ธพส. ม�หน�าท��สร�างม�ลค�าเพ��มให�แก�ผ��ถ�อห��น ในระยะยาว

จ�งก�าหนดให�กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ต�องปฏ�บ�ต�ตามแนวทางต�อไปน�� 
 
4.3.1 ปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�วยความร�บผ�ดชอบ ระม�ดระว�ง และซ��อส�ตย�ส�จร�ต ภายใต�การต�ดส�นใจอย�าง

สมเหต�สมผล บนพ��นฐานข�อม�ลท��เช��อว�าเพ�ยงพอถ�กต�องไม�ม�ส�วนได�เส�ยท��งทางตรงทางอ�อม
และท�าโดยส�จร�ตเพ��อประโยชน�ส�งส�ดของ ธพส. รวมท��งม�จ�ดม��งหมายโดยชอบและเหมาะสม 
ไม�กระท�าการโดยม�ความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ก�บ ธพส. 

 
4.3.2 ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�ตถ�ประสงค�ข�อบ�งค�บของ ธพส. มต�กรรมการ มต�ท��ประช�มผ��ถ�อห��น 

ด�าเน�นการตามแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของหล�กการก�าก�บด�แลก�จการและจรรยาบรรณในการด�าเน�น
ธ�รก�จเพ��อประโยชน�ส�งส�ดของผ��ถ�อห��น 
 

4.3.3 จ�ดการด�แลม�ให�ส�นทร�พย�ของ ธพส. เส��อมค�าหร�อส�ญหายโดยม�ชอบ โดยจ�ดให�ม�ระบบ 
ควบค�มภายในและระบบบร�หารความเส��ยงท��ม�ประส�ทธ�ผล 
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4.3.4  เป�ดโอกาสให�ผ��ถ�อห��นเข�ามาม�ส�วนในการด�แลก�จการและให�ความเห�นเก��ยวก�บการด�าเน�นก�จการ 
 
4.3.4 รายงานสถานภาพของ ธพส. อย�างสม��าเสมอครบถ�วนตามความเป�นจร�งและท�นต�อสถานการณ� 

 
4.3.5 แจ�งข�อม�ลข�าวสารและสารสนเทศของ ธพส. ท��ถ�กต�องตามข�อเท�จจร�งและเพ�ยงพอต�อการ

ต�ดส�นใจแก�ผ��ถ�อห��นท�กรายอย�างเท�าเท�ยมก�นและในเวลาท��เหมาะ 
 

4.3.6 ห�ามม�ให�กรรมการผ��บร�หารและพน�กงานแสวงหาผลประโยชน�ให�ตนเองและผ��ท��เก��ยวข�องโดย
ให�ข�อม�ลใดๆ ของ ธพส. ซ��งย�งไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณะเป�ดเผยข�อม�ลล�บของ ธพส. ต�อ
บ�คคลภายนอกและ/ หร�อด�าเน�นการใดๆ ในล�กษณะท��อาจก�อให�เก�ดความข�ดแย�งทาง
ผลประโยชน�ก�บ ธพส. 

 
4.3.8  ม�ช�องทางส�าหร�บการแจ�งเบาะแสการกระท�าท��ไม�ส�จร�ต หร�อข�อร�องเร�ยนต�างๆครอบคล�มถ�ง

เว�บไซต� ไปรษณ�ย� โทรคมนาคมและม�กระบวนการตอบสนองข�อร�องเร�ยนการค��มครอง 
ผ��ร�องเร�ยนรวมถ�งแจ�งผลการด�าเน�นการต�อผ��ร�องเร�ยนอย�างเป�นระบบและย�ต�ธรรม 

 
 

4.4 นโยบายการป��บ�ต�ต�อพน�กงาน  
 

พน�กงานของ ธพส. ท�กคนเป�นห�วใจส�าค�ญท��ส�ดในการด�าเน�นธ�รก�จ ธพส. ต�องให� ความส�าค�ญก�บ
พน�กงานท�กคนโดยไม�ม�การเล�อกปฏ�บ�ต� ส�งเสร�มให�พน�กงานม�ความสาม�คค� ปฏ�บ�ต�ต�อก�นอย�างส�ภาพและ 
เคารพในศ�กด��ศร�ความเป�นมน�ษย� สร�างสภาพแวดล�อมในการ ท�างานท��ด�และปลอดภ�ย จ�ายค�าตอบแทน 
ท��เหมาะสมม�สว�สด�การท��ด�ให�แก�พน�กงาน และจ�ดหาเทคโนโลย�มาสน�บสน�นการท�างาน เพ��อให�พน�กงานสามารถ
ด�าเน�นงานได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพอย�างส�งส�ด  

 
4.4.1 ปฏ�บ�ต�ต�อพน�กงานท�กคนโดยเสมอภาคก�น ไม�เล�อกปฏ�บ�ต� ไม�แบ�งแยกถ��นก�าเน�ด เช��อชาต� เพศ 

อาย� ส�ผ�ว ศาสนา ความพ�การ ฐานะ ชาต�ตระก�ล สถานศ�กษา หร�อสถานะอ��นใดท��ม�ได�เก��ยวข�อง
โดยตรงก�บการปฏ�บ�ต�งาน 

 
4.4.2 ให�โอกาสพน�กงานท�กคนแสดงความสามารถอย�างเต�มท�� โดยจ�ายผลตอบแทนท�� เหมาะสมก�บ

ความร��ความสามารถ และสร�างแรงกระต��นในการท�างานท��งในร�ปของเง�นเด�อน โบน�ส และ
ค�าใช�จ�ายในการด�าเน�นงานท��เหมาะสมตามระเบ�ยบของ ธพส.  

 
4.4.3 พน�กงาน ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�หน�าท��ในความร�บผ�ดชอบอย�างส�ดความสามารถม�จ�ตส�าน�กท��ด� 

ซ��อส�ตย�ส�จร�ต ย�ดม��นในค�ณธรรมและจร�ยธรรมและม�ความร�บผ�ดชอบ 
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4.4.4 พน�กงานของ ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�งานตามสายบ�งค�บบ�ญชาร�บค�าส��งและร�บผ�ดชอบโดยตรงต�อ

ผ��บ�งค�บบ�ญชาของตน 
 
4.4.5 พน�กงานของ ธพส. สามารถใช�ทร�พยากร แรงงาน สถานท�� และส��งอ�านวยความ สะดวกของ ธพส. 

ในหน�าท��อย�างเต�มท��ในการท�างาน แต�ห�ามใช�ทร�พยากร แรงงาน สถานท��และส��งอ�านวยความ
สะดวกไปในการอ��น นอกจากการปฏ�บ�ต�หน�าท��หร�อ สว�สด�การท��ตนม�ส�ทธ�โดยชอบ 

 
4.4.6 พน�กงานของ ธพส. ต�องม�ก�ร�ยามารยาทส�ภาพ แต�งกายเหมาะสมต�อกาลเทศะและประพฤต�ตน

เหมาะสมก�บหน�าท��การงานไม�สร�างความเส��อมเส�ยต�อภาพล�กษณ� ธพส. 
 
4.4.7 พน�กงานของ ธพส. ควรให�ความร�วมม�อในก�จกรรมท��ธพส.จ�ดข��นเพ��อสร�างความสาม�คค� รวมท��ง

ก�จกรรมเพ��อส�งคมท�� ธพส. จ�ดข��น 
 
4.4.8 ธพส. ส�งเสร�มการใช�ส�ทธ�ของล�กจ�างตามกฎหมายว�าด�วยแรงงานร�ฐว�สาหก�จส�มพ�นธ� ธพส. จะไม�

กระท�าการอ�นใดท��เป�นการข�ดขวางก�จกรรมของสหภาพคณะกรรมการก�จการส�มพ�นธ� เว�นแต�
ก�จกรรมน��นจะเป�นการกระท�าอ�นข�ดต�อกฎหมาย  

 
 

4.5 นโยบายการป��บ�ต�ต�อล�กค�า 
 

ธพส. ม��งเน�นในค�ณภาพและความซ��อส�ตย�ของการด�าเน�นธ�รก�จเพ��อความพ�งพอใจของล�กค�า ธพส.  
โดยม�การด�าเน�นธ�รก�จอย�างม�จร�ยธรรมม�การให�บร�การท��เข�าถ�งได�สะดวกเคารพต�อเก�ยรต�และความเป�น 
ส�วนบ�คคลของล�กค�าแต�ละราย 
 

4.5.1 จะปฏ�บ�ต�ต�อล�กค�าท�กคนอย�างเสมอภาคและเท�าเท�ยมก�นบนพ��นฐานของผลตอบแทนท��
ย�ต�ธรรมต�อท��งสอง��าย 

4.5.2 ให�ข�อม�ลข�าวสารและค�าแนะน�าท��ถ�กต�อง เพ�ยงพอ และท�นเหต�การณ� ต�อล�กค�าเพ��อให�ทราบ
เก��ยวก�บส�นค�าและบร�การ 

 
4.5.3 ปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขต�างๆ ท��ม�ต�อล�กค�าอย�างเคร�งคร�ด กรณ�ท��ไม�สามารถปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไข 

ข�อใดได� ต�องร�บแจ�งให�ล�กค�าทราบเพ��อร�วมก�นพ�จารณาหาแนวทาง แก�ไขป�ญหา 
 
4.5.4 ปฏ�บ�ต�ก�บล�กค�าด�วยความส�ภาพและเป�นท��วางใจของล�กค�า 
 
4.5.5 เคารพต�อส�ทธ�ส�วนบ�คคลของล�กค�า โดยจะร�กษาข�อม�ลของล�กค�า และไม�เป�ดเผย ข�อม�ลด�งกล�าว

แก�บ�คคลภายนอก 
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4.5.6 ให�ม�ระบบ/กระบวนการท��ให�ล�กค�าร�องเร�ยนเก��ยวก�บค�ณภาพและการให�บร�การในการตอบสนอง

การส�งมอบ และการด�าเน�นการอย�างถ�งท��ส�ดเพ��อให�ล�กค�าได�ร�บการตอบสนองอย�างรวดเร�ว 
 
4.5.7 ให�การสน�บสน�นให�ม�ก�จกรรมเพ��อเสร�มสร�างและร�กษาความส�มพ�นธ�อ�นด�ระหว�างล�กค�าและ 

ธพส. 
 

 

4.6 นโยบายการป��บ�ต�ต�อการจ�ดหาพ�สด�และการป��บ�ต�ต�อค��ค�า 
 
การจ�ดหาพ�สด� เป�นกระบวนการส�าค�ญท��สน�บสน�นการด�าเน�นก�จการให�เก�ดการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 

ม�การตรวจสอบอย�างร�ดก�ม ธพส. ให�ความส�าค�ญก�บผ��ค�า โดยปฏ�บ�ต�ต�อค��ค�าอย�างเสมอภาคบนพ��นฐานของ 
การแข�งข�นท��เป�นธรรมโปร�งใสและเท�าเท�ยมก�น เพ��อการเป�นพ�นธม�ตรท��สน�บสน�นการด�าเน�นธ�รก�จระหว�างก�นใน
ระยะยาว ธพส. เพ��อให�ค��ค�าของ ธพส. ม�การด�าเน�นงานอย�างม�จร�ยธรรม เคารพส�ทธ� มน�ษยชนม�การด�แล 
อาช�วอนาม�ยและความปลอดภ�ยของ ล�กจ�าง รวมถ�งการให�ความส�าค�ญต�อการบร�หารจ�ดการส��งแวดล�อมต�างๆ 
ท��เก��ยวข�องอย�างย��งย�น โดยม�นโยบายด�งต�อไปน�� 
 

4.6.1 จ�ดหาพ�สด�ให�ม�ผลด�ต�อบร�ษ�ทมากท��ส�ด และตรงตามความต�องการท��งค�ณภาพ ราคา จ�านวน 
เวลาการให�บร�การ ความรวดเร�ว และค�าน�งถ�งนโยบายด�านค�ณภาพ ความปลอดภ�ยอาช�วอนาม�ย
และส��งแวดล�อมด�วย 

 
4.6.2 พน�กงานผ��ด�าเน�นการจ�ดหา จะต�องม�การวางแผนจ�ดหาพ�สด�ล�วงหน�าท��ด� เพ��อหล�กเล��ยง 

การจ�ดหาพ�สด�อย�างเร�งด�วนโดยไม�ม�เหต�ผลอ�นสมควร 
 
4.6.3 ธพส. จะไม�เอาเปร�ยบค��ค�า โดยจะต�องค�าน�งถ�งประโยชน�และความเส�ยหายท��อาจเก�ดข��นใน 

ด�านช��อเส�ยงและภาพพจน�ของ ธพส. ต�อสายตาของบ�คคลภายนอกด�วย 
 
4.6.4 พน�กงาน ธพส. จะต�องให�ข�อม�ลท��ถ�กต�อง ช�ดเจน ครบถ�วน แก�ค��ค�าด�วยว�ธ�การท��เป�ดเผยและ

ให�โอกาสแก�ค��ค�าอย�างเท�าเท�ยมก�น 
 
4.6.5 พน�กงาน ธพส. ควรร�บฟ�งความค�ดเห�น ข�อเสนอแนะใดๆ ท��ค��ค�าร�องเร�ยนหร�อแนะน�า เพ��อ

ปร�บปร�งแก�ไขป�ญหาท��เก�ดข��นในการปฏ�บ�ต�งาน 
 
4.6.6 พน�กงาน ธพส. ต�องร�กษาข�อม�ลต�างๆ ท��ได�ร�บจากผ��เสนอราคา หร�อผ��เข�าร�วมประกวดราคา 

แต�ละรายไว�เป�นความล�บ ไม�เป�ดเผยให�รายอ��นทราบ 
 
4.6.7 การเช�ญค��ค�าเพ��อเสนอราคาจะต�องให�เก�ดการแข�งข�นท��เป�นธรรมก�บค��ค�าท�กราย 
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4.6.8 เจรจาต�อรองบนพ��นฐานของความส�มพ�นธ�เช�งธ�รก�จ เป�นธรรมท��งสอง��ายเป�ดเผยและม�หล�กฐาน 
 
4.6.9 ร�กษาความส�มพ�นธ�ก�บค��ค�าในเช�งธ�รก�จด�วยความเสมอภาคไม�เร�ยกร�องร�บทร�พย�ส�น หร�อ 

ผลประโยชน�อ��นใดท��งโดยตรงและโดยอ�อมจากค��ค�า 
 

4.6.10 ผ��บร�หารตามอ�านาจการจ�ดหาต�องใช�ด�ลพ�น�จในการให�ค�าปร�กษา ค�าแนะน�า และร�บฟ�งความ
ค�ดเห�นของผ��ปฏ�บ�ต�งาน 

 
4.6.11 ผ��บร�หารตามอ�านาจการจ�ดหาจะควบค�ม ตรวจสอบ ด�แลให�ม�การปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณ 

อย�างเคร�งคร�ดหากพบว�าม�การปฏ�บ�ต�ผ�ดจรรยาบรรณต�องด�าเน�นการสอบสวนและพ�จารณา
โทษทางว�น�ยตามข��นตอน 

 
4.6.12 สน�บสน�นให�ม�การจ�ดหาพ�สด�และบร�การจากผ��ประกอบการท��เป�นคนไทย 
  
4.6.13 จ�ดหาพ�สด�อย�างม�ระบบ ถ�กต�องตามหล�กว�ชาการโดยม�การควบค�มท��ร�ดก�มและปร�บเปล��ยน

ว�ธ�การให�สอดคล�องก�บการเปล��ยนแปลงทางธ�รก�จการค�าตลอดเวลา 
 
 

4.7 นโยบายป��บ�ต�ต�อค��แข�งทางการค�า 
 

ธพส. ปฏ�บ�ต�ต�อค��แข�งทางการค�าภายใต� พ.ร.บ. แข�งข�นทางการค�า พ.ศ. 2542 กรอบแห�งกฎหมาย
เก��ยวก�บหล�กปฏ�บ�ต�การแข�งข�นทางการค�า ไม�ละเม�ดความล�บ หร�อล�วงร��ความล�บทางการค�าของค��แข�งทางการค�า
ด�วยว�ธ�ฉ�อฉลโดยม�นโยบายด�งต�อไปน�� 
 

4.7.1 ประพฤต�ปฏ�บ�ต�ภายใต�กรอบกต�กาของการแข�งข�นท��ด� ส�งเสร�มการค�าเสร� และไม�ใช�ว�ธ�ท��มตลาด  
 
4.7.2 ไม�แสวงหาข�อม�ลท��เป�นความล�บของค��แข�งทางการค�า ด�วยว�ธ�การท��ไม�ส�จร�ตหร�อไม�เหมาะสม 

เช�น การให�ส�นบน หร�อว�าจ�างพน�กงานของบร�ษ�ทค��แข�งเพ��อให�ได�มาซ��งข�อม�ลท��เป�นความล�บ
ของบร�ษ�ทค��แข�ง 

 
4.7.3 ไม�ท�าลายช��อเส�ยงของค��แข�งทางการค�าด�วยการกล�าวหาในทางร�าย 
  
4.7.4 ไม�สน�บสน�นให�ม�การปฏ�บ�ต�ร�วมก�นเพ��อกระท�าการหร�อสมยอมในการเสนอราคาท��ไม�เป�นธรรมต�อล�กค�า 
  
4.7.5  ไม�ละเม�ดและปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�าด�วยทร�พย�ส�นทางป�ญญาอย�างเคร�งคร�ด 
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5. จร�ยธรรมพน�กงาน 
 
 

ธพส. ด�าเน�นธ�รก�จเก��ยวก�บการพ�ฒนาทร�พย�ส�นของภาคร�ฐให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ดเพ��อประโยชน�ต�อผ��ถ�อ
ห��นและเศรษฐก�จของประเทศ จ�งจ�าเป�นต�องธ�ารงไว�ซ��งความเป�นม�ออาช�พความคล�องต�ว และความเป�นอ�สระ 
ด�งน��นเพ��อให� ธพส. ม�ค�ณล�กษณะด�งกล�าอย�างม��นคงส�บต�อไป   จ�งก�าหนดแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของผ��บร�หารและของ
พน�กงานซ��งถ�อเป�นจรรยาบรรณในการปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�งต�อไปน�� 
 

5.1 การป��บ�ต�ต�อตนเอง 
 
5.1.1  ปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�วยความร�บผ�ดชอบ ซ��อส�ตย�ส�จร�ต ม��งม��น ท��มเท ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบ และ

นโยบายของ ธพส. และว�ฒนธรรมองค�กร โดยถ�อประโยชน�ของ ธพส. เป�นส�าค�ญ 
 
5.1.2 เคารพและปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายกฎระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บของ ธพส. อย�างเคร�งคร�ด 
 
5.1.3  ปฏ�บ�ต�งานด�วยความระม�ดระว�ง ซ��อส�ตย� ส�จร�ต และไม�ใช�ต�าแหน�งหน�าท��หาผลประโยชน�

ในทางม�ชอบ 
 
5.1.4   ม�ความม��งม��นท��จะเป�นคนด� คนเก�งโดยการพ�ฒนาตนเองไปในทางท��เป�นประโยชน�ต�อตนเอง

และ ธพส. อย��เสมอ 
 
5.1.5  ศ�กษาหาความร��และประสบการณ�เพ��อเสร�มสร�างความสามารถในการปฏ�บ�ต�งาน 

 
 

5.2 การป��บ�ต�ต�อล�กค�า ผ��เก��ยวข�องและส�งคม 
 
5.2.1 ร�กษาความล�บของล�กค�า ค��ค�า และ ธพส. อย�างเคร�งคร�ด โดยด�แลและระม�ดระว�งม�ให�เอกสาร

หร�อข�าวสารอ�นเป�นความล�บของ ธพส. ร��วไหลหร�อตกไปถ�งผ��ท��ไม�เก��ยวข�อง 
 
5.2.2  ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบด�านความปลอดภ�ยตลอดจนด�แลและร�กษาสภาพแวดล�อมให�ปลอดภ�ย 
 
5.2.3  ผล�ตงานท��ม�ค�ณภาพและส�งมอบให�ตรงเวลาตามท��ล�กค�าต�องการ 
 
5.2.4  จ�ดช�องทางการร�บฟ�งความค�ดเห�นและข�อเสนอแนะจากล�กค�า เพ��อประโยชน�ในการปร�บปร�ง

การด�าเน�นงานของ ธพส. 
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5.2.5  หล�กเล��ยงการให�หร�อร�บส��งของ การเล��ยงร�บรอง หร�อประโยชน�ใดๆ จากล�กค�า หร�อผ��ม�ส�วน

เก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ ธพส. เว�นแต�เพ��อประโยชน�ในการด�าเน�นธ�รก�จปกต� หร�อในเทศกาล
หร�อประเพณ�น�ยมในม�ลค�าท��เหมาะสม หากของขว�ญท��ได�ร�บอย��ในร�ปของเง�นหร�อส��งของท��ม�
ม�ลค�าส�ง ให�ร�บแจ�งผ��บ�งค�บบ�ญชาตามล�าด�บช��นทราบและส�งค�นโดยเร�ว 

 
 

5.3 การป��บ�ต�ระหว�างพน�กงาน 
 

5.3.1 เคารพในส�ทธ�ส�วนบ�คคลของพน�กงานหล�กเล��ยงการน�าเอาข�อม�ลหร�อเร��องราวของพน�กงานอ��น
ท��งเร��องท��เก��ยวก�บการปฏ�บ�ต�งานและเร��องส�วนต�วไปเป�ดเผย หร�อว�พากษ�ว�จารณ�ในล�กษณะท��
จะก�อให�เก�ดความเส�ยหายแก�พน�กงาน หร�อภาพพจน�โดยรวมของ ธพส. 

 
5.3.2 ไม�กล�าวร�ายหร�อกระท�าการใดๆ อ�นจะน�าไปส��ความแตกแยก หร�อความเส�ยหายภายใน ธพส. 

หร�อต�อบ�คคลท��เก��ยวข�องก�บ ธพส. 
 
5.3.3 ร�กษาและร�วมสร�างสรรค�ให�เก�ดความสาม�คค�เป�นน��าหน��งใจเด�ยวก�นในหม��พน�กงานช�วย เหล�อ

เก��อก�ลซ��งก�นและก�นในทางท��ชอบเพ��อประโยชน�ต�อ ธพส. โดยรวม 
 
5.3.4 พ�งปฏ�บ�ต�ต�อผ��ร�วมงานด�วยความส�ภาพ ม�น��าใจ ม�มน�ษย�ส�มพ�นธ�อ�นด�ไม�ป�ดบ�งข�อม�ลท�� จ�าเป�น

ในการปฏ�บ�ต�งานของผ��ร�วมงาน และปร�บตนให�สามารถท�างานร�วมก�บบ�คคลอ��นได�รวมท��งให�
เก�ยรต�ผ��อ��น โดยไม�น�าผลงานของผ��อ��นมาแอบอ�างเป�นผลงานของตน 

 
5.3.5 ย�ดม��นในค�ณธรรม ม�จร�ยธรรม ละเว�นจากอบายม�ขท��งปวง โดยไม�ประพฤต�ตนในทางท��อาจท�า

ให�เส��อมเส�ยช��อเส�ยงของตนเองและ ธพส. 
 
5.3.6 แจ�งผ��บ�งค�บบ�ญชาตามล�าด�บช��น หร�อแจ�งคณะกรรมการตรวจสอบหากพบเห�นการกระท�า

ใดๆ ท��ส�อว�าเป�นการท�จร�ต หร�อประพฤต�ม�ชอบภายใน ธพส. 
 
5.3.7 ช�วยด�าเน�นการใดๆ ท��จะร�กษาสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในการท�างานรวมท��งการพ�ฒนา

องค�กรไปส��ความเป�นเล�ศ 
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5.4  การป��บ�ต�ต�อองค�กร 
 

5.4.1 แนวป��บ�ต�ต�อรายการทางการบ�ญช�และการเง�น 

1) ความถ�กต�องของการบ�นท�กรายการ 

· การบ�นท�กรายการทางธ�รก�จท�กอย�างของ ธพส. จะต�องถ�กต�อง ครบถ�วน และ
สามารถ ตรวจสอบได�โดยไม�ม�ข�อจ�าก�ดหร�อข�อยกเว�นในล�กษณะใด  

· การลงรายการบ�ญช�และการบ�นท�กทางธ�รก�จจะต�องเป�นไปตามความเป�นจร�งไม�ม�การ
บ�ดเบ�อน หร�อสร�างรายการเท�จไม�ว�าจะด�วยว�ตถ�ประสงค�ใดๆ ก�ตาม  

· บ�คลากรท�กระด�บต�องด�าเน�นรายการทางธ�รก�จให�สอดคล�อง และเป�นไปตามระเบ�ยบ 
และข�อก�าหนดต�างๆ ของ ธพส. รวมท��งม�เอกสารหล�กฐานประกอบการลงรายการทาง ธ�รก�จท��ครบถ�วน และ 
ให�ข�อม�ลท��เป�นประโยชน�อย�างเพ�ยงพอ และท�นเวลา เพ��อให�ผ��ท��ม�หน�าท��เก��ยวข�องก�บการบ�นท�ก การจ�ดท�า และ
การประเม�นรายงานทางการบ�ญช�และการเง�น สามารถบ�นท�กและจ�ดท�ารายการทางการบ�ญช�และการเง�น 
ท�กประเภทของ ธพส. ลงในระบบบ�ญช�ของ ธพส. โดยม�รายละเอ�ยดท��ถ�กต�องและครบถ�วน 

 
2) รายงานทางการบ�ญช�และการเง�น 

· พน�กงานท�กคนต�องไม�กระท�าการบ�ดเบ�อนข�อม�ลหร�อสร�างรายการเท�จ ไม�ว�าจะเป�น 
ข�อม�ลรายการทางธ�รก�จท��เก��ยวข�องก�บการบ�ญช�และการเง�น หร�อข�อม�ลรายการทาง ด�านปฏ�บ�ต�การ  

· พน�กงานท�กคนควรตระหน�กว�าความถ�กต�องของรายงานทางการบ�ญช�และการเง�น
เป�นความร�บผ�ดชอบร�วมก�นของคณะกรรมการ ธพส. ผ��บร�หารและพน�กงานท��ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบ  

· พน�กงานท�กคนม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในการด�าเน�นการ จ�ดเตร�ยม และ/หร�อให�ข�อม�ล 
รายการทางธ�รก�จ 

· การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย  
- บ�คลากรท�กระด�บจะต�องปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบและข�อก�าหนดตามกฎหมายท��

เก��ยวข�องท��งในประเทศ และ/หร�อในต�างประเทศ เพ��อให�การจ�ดท�าบ�ญช�และ บ�นท�กทางการเง�นของ ธพส. 
เป�นไปอย�างถ�กต�องและสมบ�รณ� 

- บ�คลากรท�กระด�บจะต�องย�ดหล�ก ความซ��อส�ตย� ปราศจากอคต�และความ ซ��อตรง
ในการจ�ดเก�บบ�นท�กข�อม�ล รวมถ�งการไม�ย��งเก��ยวก�บก�จกรรมท��ผ�ดกฎหมายหร�อผ�ดจร�ยธรรมด�วย 
 

5.4.2 แนวป��บ�ต�ต�อการบร�หารความเส��ยง 
 

ธพส. ได�ให�ความส�าค�ญในการบร�หารความเส��ยงเช�งบ�รณาการ เพ��อให� ธพส. ม�พ�ฒนาการและ
ก�าวหน�าอย�างม��นคง ลดความเส�ยหายจากสภาวะแวดล�อมและภ�ยค�กคามต�างๆ ท��อาจเก�ดข��น อ�นจะส�งผล
กระทบต�อบ�คลากร ทร�พย�ส�น การด�าเน�นธ�รก�จ รวมท��งภาพล�กษณ�ขององค�กร  
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ธพส. จ�งให�ผ��บร�หารและพน�กงานต�องตระหน�กถ�งความเส��ยง การให�ความร�วมม�อ และส�งเสร�ม
การพ�ฒนาระบบบร�หารความเส��ยง ให�เป�นมาตรฐานเด�ยวก�นท��วท��งองค�กร ม�การก�าหนดกระบวนการบร�หาร
ความเส��ยงอย�างช�ดเจน รวมถ�งระด�บความเส��ยง ท��องค�กรยอมร�บได� และก�าหนดให�เป�นส�วนหน��งของการจ�ดท�า
แผนกลย�ทธ� แผนปฏ�บ�ต�งาน และการด�าเน�นก�จกรรมโดยปกต�ของท�กหน�วยงาน ม�มาตรการต�ดตามประเม�นผล
การบร�หาร ความเส��ยง ทบทวน ปร�บปร�ง และพ�ฒนากระบวนการบร�หารความเส��ยงอย�างต�อเน��อง รวมท��งให�ม�
การสอบทานนโยบายการ บร�หารความเส��ยงเป�นประจ�าท�กป� เพ��อให�ม��นใจว�ากระบวนการ และนโยบายด�งกล�าว 
ม�ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองก�บการเปล��ยนแปลงของสภาพแวดล�อม ในการด�าเน�นธ�รก�จท��อาจจะ
เก�ดข��นได�ตลอดเวลา นอกจากน�� ธพส. ม�การแต�งต��งคณะท�างาน บร�หารความเส��ยงข��นมา เพ��อท�าหน�าท��ด�แล
ร�บผ�ดชอบการบร�หารความเส��ยงท��วท��งองค�กร โดยม�การรายงานต�อคณะกรรมการความเส��ยงเป�นประจ�า 
ท�กไตรมาส 
 

5.4.3 แนวป��บ�ต�ต�อแนวการควบค�มภายใน 
 

การควบค�มภายในและการตรวจสอบภายในท��ม�ประส�ทธ�ภาพ ถ�กต�องและเช��อถ�อได� เป�น
ส��งจ�าเป�นส�าหร�บภาพล�กษณ�ของ ธพส. โดย ธพส. ม�การก�าหนดนโยบายก�าก�บด�แลให�ม�ระบบการควบค�ม
ภายในท��ด� ม�การบร�หารความเส��ยง ในระด�บท��เหมาะสม และม�การต�ดตาม ประเม�นผลอย�างสม��าเสมอ ธพส. 
ม��งม��นเป�นบร�ษ�ทท��ม�การตรวจสอบภายในท��ด�เย��ยม ม�คณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส�องด�แล ม���าย
ตรวจสอบภายในท��ม�ประส�ทธ�ภาพม���ายบร�หาร และพน�กงานท��ให�ความส�าค�ญก�บการควบค�มภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

1. คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนดนโยบายและก�าก�บด�แลให�ม�ระบบการควบค�มภายในท��ด� 
ม�การบร�หารความเส��ยงให�อย��ในระด�บท��เหมาะสมไม�ส�งผลกระทบต�อการบรรล�ว�ตถ�ประสงค�ของธพส. และม�การ
ต�ดตามประเม�นผลอย�างสม��าเสมอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบค�มภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ให�คณะกรรมการ ธพส. และผ��ถ�อห��นทราบ 

องค�ประกอบของระบบการควบค�มภายในท��ส�าค�ญท��ง 5 ประการ ด�งน��  

· ม�สภาพแวดล�อมของการควบค�มท��ด�  (Control Environment) เพ��อให�พน�กงานม�
ท�ศนคต�ท��ด�ต�อการควบค�มภายใน 

· ม�กระบวนการประเม�นความเส��ยงท��เหมาะสม (Risk Assessment) เพ��อประเม�น ความ
เส��ยง ท��ส�าค�ญในการด�าเน�นงานขององค�กรท��อาจม�ผลกระทบต�อว�ตถ�ประสงค� เป�าหมาย 
หร�อผลส�าเร�จของงาน 

· ม�ก�จกรรมการควบค�มท��ด� (Control Activities)ในท�กหน�าท��และท�กระด�บอย�างเหมาะสม 
ตามระด�บความเส��ยงท��สามารถยอมร�บได�  

· ม�ระบบสารสนเทศและส��อสารข�อม�ลท��ด� (Information and Communication ) อย�าง
เพ�ยงพอ เช��อถ�อได� ท�นเวลา และส��อสารอย�างเหมาะสมท��งภายใน และภายนอกองค�กร  
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3. ม�ระบบการต�ดตามและการประเม�นผลท��ด� ( Monitoring and Evaluation ) เพ��อให�
ม��นใจว�าระบบการควบค�มภายใน ม�ความเหมาะสมม�การปฏ�บ�ต�จร�ง รวมท��งได�ร�บการปร�บปร�งแก�ไขท�นเวลา
และสอดคล�องก�บสถานการณ�ท��เปล��ยนแปลงไป 

4. ผ��บร�หารน�านโยบายท��ก�าหนดโดยคณะกรรมการ ธพส. ไปปฏ�บ�ต�ให�ส�มฤทธ��ผลโดย 

· ผ��บร�หารระด�บส�ง จ�ดระบบควบค�มภายในของ ธพส. และปล�ก��งให�พน�กงานม�ว�น�ย 
ม�ท�ศนคต�ท��ด�ในเร��องการควบค�มภายใน  

· ผ��บร�หารระด�บกลาง จ�ดระบบการควบค�มภายในในงานท��ร�บผ�ดชอบ ม�การประเม�นผล 
ปร�บปร�ง สอบทานการปฏ�บ�ต�ว�าเป�นไปตามระบบท��วางไว� 

5. พน�กงานท�กระด�บ ปฏ�บ�ต�ตามกฎ ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ค�าส��ง มาตรการ และระบบการ 
ควบค�มภายในต�างๆ 

6. ��ายตรวจสอบภายในร�บผ�ดชอบโดยตรงในเร��องการประเม�นผลการควบค�มภายใน และ
ตรวจสอบการปฏ�บ�ต�ตามระบบ พร�อมท��งเสนอแนะมาตรการควบค�มต�อหน�วยงานต�างๆ ท��เหมาะสมก�บ
สถานการณ�ส��งแวดล�อม และป�จจ�ยความเส��ยงท��เปล��ยนแปลงไป 
 

5.4.4 แนวป��บ�ต�ต�อการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร 
 

ธพส. สน�บสน�นให�บ�คลากรของ ธพส. ใช�เทคโนโลย�สารสนเทศในการท�างาน และการส��อสาร 
ภายใน ตลอดจนในการเสร�มสร�างความเข�าใจต�อบ�คคลภายนอก เพ��อประโยชน�ของ ธพส.   โดยต�องม� 
ความรอบคอบ ระม�ดระว�ง ในการใช�งาน ต�องเคารพล�ขส�ทธ��ของเจ�าของทร�พย�ส�นทางป�ญญา 

1. ธพส. ก�าหนดให�เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร เป�นป�จจ�ยส�าค�ญท��ช�วยส�งเสร�ม 
การด�าเน�นธ�รก�จและเพ��มประส�ทธ�ภาพการท�างาน ฉะน��นจ�งเป�นความร�บผ�ดชอบร�วมก�นของพน�กงานท�กคน 
ท��จะต�องใช�เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารภายใต�ข�อบ�งค�บของกฎหมาย ค�าส��งบร�ษ�ทและตามมาตรฐาน 
ท�� ธพส. ก�าหนด  

2. ธพส . ได�จ�ดให�ม�การบร�หารความปลอดภ�ยของระบบสารสนเทศซ��งหมายถ�งระบบ 
คอมพ�วเตอร�และข�อม�ลคอมพ�วเตอร� ตามมาตรฐานสากล  

3. พน�กงานท�กคนม�หน�าท��และข�อปฏ�บ�ต�ด�งต�อไปน��  

· ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในการป�องก�นและด�แลให�ระบบสารสนเทศของ ธพส. ท��อย��ใน 
ความครอบครองหร�อหน�าท��ร�บผ�ดชอบของตนไม�ให�ถ�กบ�คคลท��ไม�ได�ร�บอน�ญาตเข�าถ�งโดยม�ชอบและไม�เป�ดเผย
ข�อม�ลท��ม�ความส�าค�ญทางธ�รก�จต�อผ��ไม�เก��ยวข�อง  

· ม�ว�น�ยในการใช�ระบบสารสนเทศและอ�ปกรณ�ส��อสารของ ธพส. ไม�ให�ส�งผลกระทบ 
ในแง�ลบต�อ ธพส. และผ��อ��นอาท�เช�น ใช�เป�นเคร��องม�อในการเข�าถ�งระบบสารสนเทศ โดยม�ชอบสร�างความ
เส�ยหายต�อช��อเส�ยงและทร�พย�ส�นรบกวนหร�อก�อความร�าคาญต�อการท�างานของระบบสารสนเทศด�กข�อม�ล 
ล�กลอบถอดรห�สผ�านปลอมแปลง ใช�ข�อม�ลคอมพ�วเตอร� เผยแพร�ภาพ ข�อความ หร�อเส�ยงท��ไม�เหมาะสม รวมท��ง
ไม�ใช�ในเช�งธ�รก�จส�วนต�วหร�อการกระท�าท��ผ�ดกฎหมาย 



25 

 

· ต�องไม�ละเม�ดล�ขส�ทธ��ซอฟต�แวร�หร�อทร�พย�ส�นทางป�ญญาของผ��อ��น  

· ต�องเข�ารห�สข�อม�ลในกรณ�ท��ต�องการส�งข�อม�ลท��ส�าค�ญต�อธ�รก�จ ทางธ�รก�จผ�าน 
เคร�อข�ายอ�นเตอร�เน�ต รวมท��งไม�แลกเปล��ยนข�อม�ลท��ส�าค�ญทางธ�รก�จก�บ Website ท��ไม�ม�การป�องก�นความ
ปลอดภ�ยของข�อม�ล 

· กรณ�ท��พน�กงานขออน�ญาตให�ผ��ปฏ�บ�ต�งานสมทบ พน�กงานของผ��ร�บจ�างบร�ษ�ทใช�ระบบ
สารสนเทศของ ธพส. พน�กงานผ��ขอน��น ต�องควบค�มการใช�งานของผ��ปฏ�บ�ต�งานสมทบและหากม�ความเส�ยหาย
ใดๆ เก�ดข��นพน�กงานของผ��ร�บจ�าง ธพส. และต�องร�บผ�ดชอบต�อความเส�ยหายท��เก�ดก�บ ธพส. 

4. ธพส.สามารถเข�าตรวจสอบ ค�นหา ต�ดตาม สอบสวน และควบค�มการใช�ระบบสารสนเทศ
ของพน�กงาน หากพบข�อสงส�ยว�าพน�กงานใช�งานในทางท��ไม�เหมาะสมหร�อม� เหต�อ�นควร ท��งน��เพ��อป�องก�น 
ความปลอดภ�ยของระบบสารสนเทศของ ธพส. 

5. หาก ธพส. พบว�าพน�กงานม�การละเม�ด และม�ผลการสอบสวนออกมาปรากฏว�าเป�นจร�ง 
พน�กงานผ��น��น จะได�ร�บการพ�จารณาลงโทษทางว�น�ย และ/หร�อกฎหมายตามความ เหมาะสมแล�วแต�กรณ� 
 

5.4.5 แนวการป��บ�ต�ต�อการร�กษาความล�บ 

 
ข�อม�ลท��เป�นความล�บเป�นข�อม�ลท��ม�ใช�ข�อม�ลสาธารณะ รวมท��งข�อม�ลท�กประเภทท��ค��ค�าและ

ล�กค�าได�มอบให�แก� ธพส. ด�วยความเช��อใจ ธพส. ย�อมม�หน�าท��ปกป�ดข�อม�ลด�งกล�าว ไว�เป�นความล�บโดยให�ร�บร��
เฉพาะผ��ท��จ�าเป�น จ�งเป�นหน�าท��ของผ��ท��ด�แลหร�อครอบครองข�อม�ลในการด�แลร�กษา  ความปลอดภ�ยโดย
เคร�งคร�ด 

1. การร�กษาความล�บของ ธพส. 

· คณะกรรมการ ธพส. ผ��บร�หาร พน�กงาน ล�กจ�าง และผ��ร�บจ�างของ ธพส. จะต�องร�กษา
ความล�บของข�อม�ลและเอกสารท��ไม�สามารถเป�ดเผย และ/หร�อเป�นความล�บทางการค�า การประด�ษฐ�ค�ดค�น
ต�างๆ ซ��งถ�อเป�นส�ทธ�ของธพส. 

· ผ��ท��ด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ธพส. ผ��บร�หาร พน�กงาน ล�กจ�าง หร�อพน�กงานของ ผ��ร�บ
จ�างของ ธพส. จะต�องไม�เป�ดเผยข�อม�ลและเอกสารท��เป�นความล�บหร�อความล�บทางการค�าน��นๆ  

· ผ��บร�หารและพน�กงาน ธพส. ต�องทราบถ�งข��นตอน ว�ธ�การร�กษาความปลอดภ�ยของ
ข�อม�ล และปฏ�บ�ต�ตาม เพ��อป�องก�นไม�ให�ข�อม�ลอ�นเป�นความล�บถ�กเป�ดเผยโดยไม�เจตนา 

2. การก�าหนดช��นความล�บของข�อม�ล  

· ข�อม�ลล�บทางการค�าของ ธพส. ต�องได�ร�บการปกป�ดม�ให�ร��วไหล โดยก�าหนดตามความ 
ส�าค�ญของข�อม�ล เช�น ข�อม�ลท��เป�ดเผยได� ข�อม�ลปกป�ด ข�อม�ลล�บ ข�อม�ลล�บมาก เป�นต�น 

· การใช�ข�อม�ลภายในร�วมก�นต�องอย��ในกรอบของหน�าท��และความร�บผ�ดชอบท��ได�ร�บ    
มอบหมายเท�าน��น 
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3. การให�ข�อม�ลข�าวสารแก�บ�คคลภายนอก  

· กรรมการผ��จ�ดการ หร�อผ��ท��ได�ร�บมอบหมายจากกรรมการผ��จ�ดการ จะเป�นผ��ให�
ความเห�น ชอบข�อม�ลท��ออกส��สาธารณชน  

· หน�วยงานท��ก�าหนดให�เป�นผ��ให�ข�อม�ลแก�สาธารณชน ได�แก� ��ายอ�านวยการ ��าย
ส��อสารองค�กร โดยให�หน�วยงานเจ�าของข�อม�ลเป�นผ��จ�ดท�ารายละเอ�ยดให� 

4. การแสดงความเห�นแก�บ�คคลภายนอก  

· ต�องไม�เป�ดเผยหร�อแสดงความเห�นแก�บ�คคลอ��นใดภายนอก ธพส. 

· ขอให�ถามตนเองก�อนว�าม�หน�าท��ในการตอบค�าถามเหล�าน��นหร�อไม�หากไม�ม� ขอให�
ปฏ�เสธการแสดงความเห�นต�างๆ ด�วยความส�ภาพ และแนะน�าให�สอบถามจากหน�วยงานท��ก�าหนดข�างต�น
โดยตรงต�อไป 
 

5.4.6 แนวป��บ�ต�ต�อการร�บ การให�ของขว�ญ ทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�อ��นใด 
 

การร�บและการให�ตามประเพณ�และศ�ลธรรมจรรยาเป�นเร��องปกต�ท��บ�คลากรของ ธพส.  
พ�งปฏ�บ�ต�เพ��อแสดงออกถ�งความกต�ญ��กตเวท� หร�อแสดงความค�ดถ�งห�วงใย อย�างไรก�ด� การให� และการร�บ
ของขว�ญทร�พย�ส�น หร�อ ประโยชน�อ��นใดท��ไม�เหมาะสม อาจม�ผลกระทบต�อการต�ดส�นใจในการปฏ�บ�ต�หน�าท��และ
อาจท�าให� ธพส. เส�ยประโยชนในท��ส�ด ท��งน�� ธพส. ไม�สน�บสน�นการให�ส�นบนอย�างเด�ดขาด โดยให�เป�นไปตาม
แนวปฏ�บ�ต�ต�อไปน�� 

1. บ�คลากรของ ธพส. ร�บทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใดจากบ�คคลใดๆ ได�ด�งน��  

· ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ�นควรได�ตามกฎหมายหร�อกฎข�อบ�งค�บท��ออกโดยอาศ�ย    
อ�านาจตามบทบ�ญญ�ต�แห�งกฎหมาย 

· ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใดโดยธรรมจรรยา ได�แก�  
 - ร�บจากญาต�ท��ให�โดยเสน�หา 
 - ร�บจากการให�ในล�กษณะเป�นการให�ก�บบ�คคลโดยท��วไป 

2. ธพส. ได�ก�าหนดแนวทางปฏ�บ�ต�เพ��มเต�มในเร��องของขว�ญ ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใด 
ด�งน�� 

· ห�ามบ�คลากรท�กระด�บ และ/หร�อครอบคร�ว เร�ยกร�องหร�อร�บของขว�ญทร�พย�ส�น หร�อ
ประโยชน�อ��นใดจากผ��ร�บเหมา ผ��ร�บเหมาช�วง ล�กค�า ค��ค�า/ผ��ขาย ผ��ร�วมท�น หร�อผ��ท��ม�ส�วนเก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ 
ธพส. ไม�ว�าในกรณ�ใด ซ��งอาจม�ผลต�อการ ต�ดส�นใจในการปฏ�บ�ต�งานด�วยความล�าเอ�ยง หร�อล�าบากใจ หร�อเป�น
ผลประโยชน�ท��ข�ดก�นได� 

· ธพส. จะได�แจ�งเต�อนให�ม�การรายงานเก��ยวก�บการร�บของขว�ญทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�
อ��นใดอย�างสม��าเสมอ และจะแจ�งให�ผ��ร�บเหมา ผ��ร�บเหมาช�วง ล�กค�า ค��ค�า/ผ��ขาย ผ��ร�วมท�น หร�อผ��ท��ม�ส�วน
เก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ ธพส. ทราบเก��ยวก�บนโยบายน��ด�วย 
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5.4.7 แนวป��บ�ต�ต�อการม�ส�วนได�เส�ยและผลประโยชน�ข�ดก�น 

 
พน�กงานของ ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�งานโดยค�าน�งถ�งประโยชน�ของ ธพส. เหน�อกว�าประโยชน� 

ส�วนตนและไม�ม�ผลประโยชน�ท�บซ�อน โดยปราศจากความต�องการส�วนต�ว และอ�ทธ�พลจากผ��ใกล�ช�ด ด�งน��น 
พน�กงานท�กคนพ�งปฏ�บ�ต�ตามมาตรการป�องก�นการม�ส�วนได�เส�ยและการเป�ดเผยส�วนได�เส�ยท�� ธพส. ก�าหนด
อย�างเคร�งคร�ด 

1. ไม�เข�าเป�นห��นส�วนหร�อผ��ถ�อห��นท��ม�อ�านาจต�ดส�นใจหร�อผ��บร�หารในธ�รก�จท��เป�นการแข�งข�น
หร�อม�ล�กษณะเด�ยวก�นก�บ ธพส. 

2. ในกรณ�ท��ม�พน�กงานเข�าไปเก��ยวข�องก�บธ�รก�จหร�อเหต�การณ�ท��อาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�ง
ทางผลประโยชน�ให�รายงานต�อผ��บ�งค�บบ�ญชา 

3. ไม�แสวงหาผลประโยชน�จากข�อม�ลหร�อส��งใดๆ ท��ตนร�บทราบมาเน��องจากต�าแหน�งหน�าท�� 

4. หล�กเล��ยงการเข�าไปเก��ยวข�องก�บก�จกรรมท��อาจก�อให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน� 
หร�อก�อภาระผ�กพ�นทางการเง�นในร�ปแบบใดก�บผ��เก��ยวข�องทางธ�รก�จก�บ ธพส. 

5. หล�กเล��ยงการท�างานอ��นนอกเหน�อจากการท�างานให�ก�บ ธพส. ซ��งอาจม�ผลกระทบต�องาน
ในความร�บผ�ดชอบของตนตลอดจนส�งเสร�มก�จกรรมทางส�งคมในการร�กษาส��งแวดล�อมและพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ต
ของคนในช�มชนตามหล�กการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 

6. ธพส. ปล�ก��งจ�ตส�าน�กเก��ยวก�บความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม และส��งแวดล�อมแก�บ�คลากร 
ของ ธพส. ท�กระด�บอย�างต�อเน��อง  

7. ธพส . ต�องการม�ส�วนสร�างสรรค�ส�งคมและส��งแวดล�อมอย�างสม��าเสมอโดยต�องเป�น
ก�จกรรมท��เหมาะสมและสร�างประโยชน�แก�ช�มชนส�งคม และส��งแวดล�อมได�จร�งหากเล�อกใช�ว�ธ�การบร�จาคจะต�อง
ตรวจสอบข�อม�ลผ��ร�บบร�จาค เพ��อให�แน�ใจว�าน�าไปใช�เพ��อการก�ศลอย�างม�ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลก�อ
ประโยชน�อย�างแท�จร�ง 
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6. การด�แลให�ม�การป��บ�ต�ตามและการทบทวน 
 
 
 
 ธพส. ก�าหนดให�เป�นหน�าท��และความร�บผ�ดชอบของกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานท�กคนท��จะต�อง
ร�บทราบท�าความเข�าใจปฏ�บ�ต�ตามนโยบายท��ก�าหนดไว�ใน ค��ม�อจรรยาบรรณธ�รก�จ และแนวปฏ�บ�ต�ในการท�างานน��
อย�างเคร�งคร�ด ผ��บร�หารท�กระด�บในองค�กรจะต�องด�แลร�บผ�ดชอบ และถ�อเป�นเร��องส�าค�ญท��จะด�าเน�นการให�
พน�กงานภายใต�สายบ�งค�บบ�ญชาของตนเข�าใจและปฏ�บ�ต�ตามค��ม�อจรรยาบรรณธ�รก�จและแนวปฏ�บ�ต�ในการท�างาน
อย�างจร�งจ�ง ธพส. ไม�พ�งปรารถนาท��จะให�การกระท�าใดๆ ท��ผ�ดกฎหมายข�ดก�บหล�กจร�ยธรรมท��ด�หากกรรมการ 
ผ��บร�หารและพน�กงานผ��ใด กระท�าผ�ดจร�ยธรรม ท��ก�าหนดไว�จะได�ร�บโทษทางว�น�ย และหากม�การกระท�าท��เช��อได�ว�า
ผ�ดกฎหมาย กฎเกณ�� ระเบ�ยบและข�อบ�งค�บของภาคร�ฐ ธพส. จะส�งเร��องให�เจ�าหน�าท��ภาคร�ฐด�าเน�นการ 
 

คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและส�งเสร�มความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม จะท�าการทบทวนจรรยาบรรณ
ในการด�าเน�นธ�รก�จและแนวปฏ�บ�ต�เป�นประจ�าท�กป� 

 
 
 
 
 

 

7. แนวทางการส�งเสร�มให�เก�ดการป��บ�ต�ตามจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ 
 
 

ธพส. จะท�าการส��อสารจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จน��แก�กรรมการ ผ��บร�หาร พน�กงานท�กคนและ
บ�คคลภายนอกโดยการ 

1. แจกค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จฉบ�บน��ให�ท�กคนลงนามร�บทราบเพ��อปฏ�บ�ต� 

2. ประกาศค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จอย��ในระบบ Intranet ท��ท�กคนท��ม�ส�วนเก��ยวข�อง
สามารถเข�าถ�งข�อม�ลได� 

3. ประกาศไว�บนเว�บไซต�ของ ธพส. 
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แบบฟอร�มตกลงการ��อป��บ�ต�ตาม “ค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ” 
บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 

 
 
1. ข�าพเจ�าได�ร�บและอ�าน “ค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ” แล�ว 
2. ข�าพเจ�าม�ความเข�าใจและตกลงย�ดถ�อ “ค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ” ของ ธพส. เป�นหล�กปฏ�บ�ต�ใน

การด�าเน�นงาน 
 
 
 
 

ลงช��อ ............................................................ 
(                                                        ) 
ต�าแหน�ง ....................................................... 
ว�นท�� ............................................................. 
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ภาคผนวก 
 

ประมวลจร�ยธรรมของผ��บร�หารและพน�กงาน 
บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด (ธพส.) พ.ศ. 2559 
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ค�าส��ง 
ว�าด�วยประมวลจร�ยธรรมของผ��บร�หารและพน�กงาน 

บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด (ธพส.) พ.ศ. 2559 
 

------------------------------------ 
 

โดยท��มาตรา 279 ของร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ�ทธศ�กราช 2550 บ�ญญ�ต� ให�ม�ประมวล
จร�ยธรรม เพ��อก�าหนดมาตรฐานทางจร�ยธรรมเพ��อก�าหนดมาตรฐานทางจร�ยธรรมของผ��ด�ารงต�าแหน�งทางการเม�อง 
ข�าราชการ หร�อเจ�าหน�าท��ของร�ฐแต�ละประเภท โดยให�ม�กลไกและระบบในการบ�งค�บใช�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ 
รวมท��งก�าหนดข��นตอนการลงโทษตามความร�ายแรงแห�งการกระท�า 

เพ��อให�เป�นไปตามเจตนารมณ�ของบทบ�ญญ�ต�ตามร�ฐธรรมน�ญด�งกล�าว อาศ�ยอ�านาจตามความในข�อ 4 
แห�งระเบ�ยบ บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด ว�าด�วยการบร�หารงานบ�คคล พ.ศ. 2548 จ�งออกค�าส��งไว� 
ด�งต�อไปน�� 

 
 

หมวด 1  บทท��วไป 
 

 ข�อ 1 ค�าส��งน��เร�ยกว�า “ค�าส��งบร�ษ�ท ว�าด�วยประมวลจร�ยธรรมของผ��บร�หารและพน�กงาน บร�ษ�ท  
ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด (ธพส.) พ.ศ. 2556”  

 ข�อ 2 ค�าส��งน��ให�ใช�บ�งค�บต��งแต�ว�นถ�ดจากว�นออกค�าส��งเป�นต�นไป 

 ข�อ 3 ในค�าส��งน�� 
  “ผ��บร�หาร” หมายความว�า รองกรรมการผ��จ�ดการ ผ��ช�วยกรรมการผ��จ�ดการ ผ��อ�านวยการ 
และผ��จ�ดการส�วน บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 
  “พน�กงาน” หมายความว�า ผ��บร�หาร เจ�าหน�าท��อาว�โส เจ�าหน�าท�� และล�กจ�าง บร�ษ�ท ธนาร�กษ�
พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด  

 ข�อ 4 ให�กรรมการผ��จ�ดการ บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด ร�กษาการตามค�าส��งน�� 
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หมวด 2  มาตรฐานจร�ยธรรม 
 

ส�วนท�� 1 
มาตรฐานจร�ยธรรมอ�นเป�นค�าน�ยมหล�ก 

 

ข�อ 5 ผ��บร�หารและพน�กงานท�กคน ต�องปฏ�บ�ต�หน�าท��โดยย�ดม��นในมาตรฐานจร�ยธรรมอ�นเป�น
ค�าน�ยมหล�ก 9 ประการ ด�งน�� 

(1) การย�ดม��นในค�ณธรรมและจร�ยธรรม 

(2) การม�จ�ตส�าน�กท��ด� ซ��อส�ตย� ส�จร�ต และร�บผ�ดชอบ 

(3) การย�ดถ�อประโยชน�ของประเทศชาต�เหน�อกว�าประโยชน�ส�วนตนและไม�ม�ประโยชน�ท�บซ�อน 
(4) การย�นหย�ดท�าในส��งท��ถ�กต�อง เป�นธรรม และถ�กกฎหมาย 

(5) การให�บร�การแก�ประชาชนด�วยความรวดเร�ว ม�อ�ธยาศ�ย และไม�เล�อกปฏ�บ�ต� 

(6) การให�ข�อม�ลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถ�กต�อง และไม�บ�ดเบ�อนข�อเท�จจร�ง 

(7) การม��งผลส�มฤทธ��ของงาน ร�กษามาตรฐาน ม�ค�ณภาพ โปร�งใสและตรวจสอบได� 

(8) การย�ดม��นในระบอบประชาธ�ปไตยอ�นม�พระมหากษ�ตร�ย�ทรงเป�นประม�ข 

(9) การย�ดม��นในหล�กจรรยาว�ชาช�พขององค�กร 
 
 

ส�วนท�� 2 
จร�ยธรรมพน�กงาน 

 
 ข�อ 6 ธพส. ด�าเน�นธ�รก�จเก��ยวก�บการพ�ฒนาทร�พย�ส�นของภาคร�ฐให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ดเพ��อประโยชน�
ต�อผ��ถ�อห��นและเศรษฐก�จของประเทศ จ�งจ�าเป�นต�องธ�ารงไว�ซ��งความเป�นม�ออาช�พ ความคล�องต�ว และความเป�นอ�สระ 
ด�งน��นเพ��อให� ธพส. ม�ค�ณล�กษณะด�งกล�าอย�างม��นคงส�บต�อไป  จ�งก�าหนดแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของผ��บร�หารและของ
พน�กงานซ��งถ�อเป�นจรรยาบรรณในการปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�งต�อไปน�� 

การป��บ�ต�ต�อตนเอง 

(1) ปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�วยความร�บผ�ดชอบ ซ��อส�ตย�ส�จร�ต ม��งม��น ท��มเท ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบ และ
นโยบายของ ธพส. และว�ฒนธรรมองค�กร โดยถ�อประโยชน�ของ ธพส. เป�นส�าค�ญ 

(2) เคารพและปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายกฎระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บของ ธพส. อย�างเคร�งคร�ด 

(3) ปฏ�บ�ต�งานด�วยความระม�ดระว�ง ซ��อส�ตย� ส�จร�ต และไม�ใช�ต�าแหน�งหน�าท��หาผลประโยชน�ในทางม�ชอบ 
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(4) ม�ความม��งม��นท��จะเป�นคนด� คนเก�งโดยการพ�ฒนาตนเองไปในทางท��เป�นประโยชน�ต�อตนเองและ 
ธพส. อย��เสมอ 

(5) ศ�กษาหาความร��และประสบการณ�เพ��อเสร�มสร�างความสามารถในการปฏ�บ�ต�งาน 

 
การป��บ�ต�ต�อล�กค�า ผ��เก��ยวข�องและส�งคม 

(1) ร�กษาความล�บของล�กค�า ค��ค�า และ ธพส. อย�างเคร�งคร�ด โดยด�แลและระม�ดระว�งม�ให�เอกสาร
หร�อข�าวสารอ�นเป�นความล�บของ ธพส. ร��วไหลหร�อตกไปถ�งผ��ท��ไม�เก��ยวข�อง 

(2) ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบด�านความปลอดภ�ยตลอดจนด�แลและร�กษาสภาพแวดล�อมให�ปลอดภ�ย 

(3) ผล�ตงานท��ม�ค�ณภาพและส�งมอบให�ตรงเวลาตามท��ล�กค�าต�องการ 

(4) จ�ดช�องทางการร�บฟ�งความค�ดเห�นและข�อเสนอแนะจากล�กค�า เพ��อประโยชน�ในการปร�บปร�งการ
ด�าเน�นงานของ ธพส. 

(5) หล�กเล��ยงการให�หร�อร�บส��งของ การเล��ยงร�บรอง หร�อประโยชน�ใดๆ จากล�กค�า หร�อผ��ม�ส�วน
เก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ ธพส. เว�นแต�เพ��อประโยชน�ในการด�าเน�นธ�รก�จปกต� หร�อในเทศกาลหร�อประเพณ�น�ยมใน
ม�ลค�าท��เหมาะสม หากของขว�ญท��ได�ร�บอย��ในร�ปของเง�นหร�อส��งของท��ม�ม�ลค�าส�ง ให�ร�บแจ�งผ��บ�งค�บบ�ญชา
ตามล�าด�บช��นทราบและส�งค�นโดยเร�ว 

การป��บ�ต�ระหว�างพน�กงาน 

(1) เคารพในส�ทธ�ส�วนบ�คคลของพน�กงานหล�กเล��ยงการน�าเอาข�อม�ลหร�อเร��องราวของพน�กงานอ��นท��ง
เร��องท��เก��ยวก�บการปฏ�บ�ต�งานและเร��องส�วนต�วไปเป�ดเผย หร�อว�พากษ�ว�จารณ�ในล�กษณะท��จะก�อให�เก�ดความ
เส�ยหายแก�พน�กงาน หร�อภาพพจน�โดยรวมของ ธพส. 

(2) ไม�กล�าวร�ายหร�อกระท�าการใดๆ อ�นจะน�าไปส��ความแตกแยก หร�อความเส�ยหายภายใน ธพส. 
หร�อต�อบ�คคลท��เก��ยวข�องก�บ ธพส. 

(3) ร�กษาและร�วมสร�างสรรค�ให�เก�ดความสาม�คค�เป�นน��าหน��งใจเด�ยวก�นในหม��พน�กงานช�วย เหล�อ
เก��อก�ลซ��งก�นและก�นในทางท��ชอบเพ��อประโยชน�ต�อ ธพส. โดยรวม 

(4) พ�งปฏ�บ�ต�ต�อผ��ร�วมงานด�วยความส�ภาพ ม�น��าใจ ม�มน�ษย�ส�มพ�นธ�อ�นด�ไม�ป�ดบ�งข�อม�ลท�� จ�าเป�นใน
การปฏ�บ�ต�งานของผ��ร�วมงาน และปร�บตนให�สามารถท�างานร�วมก�บบ�คคลอ��นได� รวมท��งให�เก�ยรต�ผ��อ��นโดยไม�น�า
ผลงานของผ��อ��นมาแอบอ�างเป�นผลงานของตน 

(5) ย�ดม��นในค�ณธรรม ม�จร�ยธรรม ละเว�นจากอบายม�ขท��งปวง โดยไม�ประพฤต�ตนในทางท��อาจท�าให�
เส��อมเส�ยช��อเส�ยงของตนเองและ ธพส. 

(6) แจ�งผ��บ�งค�บบ�ญชาตามล�าด�บช��น หร�อแจ�งคณะกรรมการตรวจสอบหากพบเห�นการกระท�าใดๆ ท��
ส�อว�าเป�นการท�จร�ต หร�อประพฤต�ม�ชอบภายใน ธพส. 

(7) ช�วยด�าเน�นการใดๆ ท��จะร�กษาสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในการท�างานรวมท��งการพ�ฒนา
องค�กรไปส��ความเป�นเล�ศ 
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การป��บ�ต�ต�อองค�กร 

แนวป��บ�ต�ต�อรายการทางการบ�ญช�และการเง�น 

(1) ความถ�กต�องของการบ�นท�กรายการ  

· การบ�นท�กรายการทางธ�รก�จท�กอย�างของ ธพส. จะต�องถ�กต�อง ครบถ�วน และสามารถตรวจสอบ
ได�โดยไม�ม�ข�อจ�าก�ดหร�อข�อยกเว�นในล�กษณะใด  

· การลงรายการบ�ญช�และการบ�นท�กทางธ�รก�จจะต�องเป�นไปตามความเป�นจร�งไม�ม�การบ�ดเบ�อน 
หร�อสร�างรายการเท�จไม�ว�าจะด�วยว�ตถ�ประสงค�ใดๆ ก�ตาม  

· บ�คลากรท�กระด�บต�องด�าเน�นรายการทางธ�รก�จให�สอดคล�อง และเป�นไปตามระเบ�ยบ และ
ข�อก�าหนดต�างๆ ของ ธพส. รวมท��งม�เอกสารหล�กฐานประกอบการลงรายการทาง ธ�รก�จท��ครบถ�วน และให�ข�อม�ล 
ท��เป�นประโยชน�อย�างเพ�ยงพอ และท�นเวลา เพ��อให�ผ��ท��ม�หน�าท��เก��ยวข�องก�บการบ�นท�ก การจ�ดท�า และการประเม�น
รายงานทางการบ�ญช�และการเง�น สามารถบ�นท�กและจ�ดท�ารายการทางการบ�ญช�และการเง�นท�กประเภทของ 
ธพส. ลงในระบบบ�ญช�ของ ธพส. โดยม�รายละเอ�ยดท��ถ�กต�องและครบถ�วน 

(2) รายงานทางการบ�ญช�และการเง�น 

· พน�กงานท�กคนต�องไม�กระท�าการบ�ดเบ�อนข�อม�ลหร�อสร�างรายการเท�จ ไม�ว�าจะเป�นข�อม�ล
รายการทางธ�รก�จท��เก��ยวข�องก�บการบ�ญช�และการเง�น หร�อข�อม�ลรายการทาง ด�านปฏ�บ�ต�การ  

· พน�กงานท�กคนควรตระหน�กว�าความถ�กต�องของรายงานทางการบ�ญช�และการเง�นเป�น 
ความร�บผ�ดชอบร�วมก�นของคณะกรรมการ ธพส. ผ��บร�หารและพน�กงานท��ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบ  

· พน�กงานท�กคนม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในการด�าเน�นการ จ�ดเตร�ยม และ/หร�อให�ข�อม�ลรายการทาง
ธ�รก�จ 

· การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย  
- บ�คลากรท�กระด�บจะต�องปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบและข�อก�าหนดตามกฎหมายท��เก��ยวข�องท��งใน

ประเทศ และ/หร�อในต�างประเทศ เพ��อให�การจ�ดท�าบ�ญช�และ บ�นท�กทางการเง�นของ ธพส. เป�นไปอย�างถ�กต�อง
และสมบ�รณ� 

- บ�คลากรท�กระด�บจะต�องย�ดหล�ก ความซ��อส�ตย� ปราศจากอคต�และความ ซ��อตรงในการ
จ�ดเก�บบ�นท�กข�อม�ล รวมถ�งการไม�ย��งเก��ยวก�บก�จกรรมท��ผ�ดกฎหมายหร�อผ�ดจร�ยธรรมด�วย 

แนวป��บ�ต�ต�อการบร�หารความเส��ยง 

 ผ��บร�หารและพน�กงานต�องตระหน�กถ�งความเส��ยง การให�ความร�วมม�อ และส�งเสร�มการพ�ฒนาระบบ
บร�หารความเส��ยง ให�เป�นมาตรฐานเด�ยวก�นท��วท��งองค�กร ม�การก�าหนดกระบวนการบร�หารความเส��ยงอย�าง
ช�ดเจน รวมถ�งระด�บความเส��ยง ท��องค�กรยอมร�บได� และก�าหนดให�เป�นส�วนหน��งของการจ�ดท�าแผนกลย�ทธ� 
แผนปฏ�บ�ต�งาน และการด�าเน�นก�จกรรมโดยปกต�ของท�กหน�วยงาน ม�มาตรการต�ดตามประเม�นผลการบร�หาร 
ความเส��ยง ทบทวน ปร�บปร�ง และพ�ฒนากระบวนการบร�หารความเส��ยงอย�างต�อเน��อง รวมท��งให�ม�การสอบทาน 
นโยบายการ  บร�หารความเส��ยงเป�นประจ�าท�กป� เพ��อให�ม��นใจว�ากระบวนการ และนโยบายด�งกล�าวม�ความ
เหมาะสมและสามารถตอบสนองก�บการเปล��ยนแปลงของสภาพแวดล�อม ในการด�าเน�นธ�รก�จท��อาจจะเก�ดข��นได�
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ตลอดเวลา นอกจากน�� ธพส. ม�การแต�งต��งคณะท�างาน บร�หารความเส��ยงข��นมา เพ��อท�าหน�าท��ด�แลร�บผ�ดชอบ
การบร�หารความเส��ยงท��วท��งองค�กร โดยม�การรายงานต�อคณะกรรมการความเส��ยงเป�นประจ�าท�กไตรมาส 

 
แนวป��บ�ต�ต�อแนวการควบค�มภายใน 

7. ผ��บร�หารน�านโยบายท��ก�าหนดโดยคณะกรรมการ ธพส. ไปปฏ�บ�ต�ให�ส�มฤทธ��ผลโดย 

· ผ��บร�หารระด�บส�ง จ�ดระบบควบค�มภายในของ ธพส. และปล�ก��งให�พน�กงานม�ว�น�ยม�ท�ศนคต�ท��
ด�ในเร��องการควบค�มภายใน  

· ผ��บร�หารระด�บกลาง จ�ดระบบการควบค�มภายในในงานท��ร�บผ�ดชอบ ม�การประเม�นผล ปร�บปร�ง 
สอบทานการปฏ�บ�ต�ว�าเป�นไปตามระบบท��วางไว� 

8. พน�กงานท�กระด�บ ปฏ�บ�ต�ตามกฎ ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ค�าส��ง มาตรการ และระบบการ ควบค�ม
ภายในต�างๆ 

9. ��ายตรวจสอบภายในร�บผ�ดชอบโดยตรงในเร��องการประเม�นผลการควบค�มภายใน และตรวจสอบ
การปฏ�บ�ต�ตามระบบ พร�อมท��งเสนอแนะมาตรการควบค�มต�อหน�วยงานต�างๆ ท��เหมาะสมก�บสถานการณ�
ส��งแวดล�อม และป�จจ�ยความเส��ยงท��เปล��ยนแปลงไป 

 

แนวป��บ�ต�ต�อการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร 

6. พน�กงานท�กคนม�หน�าท��และข�อปฏ�บ�ต�ด�งต�อไปน��  

· ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในการป�องก�นและด�แลให�ระบบสารสนเทศของ ธพส. ท��อย��ในความครอบครอง 
หร�อหน�าท��ร�บผ�ดชอบของตนไม�ให�ถ�กบ�คคลท��ไม�ได�ร�บอน�ญาตเข�าถ�งโดยม�ชอบและไม�เป�ดเผย
ข�อม�ลท��ม�ความส�าค�ญทางธ�รก�จต�อผ��ไม�เก��ยวข�อง  

· ม�ว�น�ยในการใช�ระบบสารสนเทศและอ�ปกรณ�ส��อสารของ ธพส. ไม�ให�ส�งผลกระทบในแง�ลบต�อ 
ธพส. และผ��อ��นอาท�เช�น ใช�เป�นเคร��องม�อในการเข�าถ�งระบบสารสนเทศ โดยม�ชอบสร�างความ
เส�ยหายต�อช��อเส�ยงและทร�พย�ส�นรบกวนหร�อก�อความร�าคาญต�อการท�างานของระบบ
สารสนเทศด�กข�อม�ล ล�กลอบถอดรห�สผ�าน ปลอมแปลงใช�ข�ออม�ลคอมพ�วเตอร� เผยแพร�ภาพ 
ข�อความ หร�อเส�ยงท��ไม�เหมาะสม รวมท��งไม�ใช�ในเช�งธ�รก�จส�วนต�วหร�อการกระท�าท��ผ�ดกฎหมาย  

· ต�องไม�ละเม�ดล�ขส�ทธ��ซอฟต�แวร�หร�อทร�พย�ส�นทางป�ญญาของผ��อ��น  

· ต�องเข�ารห�สข�อม�ลในกรณ�ท��ต�องการส�งข�อม�ลท��ส�าค�ญต�อธ�รก�จ ทางธ�รก�จผ�าน เคร�อข�าย
อ�นเตอร�เน�ต รวมท��งไม�แลกเปล��ยนข�อม�ลท��ส�าค�ญทางธ�รก�จก�บ Website ท��ไม�ม�การป�องก�น
ความปลอดภ�ยของข�อม�ล 

· กรณ�ท��พน�กงานขออน�ญาตให�ผ��ปฏ�บ�ต�งานสมทบ พน�กงานของผ��ร�บจ�างบร�ษ�ทใช�ระบบสารสนเทศ
ของ ธพส. พน�กงานผ��ขอน��น ต�องควบค�มการใช�งานของผ��ปฏ�บ�ต�งานสมทบและหากม�ความเส�ยหาย
ใดๆ เก�ดข��นพน�กงานของผ��ร�บจ�าง ธพส. และต�องร�บผ�ดชอบต�อความเส�ยหายท��เก�ดก�บ ธพส. 
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แนวการป��บ�ต�ต�อการร�กษาความล�บ 

5. การร�กษาความล�บของ ธพส. 

· คณะกรรมการ ธพส. ผ��บร�หาร พน�กงาน ล�กจ�าง และผ��ร�บจ�างของ ธพส. จะต�องร�กษา ความล�บ 
ของข�อม�ลและเอกสารท��ไม�สามารถเป�ดเผย และ/หร�อเป�นความล�บทางการค�า  การประด�ษฐ�
ค�ดค�นต�างๆ ซ��งถ�อเป�นส�ทธ�ของธพส. 

· ผ��ท��ด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ธพส. ผ��บร�หาร พน�กงาน ล�กจ�าง หร�อพน�กงานของ ผ��ร�บจ�างของ ธพส. 
จะต�องไม�เป�ดเผยข�อม�ลและเอกสารท��เป�นความล�บหร�อความล�บทางการค�าน��นๆ  

· ผ��บร�หารและพน�กงาน ธพส. ต�องทราบถ�งข��นตอน ว�ธ�การร�กษาความปลอดภ�ยของข�อม�ล และ
ปฏ�บ�ต�ตาม เพ��อป�องก�นไม�ให�ข�อม�ลอ�นเป�นความล�บถ�กเป�ดเผยโดยไม�เจตนา 

6. การก�าหนดช��นความล�บของข�อม�ล 

· ข�อม�ลล�บทางการค�าของ ธพส. ต�องได�ร�บการปกป�ดม�ให�ร��วไหล โดยก�าหนดตามความ ส�าค�ญของ
ข�อม�ล เช�น ข�อม�ลท��เป�ดเผยได� ข�อม�ลปกป�ด ข�อม�ลล�บ ข�อม�ลล�บมาก เป�นต�น 

· การใช�ข�อม�ลภายในร�วมก�นต�องอย��ในกรอบของหน�าท��และความร�บผ�ดชอบท��ได�ร�บมอบหมาย
เท�าน��น 

7. การให�ข�อม�ลข�าวสารแก�บ�คคลภายนอก  

· กรรมการผ��จ�ดการ หร�อผ��ท��ได�ร�บมอบหมายจากกรรมการผ��จ�ดการ จะเป�นผ��ให�ความเห�นชอบข�อม�ล
ท��ออกส��สาธารณชน  

· หน�วยงานท��ก�าหนดให�เป�นผ��ให�ข�อม�ลแก�สาธารณชน ได�แก� ��ายอ�านวยการ ��ายส��อสารองค�กร โดย
ให�หน�วยงานเจ�าของข�อม�ลเป�นผ��จ�ดท�ารายละเอ�ยดให� 

8. การแสดงความเห�นแก�บ�คคลภายนอก 

· ต�องไม�เป�ดเผยหร�อแสดงความเห�นแก�บ�คคลอ��นใดภายนอก ธพส. 

· ขอให�ถามตนเองก�อนว�าม�หน�าท��ในการตอบค�าถามเหล�าน��นหร�อไม�หากไม�ม�  ขอให�ปฏ�เสธ 
การแสดงความเห�นต�างๆ ด�วยความส�ภาพ และแนะน�าให�สอบถามจากหน�วยงานท��ก�าหนด
ข�างต�นโดยตรงต�อไป 

 แนวป��บ�ต�ต�อการร�บ การให�ของขว�ญ ทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�อ��นใด 

3. บ�คลากรของ ธพส. ร�บทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใดจากบ�คคลใดๆ ได�ด�งน��  

· ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ�นควรได�ตามกฎหมายหร�อกฎข�อบ�งค�บท��ออกโดยอาศ�ยอ�านาจตาม
บทบ�ญญ�ต�แห�งกฎหมาย 

· ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใดโดยธรรมจรรยา ได�แก�  
- ร�บจากญาต�ท��ให�โดยเสน�หา 
- ร�บจากการให�ในล�กษณะเป�นการให�ก�บบ�คคลโดยท��วไป 
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4. ธพส. ได�ก�าหนดแนวทางปฏ�บ�ต�เพ��มเต�มในเร��องของขว�ญ ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใด ด�งน�� 

· ห�ามบ�คลากรท�กระด�บ และ/หร�อครอบคร�ว เร�ยกร�องหร�อร�บของขว�ญทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�
อ��นใดจากผ��ร�บเหมา ผ��ร�บเหมาช�วง ล�กค�า ค��ค�า/ผ��ขาย ผ��ร�วมท�น หร�อผ��ท��ม�ส�วนเก��ยวข�องก�บ
ธ�รก�จของ ธพส. ไม�ว�าในกรณ�ใด ซ��งอาจม�ผลต�อการ ต�ดส�นใจในการปฏ�บ�ต�งานด�วยความ
ล�าเอ�ยง หร�อล�าบากใจ หร�อเป�นผลประโยชน�ท��ข�ดก�นได� 

· ธพส. จะได�แจ�งเต�อนให�ม�การรายงานเก��ยวก�บการร�บของขว�ญทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�อ��นใด
อย�างสม��าเสมอ และจะแจ�งให�ผ��ร�บเหมา ผ��ร�บเหมาช�วง ล�กค�า ค��ค�า/ผ��ขาย ผ��ร�วมท�น หร�อผ��ท��ม�
ส�วนเก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ ธพส. ทราบเก��ยวก�บนโยบาย   น��ด�วย 

แนวป��บ�ต�ต�อการม�ส�วนได�เส�ยและผลประโยชน�ข�ดก�น 

8. ไม�เข�าเป�นห��นส�วนหร�อผ��ถ�อห��นท��ม�อ�านาจต�ดส�นใจหร�อผ��บร�หารในธ�รก�จท��เป�นการแข�งข�นหร�อม�
ล�กษณะเด�ยวก�นก�บ ธพส. 

9. ในกรณ�ท��ม�พน�กงานเข�าไปเก��ยวข�องก�บธ�รก�จหร�อเหต�การณ�ท��อาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งทาง
ผลประโยชน�ให�รายงานต�อผ��บ�งค�บบ�ญชา 

10. ไม�แสวงหาผลประโยชน�จากข�อม�ลหร�อส��งใดๆ ท��ตนร�บทราบมาเน��องจากต�าแหน�งหน�าท�� 

11. หล�กเล��ยงการเข�าไปเก��ยวข�องก�บก�จกรรมท��อาจก�อให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน� หร�อก�อ
ภาระผ�กพ�นทางการเง�นในร�ปแบบใดก�บผ��เก��ยวข�องทางธ�รก�จก�บ ธพส. 

12. หล�กเล��ยงการท�างานอ��นนอกเหน�อจากการท�างานให�ก�บ ธพส. ซ��งอาจม�ผลกระทบต�องานในความ
ร�บผ�ดชอบของตนตลอดจนส�งเสร�มก�จกรรมทางส�งคมในการร�กษาส��งแวดล�อมและพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ตของคน
ในช�มชนตามหล�กการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 

13. ธพส. ปล�ก��งจ�ตส�าน�กเก��ยวก�บความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม และส��งแวดล�อมแก�บ�คลากร ของ ธพส. 
ท�กระด�บอย�างต�อเน��อง  

14. ธพส. ต�องการม�ส�วนสร�างสรรค�ส�งคมและส��งแวดล�อมอย�างสม��าเสมอโดยต�องเป�นก�จกรรมท��เหมาะสม
และสร�างประโยชน�แก�ช�มชนส�งคม และส��งแวดล�อมได�จร�งหากเล�อกใช�ว�ธ�การบร�จาคจะต�องตรวจสอบข�อม�ล
ผ��ร�บบร�จาค เพ��อให�แน�ใจว�าน�าไปใช�เพ��อการก�ศลอย�างม�ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลก�อประโยชน�อย�างแท�จร�ง 
 

การด�แลให�ม�การป��บ�ต�ตามและการทบทวน 

 ผ��บร�หาร และพน�กงานท�กคนท��จะต�องร�บทราบท�าความเข�าใจปฏ�บ�ต�ตามนโยบายท��ก�าหนดไว�ในค��ม�อ
จรรยาบรรณธ�รก�จ และแนวปฏ�บ�ต�ในการท�างานน��อย�างเคร�งคร�ด ผ��บร�หารท�กระด�บในองค�กรจะต�องด�แล
ร�บผ�ดชอบ และถ�อเป�นเร��องส�าค�ญท��จะด�าเน�นการให�พน�กงานภายใต�สายบ�งค�บบ�ญชาของตนเข�าใจและปฏ�บ�ต�
ตามค��ม�อจรรยาบรรณธ�รก�จและแนวปฏ�บ�ต�ในการท�างานอย�างจร�งจ�ง ธพส. ไม�พ�งปรารถนาท��จะให�การกระท�าใดๆ 
ท��ผ�ดกฎหมายข�ดก�บหล�กจร�ยธรรมท��ด�หากกรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงานผ��ใด กระท�าผ�ดจร�ยธรรมท��ก�าหนดไว� 
จะได�ร�บโทษทางว�น�ย และหากม�การกระท�าท��เช��อได�ว�าผ�ดกฎหมาย กฎเกณ�� ระเบ�ยบและข�อบ�งค�บของภาคร�ฐ 
ธพส. จะส�งเร��องให�เจ�าหน�าท��ภาคร�ฐด�าเน�นการ 
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หมวด 3  กลไกและระบบการบ�งค�บใช�ประมวลจร�ยธรรม 
 

ข�อ 7 ผ��บร�หารและเจ�าหน�าท��ต�องประพฤต�ปฏ�บ�ต�และวางตนอย��ในกรอบประมวลจร�ยธรรมน��อย�าง
เคร�งคร�ด ตลอดจนเป�นแบบอย�างท��ด� ควรแก�การยกย�องให�เป�นท��ประจ�กษ�ต�อสาธารณชนท��วไปท��งน�� ให�
กรรมการผ��จ�ดการก�าก�บด�แลการประพฤต�ปฏ�บ�ต�ของเจ�าหน�าท�� ให�เป�นไปตามประมวลจร�ยธรรมน�� 

ข�อ 8 กรณ�ม�การร�องเร�ยนหร�อปรากฏเหต�ว�าม�ผ��บร�หารหร�อพน�กงานประพฤต�ปฏ�บ�ต���า��นประมวล
จร�ยธรรม ให�กรรมการผ��จ�ดการเป�นผ��ร�บผ�ดชอบพ�จารณาด�าเน�นการ 

ข�อ 9 การด�าเน�นการตามข�อ 27 ให�ผ��ร�บผ�ดชอบพ�จารณาด�าเน�นการ แต�งต��งคณะกรรมการจ�านวน
ไม�น�อยกว�าสามคน แต�ไม�เก�นห�าคน เป�นผ��ด�าเน�นการสอบสวนทางจร�ยธรรม 

ข�อ 10 หากด�าเน�นการสอบสวนตามข�อ 28 แล�ว ไม�ปรากฎข�อเท�จจร�งว�าม�การ��า��นประมวล
จร�ยธรรม ให�ผ��ร�บผ�ดชอบพ�จารณาด�าเน�นการตามข�อ 27 ส��งย�ต�เร��อง แต�หากปรากฏข�อเท�จจร�งว�าม�การ��า��น
ประมวลจร�ยธรรม ให�ผ��ร�บผ�ดชอบพ�จารณาด�าเน�นการตามข�อ 27 ส��งลงโทษผ����า��นตามประมวลจร�ยธรรมน�� 

ข�อ 11 การด�าเน�นการทางจร�ยธรรมตามข�อ 27 ข�อ 28 และข�อ 29 ให�น�าแนวทางและว�ธ�การ
สอบสวนตามระเบ�ยบว�าด�วยข�อบ�งค�บเก��ยวก�บการท�างานพ.ศ. 2548 หมวด 10 ว�น�ย และการลงโทษ มาบ�งค�บ
ใช�โดยอน�โลม 

ข�อ 12 การส��งการของผ��ร�บผ�ดชอบด�าเน�นการตามข�อ 29 ให�ถ�อเป�นท��ส�ด เว�นแต�จะปรากฏข�อเท�จจร�ง
ในภายหล�งท��อาจท�าให�ผลการส��งการน��นเปล��ยนแปลงไป 
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หมวด 4  ข��นตอนการลงโทษ 

 

 ข�อ 13 เม��อม�การด�าเน�นการสอบสวนทางจร�ยธรรมและม�การส��งการลงโทษตามข�อ 29 แล�ว ให�บร�ษ�ท 
ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด ด�าเน�นการให�เป�นไปตามค�าส��งด��งกล�าวโดยไม�ช�กช�า 

 ข�อ 14 การประพฤต�ปฏ�บ�ต���า��นประมวลจร�ยธรรมน�� จะถ�อเป�นการ��า��นจร�ยธรรมร�ายแรงหร�อไม� 
ให�พ�จารณาจากพฤต�กรรมของการ��า��น ความจงใจหร�อเจตนา ม�ลเหต�จ�งใจ ความส�าค�ญและระด�บต�าแหน�ง
ตลอดจนหน�าท��ความร�บผ�ดชอบของผ����า��น อาย� ประว�ต�และความประพฤต�ในอด�ต สภาพแวดล�อมแห�งกรณ� 
ผลร�ายอ�นเก�ดจาการ��า��น และเหต�อ��นอ�นควรน�ามาประกอบการพ�จารณา 

 ข�อ 15 การประพฤต�ปฏ�บ�ต���า��นประมวลจร�ยธรรมน��  ในกรณ�อ�นม�ใช�เป�นความผ�ดทางว�น�ยหร�อ
ความผ�ดทางอาญา ให�ด�าเน�นการตามแก�กรณ�เพ��อให�ม�การแก�ไขหร�อด�าเน�นการท��ถ�กต�อง หร�อต�กเต�อน หร�อ
น�าไปประกอบการพ�จารณาการแต�งต��ง การเข�าส��ต�าแหน�ง การพ�นจากต�าแหน�ง การเล��อนข��นเง�นเด�อน หร�อการ
พ�จารณาความด�ความชอบ หร�อการส��งให�ผ����า��นน��นปร�บปร�งตนเองหรอได�ร�บการพ�ฒนาแล�วแต�กรณ� 

 

 ข�อ 16 กรณ�เก�ดป�ญหาในการปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบน�� ให�กรรมการผ��จ�ดการเป�นผ��ว�น�จฉ�ยช��ขาด 
 
 ท��งน�� ต��งแต�บ�ดน��เป�นต�นไป 
 
    ประกาศ ณ ว�นท��    ม�ถ�นายน พ.ศ. 2556 
 
 
     (นายส�เมธ ด�ารงช�ยธรรม) 
         กรรมการผ��จ�ดการ 
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