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สารจากประธานกรรมการองคการตลาด 

องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย เปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยมุงเนนการสงเสริมและเสริมสราง                  

องคความรูแกประชาชน ชุมชน ผูผลิต ผูประกอบการและผูบริโภคใหใสใจในสิ่งแวดลอมรอบตลาด ซ่ึงไดถือปฏิบัติมาโดย

ตลอด คณะกรรมการองคการตลาด เชื่อม่ันเปนอยางยิ่งวากระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะสามารถยกระดับผล             

การดําเนินงานขององคการตลาด อยางยั่งยืนและเปนหัวใจสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญ

สูงสดุขององคการตลาดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความม่ันคงในระยะยาวใหแกองคการตลาดและผูท่ีมี

สวนไดเสีย  เพ่ือกอใหเกิดความเชื่อม่ันและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

หลักธรรมาภิบาลขององคการตลาด ไดกําหนดหลักการปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดีและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีเปนสากล โดยองคการตลาดไดจัดใหมีโครงสรางท่ีเอ้ือตอการทํา

ใหเปาหมายขางตนบรรลุผลสูงสุด ขณะเดียวกันจะชวยทําใหม่ันใจไดวา การดําเนินงานและกิจกรรมใดๆ ของ                 

องคการตลาด สามารถดําเนินการไดดีภายใตการดําเนินกิจการอยางมีจรยิธรรมและเปนไปตามกฎหมาย 

องคการตลาด เปนรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหลายๆ รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย 

คณะกรรมการองคการตลาด ยึดม่ันในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอัน

ประกอบดวย 6 หลักสําคัญ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลกัการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏิบัติหนาท่ีหลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                      

ท้ังนี้เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน ชุมชน ผูผลิต ผูประกอบการและผูบริโภคตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

และสนับสนุนใหองคการตลาดไดมีการเติบโตอยางยั่งยืน องคการตลาดจึงเห็นควรใหมีการปรบัปรุงเนื้อหาคูมือการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีองคการตลาด ประจําป 2561 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยยึดแนวทางการตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

 องคการตลาด มีความมุงหวังท่ีจะพัฒนาองคกรการดําเนินกิจการดวยความเปนธรรมและมีความรับผิดชอบตอ

สังคม ใหองคกรเปนแบบอยางทางดานธรรมาภิบาลท่ีดี โดยไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององคการ

ตลาดและกําหนดการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรมขององคการตลาดไวในคูมือกํากับดูแลการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี โดยเชื่อม่ันวาหลักธรรมาภิบาลขององคการตลาดนี้จะเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีกอใหเกิดความ

เปนธรรม โปรงใส ความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงสรางความเชื่อม่ันตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายและสามารถสนับสนุน

สงเสรมิใหองคการตลาดมีความสามารถในการดําเนินกิจการใหมีการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน  

         

 

              (นายชยพล ธิติศักดิ์) 

        ประธานกรรมการองคการตลาด 
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บทนํา 

องคการตลาด เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งข้ึนโดย พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

องคการตลาด พ.ศ. 2496 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคและ

อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย นั้น 

ในการจัดทําคูมือกํากับดูแลกิจการท่ีดีองคการตลาด ประจําป ๒๕61 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ขององคกร ในการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติ องคประกอบหนาท่ีความรับผิดชอบและ

นโยบายในการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการธุรกิจตองพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม                  

ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน สรางชุมชนนาอยูและสังคมเขมแข็ง เพ่ือนําพาองคกรไปสูความสําเร็จท่ียั่งยืน ใหเปน

องคกรท่ีเปนเลิศทางดานการบริหารจัดการและมีคุณธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได  

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือวางหลักเกณฑในการเสริมสรางใหองคการตลาด มีแบบแผนและมาตรฐาน ในการปฏิบัติ

ดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

2. เพ่ือเสริมสรางใหองคการตลาด มีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี                

ความโปรงใส นาเชื่อถือ และตรวจสอบได  

3. เ พ่ือเสริมสรางความรู และความเขาใจการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององคการตลาดใน                    

ดานจริยธรรมการดําเนินงานขององคการตลาด  จริยธรรมการดําเนินงานของคณะกรรม 

คณะอนุกรรมการพนักงานและลูกจาง  ในดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมใหกับ

คณะกรรม คณะอนุกรรมการ พนักงานและลูกจางขององคการตลาด สรางจิตสํานึกและ

ตระหนักถึงความสําคัญ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือใหการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม คณะกรรมการองคการตลาดจึงไดกําหนดยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล 
เปนยุทธศาสตรหนึ่งในยุทธศาสตร การบริหารองคการตลาด และกําหนดการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนโครงการสําคัญภายใตยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน ของยุทธศาสตรการ
บริหาร องคการตลาด โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานธรรมาภิบาล ทําหนาท่ีกําหนดกลยุทธ เปาหมาย                  
และแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ และแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ                 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนไปตามหลักสากล พรอมท้ังใหติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
ดังกลาว ตอคณะกรรมการองคการตลาดเปนประจํา  

เพ่ือใหองคการตลาดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินงานและสอดคลองกับวิสัยทัศน                                         
พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงคและวัตถุประสงคขององคกร คณะกรรมองคการตลาดจึงไดกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององคตลาด ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 
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1. โครงสราง อํานาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการองคการตลาด  

2. นโยบายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

3. นโยบายการบริหารจัดการองคกร     

4. นโยบายสงเสริมธรรมาภิบาลและนโยบายสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม  

5. นโยบายตอตานคอรัปชั่น        

เพ่ือแสดงเจตนารมณในการดําเนินกิจการอยางโปรงใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอผูมี                
สวนไดสวนเสียทุกกลุม คณะกรรมการองคการตลาดจึงกําหนดใหมีประมวลจริยธรรม การดําเนินงานองคการ
ตลาดตามขอบังคับองคการตลาดวาดวยประมวลจริยธรรมขององคการตลาด พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ                  
วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เพ่ือสรางความม่ันใจวา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการปฏิบัติท่ีถูกตอง
รวมท้ังใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนผูปฏิบัติงานทุกคน                 
และไดกําหนดใหมีการเผยแพรใหทราบท่ัวกัน  

  ท้ังนี้ องคการตลาด ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักท่ีทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีโดย    
ยึดม่ันในหลัก 9 ประการ ดังนี้  

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบครัน ถูกตอง และไมบิดเบือน ขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

โดยองคการตลาดไดจัดทําจริยธรรมการดําเนินงานขององคการตลาด ประกอบดวย 

1. จริยธรรมการดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง 
2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ อนุกรรมการ ผูอํานวยการ และพนักงาน

องคการตลาด  
3. การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินการ ขององคการตลาด 
4. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน   
5. กระบวนการแจงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ      
6. มาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงานหรือผูใหความชวยเหลือ การกระทํา

ท่ีเขาขายผิดประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด   
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน      
8. แนวทางปฏิบัติท่ีดีของพนักงานองคการตลาด   
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การจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี้ สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึด

หลักการดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน รวมท้ังกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการปฏิบัติงานตอไป 

วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการตลาด 

พระราชกฤษฎีการจัดตั้งองคการตลาด ไดกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคการตลาด 

ตามมาตรา 6 รวม 6 ขอ ดังนี้ 

1. จัดสรางตลาดสาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ 

2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะท่ีมีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย         

3. สงเสริมตลาดเอกชน 

4. จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด 

5. จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก 

6. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเก่ียวกับตลาดขององคการ 

ใหองคการตลาดมีอํานาจดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคในมาตรา 6 และอํานาจ เชนวานี้ใหรวมถึง 

1) สราง ซ้ือ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง หรือ
ดําเนินงานเก่ียวกับเครื่องใชบริการ หรือทรัพยสินใดๆ อันเก่ียวกับตลาด 

2) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือ รับทรัพยสินท่ีมี               
ผูอุทิศใหเพ่ือสรางตลาดและปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาท               
ตองไดรับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีกอน 

3) ทําการคาและขนสงสินคา 

4) ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพ่ือจัดตั้งหรือ
ดําเนินการตลาด 

5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการ 

6) กระทําการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพ่ือใหพอแกความตองการของตลาด 
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วิสัยทัศน 

“เปนองคกรหลักของประเทศในการสรางตลาดกลางและเครือขายระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนชองทางการกระจาย
สินคาและจําหนายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน” 

 

พันธกิจ 

1. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาดเปน “ศูนยรวมและกระจายสินคา” ผลผลิตทาง
การเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 

2. รักษาและขยายฐานตลาด การจําหนายขาวสาร และอาหารดิบเพ่ิมข้ึน 
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. พัฒนาทรัพยสิน และขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ รวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย 

 
      ยุทธศาสตรองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจเดิม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ขยายชองทางทางการคาใหมๆ พรอมสรางพันธมิตรธุรกิจและเสริมสรางภาพลักษณ

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางมาตรฐานการคาชุมชน โดยอาศัยคาความนิยมในตราสัญลักษณองคการตลาด  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพ 
    

       เปาประสงคองคกร 

1.  ดานการเงิน 

- เพ่ิมความเขมแข็งทางการเงิน  

- เพ่ิมรายได  

- บริหารตนทุนและคาใชจาย  

2. ดานลูกคา 

- ตลาดสดท่ีเปนท่ีนิยมและตนแบบ  

- รักษาฐานบริการสินคาอุปโภค/บริโภค 

- กระจายเครือขายรานคาชุมชนท่ัวประเทศ  

- เพ่ิมกิจกรรมคาราวานสินคา  

- จําหนายสินคาในนามองคการตลาด 

- สรางความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ เปดกิจการตลาดเคลื่อนท่ี  

- สรางระบบรับรองมาตรฐานตลาด 

- เปนผูนําดานดัชนีราคาสินคาสด 

3. ดานกระบวนการภายใน  
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- บริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ  

- สรางพันธมิตรทางธุรกิจ  

- สรางภาพลักษณท่ีแข็งแกรง  

- พัฒนาสินคาและบริการไดตรงความตองการของตลาด 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน  

- มีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี  

- มีการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

- มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

4. ดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 

- พัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมองคการ 

- พัฒนาและบริหารแผนแมบทของหนวยงานสนับสนุน  

- ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนธรุกิจ 
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จํานวนพนกังานและลูกจางองคการตลาด 

พนกังาน  84 อัตรา 

ลูกจาง   15 อัตรา 
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อํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัตขิองคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และผูบริหารองคการตลาด 

องคการตลาดมุงเนนบทบาทของคณะกรรมการในฐานะท่ีเปนตัวแทนของรัฐและประชาชน                      
ในการกําหนดนโยบายท้ังในดานการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยง  รวมท้ังพิจารณาและ                             
ใหความเห็นชอบ  กลยุทธ  เปาหมายทางการเ งิน แผนงาน  และงบประมาณ ตลอดจนกํากับดูแล                         
การบริหารงานของฝายจัดการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส 
และตรวจสอบได เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  

1. คณะกรรมการองคการตลาด ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ แตงตั้งโดย
คณะรัฐมนตรีมีจํานวนเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. 2496 ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวา 6 คนแตไมเกิน 15 คน และผูอํานวยการเปนกรรมการ  โดย
ตําแหนง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป กรณีท่ีกรรมการทานใดทานหนึ่งพนจากตําแหนงใหแตงตั้งผู
ดํารงตําแหนงแทน โดยผูนั้นจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทาท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนดํารงตําแหนงแทน  

2. คณะกรรมการองคการตลาด ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระจํานวนหนึ่งไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

3. คําจํากัดความของความเปนอิสระ หมายถึง  
1) มีความเปนอิสระในเรื่องความคิด การใชดุลยพินิจ การตัดสินใจ การพูด และการกระทําท่ี

เปนอิสระ พรอมท่ีจะคัดคานการกระทําของกรรมการอ่ืนๆ หรือของฝายบริหารในกรณีท่ีตน
มีความเห็นแยง และสามารถทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดําเนินการตางๆ ได
อยางแทจริง  

2) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชนหรือความสัมพันธอ่ืนใด ไม
วาจะเปนฝายบริหาร รัฐวิสาหกิจ หรือกระทรวงเจาสังกัด รวมท้ังไมมีผลประโยชนไดเสีย ไม
วาทางตรงหรือทางออม  

4. แนวทางปฏิบัติท่ีดีของกรรมการท่ีเปนอิสระ  
1) กรรมการท่ีเปนอิสระจะตองปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวัง

ผลประโยชน หรือความสัมพันธอ่ืนใด ท่ีอาจมีอิทธิพลตอความเปนอิสระของตน  
2) มีการประชุมกันเองเปนครั้งคราว อยางนอย 6 เดือนตอครั้ง โดยไมมีกรรมการโดยตําแหนง 

หรือกรรมการท่ีมาจากกระทรวงท่ีกํากับดูแลเขารวมประชุมดวย  
3) จัดทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเม่ือไดรับแตงตั้งและเปนประจําทุกป 
4) เปดเผยรายชื่อกรรมการท่ีเปนอิสระไวในรายงานประจําป  
5) กรรมการท่ีเปนอิสระไดเขาประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งเปน

ประจําทุกครั้ง  รวมท้ังใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนอิสระและเกิดประโยชนตอการ
ดําเนินงาน  

6) เพ่ือใหการกํากับดูแลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กรรมการท่ีเปนอิสระสามารถ                     
มีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพ่ือใหคําปรึกษาไดดวยคาใชจายขององคการตลาด 

7) ในกรณีท่ีกรรมการท่ีเปนอิสระมีความเห็นแยงกับกรรมการอ่ืน จะมีการบันทึกความเห็นไว
ในรายงานการประชุม  
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หลักการแบงแยกบทบาทหนาท่ีระหวางคณะกรรมการและผูบริหาร  แบงตามหลักการ 2 แนวทาง 
ดังนี้  

1) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ.2496  
1.1 คณะกรรมการ (มาตรา 19)  

- วางนโยบาย  
- ควบคุม กํากับ ดูแล  

1.2 ผูอํานวยการ (มาตรา 21)  
- บริหารกิจการใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

2) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

2.1 คณะกรรมการ  

- ชี้แนะแนวทาง 

- กํากับดูแล   

- ควบคุม  

- ติดตาม  

- ประเมินผล   

2.2 ผูอํานวยการ  

- ดําเนินการ  

- จัดการใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางตามท่ีคณะกรรมการกําหนด   

- รายงานผล  

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการองคการตลาด 

คณะกรรมการมีหนาท่ีหลัก 5 ประการ ดังนี้  

1) กระทํากิจการและวางขอบังคับและระเบียบการตามท่ีระบุไวในมาตรา 7 

2) วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 

3) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางและเงินบําเหน็จและ
รางวัลของพนักงาน 

4) วางขอบังคับกําหนดระเบียบปฏิบัติกิจการขององคการ และระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน 
และกรณีอ่ืนทํานองเดียวกัน 

5) วางขอบังคับอ่ืนๆ อันจําเปนเพ่ือใหกิจการขององคการไดดําเนินไปโดยเรียบรอย 

 นอกจากอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการวางนโยบายแลว คณะกรรมการองคการตลาดยังมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการบริหารกิจการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท่ีไดมอบ
ความไววางใจใหกับคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีสําคัญ 4 ประการ ดังนี้  
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1) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง  

2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

3) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบขอบังคับขององคการตลาดและมติท่ีประชุมของ

คณะกรรมการ  

4) เปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส 

ในการกํากับดูแลงานท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คณะกรรมการองคการตลาดไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและกลั่นกรองงานแทน                  
แลวรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการองคการตลาดโดยมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระการดํารง
ตํ าแหน ง ของกรรมการองค กา รตลาดหรื อดุ ลย พินิ จของคณะกรรมการ  เ พ่ื อคว าม เหมาะสม                     
ตามสถานการณ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งเปนการถาวร ดังนี้  

 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบองคการตลาด 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

1) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับ

ดูแลท่ีดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2) สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 

3) สอบทานการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธี

ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

4) สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และพิจาณาความเปนอิสระของ

หนวยตรวจสอบภายใน 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิด

การทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ 

6) เสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง 

และประเมินผลงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

7) ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวาจําเปน รวมท้ังเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

8) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตออยาง

นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวนรายงานการ

ดําเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ใหจัดเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมท้ังสงรายงาน

ดังกลาวใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ภายใน 90 

วันนับแตวันสิ้นปบัญชีการเงินรัฐวิสาหกิจ 
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9) ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยาง

นอยปบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมท้ังรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจน

แผนการปรับปรุงการดําเนินงานใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ 

10) เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ    

และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปรัฐวิสาหกิจ 

11) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฏหมายกําหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 

1.2 คณะกรรมการกิจการสัมพันธองคการตลาด 

มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้  

1) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   

ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ 

2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น 

3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจางและ

รัฐวิสาหกิจนั้น 

4) ปรึกษาหารือหรือเพ่ือแกไขปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการ            

รองทุกขท่ีเก่ียวของกับการลงโทษทางวินัย                                                                                                                                                                                                                                                                        

5) ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง  

1.3 คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและบริหารสัญญา  

มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

1) พิจารณาใหความเห็น คําแนะนํา ปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคการตลาด 

2) พิจารณาใหความเห็น คําแนะนํา ในการพิจารณาปรับปรุงขอบังคับ   ระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับองคการตลาด 

3) พิจารณาใหความเห็น คําแนะนํา เก่ียวกับสัญญาใหสิทธิลงทุนพัฒนากอสรางและบริหาร 
โครงการปากคลองตลาดและสัญญาเชาพ้ืนท่ีตลาดสาขาหนองมวง 

4) พิจารณางานดานกฎหมายอ่ืนๆ ตามท่ีตามท่ีคณะกรรมการองคการตลาดมอบหมาย 

1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

   1. มีอํานาจและหนาท่ีกําหนดนโยบายดานบริหารความเสี่ยงขององคการตลาด ดูแล ให
คําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในการบริหาร
จัดการองคกร  ดานบริหารความเสี่ยงของระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและรายงานผลการ
ดําเนินงานใหคณะกรรมการองคการตลาดพิจารณาตามข้ันตอน 

1.5 คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ  

มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
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1) มอบนโยบาย ใหคําแนะนํา และผลักดันใหองคการตลาดมีทิศทางดานการพัฒนาบุคลากรการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศใหตอบสนองตอความตองการขององคการตลาด 

2) รวบรวมแผนงาน เสนอแนะ และจัดทําแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ขององคการตลาด 

3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการตลาด และรายงานผลการ

ดําเนินงานใหคณะกรรมการองคการตลาดพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 

1.6 คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูอํานวยการองคการตลาด 

มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลงานของผูอํานวยการองคการตลาด 

2) ทําการประเมินผลงานของผูอํานวยการองคการตลาด ปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาประเมินผล     
ทุก 6 เดือน แลวนําเสนอตอคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 

2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งเปนเฉพาะกิจ ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ  

 มีอํานาจหนาท่ี กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและการดําเนินการสรรหาบุคคลผูท่ีมีความรู ความสามารถ
และประสบการณท่ี เหมาะสม ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม มีลักษณะตองหามตามท่ีไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการ แลวเสนอชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหคณะกรรมการองคการตลาด เพ่ือพิจารณา
ตอไป                                                                  

2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูอํานวยการ 

มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

1) พิจารณากําหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเจรจาตอรองผลตอบแทนกับผูท่ีไดรับการเสนอ
ชื่อเปนผูอํานวยการองคการตลาด ตามหลักเกณฑและแนวทางการจายผลตอบแทนของ
ผูบริหารสูงสุดตามสัญญาจาง 

2) นําเสนอผลการพิจารณาและรางสัญญาตอคณะกรรมการองคการตลาด เพ่ือพิจารณาแลว
นําเสนอกระทรวงการคลังใหความเห็นตอไป 

การประชุมคณะกรรมการองคการตลาด และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการองคการตลาดแตงตั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการองคการตลาดไดกําหนดแนวปฏิบัติไว  ดังนี้  

1) กําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดปปฏิทิน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งหรือตามความจําเปน  

2) กรรมการตองมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยนับรวมประธาน
กรรมการดวย จึงจะครบองคประชุม  

3) ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม หากประธานกรรมการ ไมสามารถมาประชุมไดดวย
เหตุใดก็ตาม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม หากรองประธานกรรมการไม
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สามารถประชุมได ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งนอกจากผูอํานวยการข้ึนเปน
ประธานแทนในท่ีประชุม  

4) ในการพิจารณาปญหาท่ีตองอาศัยมติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ ใหถือเอาเสียงขาง
มากของกรรมการท่ีมาประชุม หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกหนึ่งเสียงเปนการชี้ขาด  

5) กําหนดใหสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาลวงหนากอนวัน ประชุม 7 วัน  

6) ในกรณีท่ีกรรมการมีสวนไดสวนเสียในวาระใด ควรออกนอกหองประชุมจนกวากรรมการท่ีเหลือ
จะพิจารณาวาระนั้นแลวเสร็จ  

 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการองคการตลาดแตงตั้ง  ไดกําหนดแนว
ปฏิบัติไว  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งเปนการถาวร มีการประชุมประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
หรือ 2 เดือนตอครั้ง โดยกําหนดวันประชุมไวเปนการลวงหนาท้ังปและจัดสงวาระการประชุมให
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาลวงหนากอนวันประชุม 3 วัน สําหรับคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกิจการองคการตลาดใหจัดสงวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุม 5 วัน 
รวมท้ังเปดเผยจํานวนครั้งท่ีคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการแตละคณะประชุม และจํานวนครั้งท่ี
กรรมการ/อนุกรรมการแตละทาน เขารวมประชุมในรอบปไวในรายงานประจาํป  

2) คณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งเปนการเฉพาะกิจ มีกําหนดการประชุมตามความจําเปน โดยจัดสงวาระ
การประชุมใหคณะอนุกรรมการศึกษาลวงหนากอนวันประชุม 3 วันและเปดเผยจํานวนครั้งท่ี
คณะอนุกรรมการแตละคณะประชุม และจํานวนครั้งท่ีอนุกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในรอบ
ปไวในรายงานประจําป  

แนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการองคการตลาด มีดังนี้ 

1) คณะกรรมการองคการตลาดควรอุทิศเวลา ทุมเท และใหความสนใจกับการดําเนินงานขององคการ
ตลาดอยางเต็มท่ี พรอมท่ีจะเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ  

2) คณะกรรมการองคการตลาดควรจัดสรรเวลาอยางเพียงพอใหกับผูบริหารในการ นําเสนอขอมูลและ
เพียงพอสําหรับคณะกรรมการองคการตลาดท่ีจะอภิปรายในประเด็นสําคัญ  

3) คณะกรรมการองคการตลาดสามารถขอเอกสารขอมูล คําปรึกษา และบริการตางๆ เก่ียวกับการ
ดําเนินงานขององคการตลาดจากผูบริหารระดับสูง เ พ่ือประกอบการประชุมแตละครั้ ง                     
และสามารถขอความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกไดหากเห็นวาจําเปน  

4) พิจารณาและใหความเห็นอยางเปนอิสระ และในกรณีท่ีกรรมการทานใด ไมเห็นดวยกับมติของท่ี
ประชุม สามารถบันทึกความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมของคณะกรรมการไดในหองประชุม 
และหากทานใดไมสามารถเขารวมประชุม จะตองติดตามเรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาดวย           
หากไมเห็นดวยในเรื่องใด จะตองมีหนังสือแสดงความเห็นตอประธานกรรมการ เพ่ือเปนหลักฐานดวย  

5) มีการเปดเผยจํานวนครั้งท่ีคณะกรรมการประชุม และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวม
ประชุมในรอบป ไวในรายงานประจําป  
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6) ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และ บุตรท่ี ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งท่ี เขารับตําแหนง ทุกสามป                  
ท่ีอยูในตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนงครบ 1 ป ภายในสามสิบวัน แลวแตกรณี 
(ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542)  

การประเมินผลของคณะกรรมการองคการตลาดรวมท้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ                         
ท่ีคณะกรรมการองคการตลาดแตงตั้ง 

  เพ่ือเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการองคการตลาดคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการองคการตลาดแตงตั้ง  ไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้  

1) คณะกรรมการองคการตลาดมีการประเมินผลท้ังคณะ และการประเมินตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

2) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ท่ีมีการประชุมเปนประจําทุกเดือนหรือ 2 เดือน/ครั้ง) มีการ
ประเมินผลท้ังคณะและการประเมินตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

การรายงานของคณะกรรมการองคการตลาด 

 คณะกรรมการองคการตลาด มีการเปดเผยสารสนเทศท้ังดานการเงินและไมใชการเงินในรายงานประจําป 
ดังนี้  

1) งบการเงิน  

2) ความเห็นของผูสอบบัญชีตองบการเงิน  

3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเห็นของ คณะกรรมการ 

4) ตรวจสอบประกอบในรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชี  

5) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

6) โครงสรางของคณะกรรมการ  

7) การปฏิบตัิหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

8) คาตอบแทนของคณะกรรมการ  

9) การรายงานการดําเนินการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ  

10) การดําเนินงานขององคกร  

11) การใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย  

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานขอมูลสําคัญขององคการตลาด ผานทาง website อีกดวย  

อํานาจหนาท่ีผูอํานวยการองคการตลาด 

 มีหนาท่ีในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบายการดําเนินกิจการดังนี้  พิจารณารวมกับฝายบริหาร

ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ 

รวมท้ังใหฝายบริหาร ถายทอดนโยบายและเปาหมายตางๆ ไปยังพนักงานทุกระดับใหความเห็นชอบและ
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ทบทวนกลยุทธ และนโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน และแผนปฏิบัติงานตางๆ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมท้ังติดตามฝายบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ 

ดําเนินการสรรหาผูอํานวยการ ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดคาตอบแทน  

 มีหนาท่ีติดตามการดําเนินงานของฝายบริหารเพ่ือตรวจสอบและถวงดุล กํากับดูแลใหมีระบบการ

บริหารจัดการองคกรท่ีสําคัญ 5 ระบบงาน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของ 5 ระบบ และให

ขอเสนอแนะ ดังนี้  

1.   ระบบการควบคุมภายใน  

2. ระบบการตรวจสอบภายใน  

3. ระบบการบริหารความเสี่ยง  

4. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 

5. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   ท้ังนี้ 5 ระบบงานดังกลาว ผูอํานวยการจะตอง  

1) นําเสนอแผนเปาหมายการปฏิบัติงานประจําปใหคณะกรรมการองคการตลาดเห็นชอบกอนเริ่ม
ปงบประมาณ  

2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวตอคณะกรรมการองคการตลาด                           
ทุกไตรมาส 

3) กํากับดูแลใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีถูกตองครบถวนและ
เชื่อถือได 

 เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ติดตามให
คณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจน พนักงานปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ 
กฎเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รับผิดชอบเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ
องคการตลาดตลอดจนติดตามการดําเนินงาน ตามนโยบายและมติคณะกรรมการองคการตลาดจัดทํา/ทบทวน
นโยบายกํากับดูแลกิจการ รวมท้ังสนับสนุนและติดตามใหมีการดําเนินการตามนโยบาย แลวนํารายงาน
คณะกรรมการองคการตลาด 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 เพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางครบถวน สมบูรณ จึงไดกําหนดใหมีการเสริมสรางความรูความ
เขาใจในเรื่องตางๆ ใหกับคณะกรรมการ ดังนี้  

1) กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหม จัดสงคูมือกรรมการและเอกสารสําคัญ เก่ียวกับองคกร บรรยายสรุปการ
ดําเนินกิจการในภาพรวม การเยี่ยมชมระบบงานท่ีสําคัญ  

2) เชิญเขาอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการหรือหลักสูตรสําคัญอ่ืนๆ 
รวมท้ังเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกบรรยายใหความรูเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการ  

3) การดูงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ตลอดจนเทคโนโลยี
ใหมๆ เพ่ือมาพัฒนาองคการตลาด อยางเปนรูปธรรม  
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 สําหรับการพัฒนาผูบริหาร ไดมุงเนนใหมีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน พรอมท้ังใหรายงานสิ่งท่ีได
ดําเนินการตามแผนดังกลาวระหวางปตอคณะกรรมการองคการตลาดเปนประจําทุกไตรมาส ควบคูไปกับการ
พัฒนาผูบริหารในโครงการอ่ืน 

1นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร 

เนื่องจากพัฒนาการดานสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังการบริหารจัดการและ
การดําเนินการบริการ ประกอบกับสภาพแวดลอมของสังคมโลกท่ีพยายามกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ             
การบริหารจัดการท่ีเปนมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและโปรงใสใหกับผูมีสวนได                       
สวนเสียและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนจนมีแนวโนมเปนท่ียอมรับกันในวงกวางองคการตลาดจึงไดกําหนด
นโยบายในการบริหารจัดการองคกรท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของสากล ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. นโยบายดานการควบคุมภายใน  

องคการตลาดตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญหนึ่ง
ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงาน ตามภารกิจมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สรางความม่ันใจ เปนท่ีเชื่อถือแกสาธารณชนท้ังใน ดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย โดยท่ีการควบคุมภายในเปนหนาท่ีของพนักงานทุกคน    
ตองรวมกันรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน จึงกําหนดนโยบายการควบคุมภายในเพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้  

 
 

1) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในอยางเปนรูปธรรม เพียงพอและเหมาะสม ในทุกข้ันตอนของ
การปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ และ
ปรับปรุงใหมีความรัดกุมเหมาะสม สอดคลองกับการปฏิบัติงานของพนักงานองคการตลาด  

2) ใหมีการติดตามประเมินผลและการรายงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและ
ตองรายงานตอคณะกรรมการองคการตลาดทุกประการและทุกไตรมาศ  

3) เสริมสรางใหพนักงานทุกระดับตระหนักและเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ เพ่ือนําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหองคกร  

4) ปลูกฝงใหพนักงานมีวินัย และทัศนคติท่ีดีในเรื่องการควบคุมภายใน และกําหนดบทบาทในการ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในเรื่องความซ่ือสัตย ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. นโยบายดานการตรวจสอบ 

องคการตลาดกําหนดใหการตรวจสอบสามารถดําเนินการสนับสนุนภารกิจองคกรไดอยางมี
ประสิทธิผล สอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร การดําเนินงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ                
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบขององคการตลาดและรายงาน    
ตอคณะกรรมการองคการตลาดมีแผนกตรวจสอบเปนผูตรวจสอบภายใน โดยมีหลักการตรวจสอบอยางเปน
อิสระ เท่ียงตรง เปนธรรม ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหขอมูลและการรายงานท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมมูลคา
ดวยแนวคิดท่ีทันสมัยตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงกําหนดนโยบายดานการตรวจสอบ ดังนี้  

1) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับ      

ดูแลท่ีดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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2) สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 

3) สอบทานการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ              

วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ 

4) สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และพิจาณาความเปนอิสระของหนวย

ตรวจสอบภายใน 

5) พิจารณารายการท่ีเ ก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือ               

มีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ 

6) เ สนอข อ เสนอแนะต อคณะกรรมการ ในการ พิจ ารณาแต ง ตั้ ง โ ยกย า ย  เลื่ อน ข้ัน                     

เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของหวัหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

7) ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวาจําเปน รวมท้ังเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

8) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตออยาง

นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวนรายงานการ

ดําเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ใหจัดเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมท้ังสงรายงาน

ดังกลาวใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ภายใน 90 

วันนับแตวันสิ้นปบัญชีการเงินรัฐวิสาหกิจ 

3. นโยบายดานการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการองคการตลาดใหความสํ า คัญกับการบริหารความเสี่ ย ง โดย กําหนด                                   
ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร               
เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหองคการตลาดเติบโตอยางม่ันคงและ
ยั่งยืน โดยมีแนวคิดท่ีวาการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบรวมกัน ท้ังองคกรอยางบูรณาการ                       
คณะกรรมการจึงควรมีสวนรวมในการระบุ วิเคราะห ประเมิน ความเสี่ยง การพัฒนากระบวนการบริหาร      
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เปนประจําและเม่ือจําเปน เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอม                   
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาความเสี่ยงท่ีสําคัญขององคกรไดรับการบริหารจัดการอยางเหมาะสม  
จึงกําหนดนโยบายการดานการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 

2) จัดทําและทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยง โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3) เปนผูประสานงานในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการระบุประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกระดับในองคกร 
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4) รวบรวมและวิ เคราะหรายงานความเสี่ยงระดับองคกรและระดับสายงานท่ีสําคัญ                
เพ่ือนําเสนอตอคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยงพิจารณากลั่นกรอง 

4.  นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 

องคการตลาดไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนกลไกหลักท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกร จึงไดกําหนดนโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการตลาด  ดังนี้  

1) กําหนดโครงสรางผังบริหาร การวางแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจและยุทธศาสตรการบริหารองคการตลาดสําหรับงานท่ีมีลักษณะปฏิบัติเปนครั้งคราว
หรือมีกําหนดระยะเวลา ไมตอเนื่องใหจางเหมาแรงงานเอกชน  

2) สงเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยนําระบบสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการสรร
หา คัดเลือก และพัฒนาพนักงาน การบริหารผลงาน รวมท้ังการนําไปใชเปนฐานเพ่ือวาง
ระบบงานดานทรัพยากรบุคคล  

3) พัฒนาระบบความกาวหนาในสายอาชีพและระบบทดแทนตําแหนงงาน เพ่ือรักษา จูงใจ
บุคลากรท่ีมีศักยภาพ และสรางความตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
รูปแบบ E-HR (Electronics - Human Resource) ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ                    
ของผูใชงานและรองรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว และลด คาใชจายขององคกร  

5) สงเสริมการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีของผูปฏิบัติงาน  

6) จัดใหมีระบบการบริหารจัดการดานการเรียนรู รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมหรือแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีจะนําองคการตลาดไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง  

7) เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรโดยมุงเนนการมีสวนรวมจากพนักงาน ทุกระดับ เพ่ือใหเกิด
พฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคการตลาดรวมท้ัง
การบริหารและพัฒนาผลงานท่ียั่งยืน ตลอดจนการสรางภาวะผูนําในการเปน ตนแบบของการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

5. นโยบายดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการองคการตลาดใหความสําคัญในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนของผูเก่ียวของ                   
อยางรอบคอบ โปรงใสและเปนธรรม รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน โดยมีประกาศ
ของคณะกรรมการองคการตลาดเรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
เพ่ือใหคณะกรรมการและพนักงานองคการตลาดทุกระดับถือปฏิบัติและใหสํานักตรวจสอบจัดทําสรุปรายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในระหวางปรายงานผูอํานวยการเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ         
องคการตลาด 
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6. นโยบายดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

คณะกรรมการองคการตลาดมีนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนด และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยยึดหลักการ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” ท่ีมี การเปดเผย                  
อยางถูกตอง ครบถวน และทันทวงที โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก เพ่ือแสดงถึงการดําเนินกิจการ
อยางโปรงใส ท้ังสารสนเทศดานการเงินและไมใชการเงิน ในรายงานประจําป ท้ังรายงานทางการเงิน                 
ควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชี นอกจากนี้ยังมีการรายงานขอมูลสําคัญขององคการตลาด                           
เชน มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ผานทาง website ขององคการตลาด 

7. นโยบายดานความสัมพันธและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการองคการตลาดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ท้ังรัฐบาล พนักงาน 
ลูกคา คูคา องคกรเอกชน ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติ เปนลายลักษณ
อักษรไวในจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดรวมท้ังในแผนการดําเนินงาน ดานการกํากับดูแลกิจการและ
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สิ่งแวดลอม พรอมท้ังไดกําหนด เปนแนวทางความรับผิดชอบตอผูมีสวนได      
สวนเสีย ดังนี้  

7.1 ความรับผิดชอบตอรัฐบาล  
1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือผูกํากับดูแล โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานและ

สถานภาพขององคกรอยางสมํ่าเสมอ ครบถวน และตามความเปนจริง 
2) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม และมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
3) บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนาองคกรใหมีความ

เจริญกาวหนายิ่งข้ึนตามท่ีไดจัดตั้งองคกรเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน 
7.2 ความรับผิดชอบตอลูกคา 

1) ผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ในราคาเปนธรรม  
2) ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายเทาเทียมกัน เปนธรรม โปรงใส ดวยใจใหบริการมีมารยาท                     

และมนุษยสัมพันธท่ีด ี 
3) ใหความสะดวกลูกคาในทุกข้ันตอน  

7.3  ความรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือ เจาหนี้ 

1) ปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขตางๆ อยางเครงครัดตามท่ีไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้  
2) ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขขอตกลงได หรือมีเหตุลาชา ตองรีบ

แจงคูคา/เจาหนี้ใหทราบลวงหนาเพ่ือรวมกันหาทางแกไขโดยดวน  
3) ใหความเปนธรรมและปฏิบัติเทาเทียมกันกับคูคา/เจาหนี้ทุกราย  
4) ไมเรียก ไมรับผลประโยชนใดๆ ไมจายผลประโยชนคาตอบแทนท่ีไมสุจริตตอคูคา/เจาหนี้  
5) ชวยเหลือคูคาในสิ่งท่ีถูกตอง   

7.4  ความรับผิดชอบตอพนักงาน 

1) ใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเปนธรรมแกพนักงาน ตามระเบียบ ขอบังคับ ใหพนักงาน
ถือปฏิบัติอยางชัดเจน  

2) ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน                
อยูเสมอ  

3) ใหความสําคัญในการพัฒนาอบรมเพ่ิมพูนความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับ  
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4) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมโปรงใสไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงใน
หนาท่ีการงานของพนักงาน  

5) ใหพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมการดําเนินงานโดยเครงครัด  
 

นโยบายดานการตอตานคอรรัปช่ัน 
องคการตลาด มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม

และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณองคการตลาด ตลอดจนนโยบายและ
แนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ขององคการตลาดเพ่ือแสดงเจตนารมณและความมุงม่ันในการตอตาน
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือใหม่ันใจวา องคการตลาด มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ      
และขอกําหนดในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจขององคการตลาด 
และเพ่ือใหการตัดสินใจในการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการ
พิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ องคการตลาด จึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานคอรรัปชั่น”  เปนลายลักษณ
อักษรข้ึน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน 

คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ัน 

คอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอใหสัญญา มอบให ใหคําม่ัน 
เรียกรอง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงไมเหมาะสม กับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาท่ีไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ี อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ 
เพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณี ท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได  

นโยบายตอตานคอรรัปช่ันขององคการตลาด 

หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานขององคการตลาดดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่น                    
ในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามานโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ 
และขอกําหนดของกฎหมาย 

0หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. 0คณะกรรมการ มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบท่ีสนับสนุนการ
ตอตานคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหม่ันใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญ                
กับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคการ 

2. คณะกรรมการ ตรวจสอบ มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ 
บัญชีระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหม่ันใจวาเปนไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจมีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี  เสริมสรางใหรัฐวิสาหกิจมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การตรวจสอบภายในท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 



25 
 

เสริมสรางความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน  ติดตามดูแลใหรัฐวิสาหกิจมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3. 0ผูบริหาร มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและ
ขอกําหนดของกฎหมาย 

4. 0หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ 

0ปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ                       
และกฎหมาย ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหม่ันใจวาระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการ พนักงานองคการตลาดทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณ

องคการตลาด โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

2. พนักงานองคการตลาด ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของ

กับองคการตลาด ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ี

กําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณองคการตลาด ผาน

ชองทางตาง ๆท่ีกําหนดไว 

3. องคการตลาดจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของ

กับองคการตลาด โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต

คอรรัปชั่น ตามท่ีองคการตลาดกําหนดไว 

4. ผูท่ีกระทําคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณองคการตลาด ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทาง

วินัยตามระเบียบท่ีองคการตลาดกําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํา

นั้นผิดกฎหมาย 

5. องคการตลาดตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตอง

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับองคการตลาด หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการตลาด ในเรื่องท่ีตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ 

6. องคการตลาด มุงม่ันท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาคอรรัปชั่นเปนสิ่งท่ียอมรับไมได

ท้ังการทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

ขอกําหนดในการดําเนินการ 

1. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือ

การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การดําเนินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการ
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ใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจ กับพนักงานเพ่ือใชใน

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

องคการตลาดวาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2555 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

กลุมตาง ๆ รวมท้ังระเบียบ และคูมือปฏิบัติงานขององคการตลาดท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ

อ่ืนใดท่ีองคการตลาดจะกําหนดข้ึนตอไป 

3. เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานองคการตลาดทุกระดับ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้ 

3.1  ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย 
    การให มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในจริยธรรม                 

องคการตลาด 
3.2 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน 

การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย โดย

ตองม่ันใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน 

3.3 ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซ้ือจัดจางกับภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานขององคการตลาด และการติดตอ

งานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซ่ือสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 
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0จริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

  เพ่ือแสดงเจตนารมณในการดําเนินกิจการอยางโปรงใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอผูมี                
สวนไดสวนเสียทุกกลุม คณะกรรมการองคการตลาดจึงกําหนดใหมีประมวลจริยธรรม การดําเนินงานองคการ
ตลาดตามขอบังคับองคการตลาดวาดวยประมวลจริยธรรมขององคการตลาด พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ                  
วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เพ่ือสรางความม่ันใจวา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการปฏิบัติท่ีถูกตอง
รวมท้ังใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนผูปฏิบัติงานทุกคน                 
และไดกําหนดใหมีการเผยแพรใหทราบท่ัวกัน  

  ท้ังนี้ องคการตลาด ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักท่ีทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีโดย    
ยึดม่ันในหลัก 9 ประการ ดังนี้  

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  

3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบครัน ถูกตอง และไมบิดเบือน ขอเท็จจริง 

7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

จริยธรรมการดําเนินงานของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง   ดังนี้  

1. จริยธรรมการดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

1.1 ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

1.2 บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด รวมท้ัง
มีความเปนอิสระท้ังในการตัดสินใจและการกระทํา 

1.3 บริหารงานเพ่ือประโยชนของรัฐองคการตลาดและพนักงาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจน
รักษาภาพลักษณขององคการตลาด 

1.4 บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ี ของตนในภายหลัง  

1.5 ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีเก่ียวของกับองคการตลาดหรือในกิจการท่ีมีลักษณะแขงขันกับ 
องคการตลาด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

1.6 หลีกเลี่ยงความขัดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนขององคการตลาดเพ่ือใหการบริหารงาน
เปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 

ไมใชความลับขององคกร ไมเปนกรรมการในองคกรท่ีเปนคูแขงขันขององคการตลาดและไมมี
ผลประโยชนในการทําสัญญาขององคการตลาด 
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1.7 ไมแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน ไมวาทางตรงหรือทางออม  

1.8 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการตลาด 

1.9 ไมกระทําการใดๆ ในลักษณะเปนการเขาไปบริหารจัดการใดๆ ในองคการตลาดท่ีมี ผลบั่นทอน
ผลประโยชนขององคการตลาดหรือเอ้ือประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไมวาจะทําเพ่ือ
ประโยชนของตนเองหรือของผูอ่ืน  

1.10 อุทิศเวลา และทุมเทความสนใจท่ีเปนประโยชนและจําเปนใหกับองคการตลาดอยางเต็มท่ี  

1.11 มุงม่ันท่ีจะปองกันและขจัดปญหาการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตโดยถือเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการ
อยางรวดเร็ว เพ่ือสราง คานิยม และภาพลักษณท่ีดีขององคการตลาด 

1.12 ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

1.13 บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด รวมท้ัง
มีความเปนอิสระท้ังในการตัดสินใจและการกระทํา 

1.14 บริหารงานเพ่ือประโยชนของรัฐองคการตลาดและพนักงาน ท้ังในปจจุบัน และอนาคต ตลอดจน
รักษาภาพลักษณขององคการตลาด 

1.15 บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ี ของตนในภายหลัง  

1.16 ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีเก่ียวของกับองคการตลาดหรือในกิจการท่ีมีลักษณะแขงขันกับ 
องคการตลาด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

1.17 หลีกเลี่ยงความขัดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนขององคการตลาดเพ่ือใหการบริหารงาน
เปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ ไม
ใชความลับขององคกร ไมเปนกรรมการในองคกรท่ีเปนคูแขงขันขององคการตลาดและไมมี
ผลประโยชนในการทําสัญญาขององคการตลาด 

1.18 ไมแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน ไมวาทางตรงหรือทางออม  

1.19 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการตลาด 

1.20 ไมกระทําการใดๆ ในลักษณะเปนการเขาไปบริหารจัดการใดๆ ในองคการตลาดท่ีมี ผลบั่นทอน
ผลประโยชนขององคการตลาดหรือเอ้ือประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไมวาจะทําเพ่ือ
ประโยชนของตนเองหรือของผูอ่ืน  

1.21 อุทิศเวลา และทุมเทความสนใจท่ีเปนประโยชนและจําเปนใหกับองคการตลาดอยางเต็มท่ี  

1.22 มุงม่ันท่ีจะปองกันและขจัดปญหาการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตโดยถือเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการ
อยางรวดเร็ว เพ่ือสราง คานิยม และภาพลักษณท่ีดีขององคการตลาด 

2. จริยธรรมการดําเนินงานของผูบริหาร  

2.1 ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางท่ีดี เปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ 
ขอบังคับขององคการตลาดตลอดจนมติท่ีประชุมของคณะกรรมการองคการตลาด 

2.2 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรัฐและ
องคการตลาดท้ังในปจจุบันและอนาคต  
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2.3 ไมฝกใฝในกลุมการเมืองหรือกลุมผลประโยชนใด และตองวางตัวเปนกลาง อยางเครงครัด  

2.4  ไมใชขอมูลหรือความลับขององคการตลาดไปแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอ่ืน  

2.5 ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนได สวนเสียในนิติบุคคล ซ่ึง
เปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือ มีผลประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการขององคการตลาดเวนแต
เปนประธานกรรมการหรอืกรรมการในนิติบุคคลดังกลาว โดยการ มอบหมายขององคการตลาดหรือ
คณะกรรมการองคการตลาดอนุมัติ 

2.6 ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในสัญญากับองคการตลาดหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการตลาดหรือ
ดําเนินธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับกิจการขององคการตลาด ไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม เวนแตเปน
เพียงผูถือหุนเพ่ือประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดท่ีกระทําการอันมีสวนไดสวนเสีย               
เชนวานั้นหรือเปนผูซ่ึงคณะกรรมการองคการตลาดมอบหมายใหเปนประธาน กรรมการหรือ
กรรมการในบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีองคการตลาดเปนผูถือหุนและคณะกรรมการ
องคการตลาดอนุมัติ  

2.7 ตองไมเขาไปเสนอราคา หรือทําสัญญาเปนผูขาย หรือผูรับจางในการซ้ือ หรือจาง ขององคการตลาด 
รวมท้ังรับชวงงานจากผูขายหรือผูรับจางดังกลาวไมวาจะกระทําในนามของตนเองหรือในนามบริษัท 
หางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืนใดซ่ึงตนเอง รวมท้ังคูสมรสและบุตร เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูจัดการ
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน  

3.  จริยธรรมการดําเนินงานของพนักงานและลูกจาง  

3.4 ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับขององคการ
ตลาดตลอดจนมติท่ีประชุมของคณะกรรมการองคการตลาด 

3.5 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใหเกิดประโยชน สูงสุดตอรัฐ และ
องคการตลาดท้ังในปจจุบันและอนาคต  

3.6 ไมฝกใฝในกลุมการเมืองหรือกลุมผลประโยชนใด และตองวางตัวเปนกลาง อยางเครงครัด  

3.7  ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  ไมวาทางตรง  หรือทางออม                  
และไมนําความลับขององคกรไปใชในทางท่ีผิด  

3.8 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ เรียบรอย ตอผูรวมงาน ลูกคา และผูมาติดตอทุกคน  

3.9 ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานองคกรของรัฐ และตองรักษา เผยแพรภาพลักษณ               
ท่ีดีขององคการตลาดใหเปนท่ียอมรับของสังคม  

3.10 ตองไมเขาไปเสนอราคา หรือทําสัญญาเปนผูขาย หรือผูรับจางในการซ้ือหรือจางขององคการตลาด
รวมท้ังรับชวงงานจากผูขายหรือผูรับจางดังกลาวไมวาจะกระทําในนามของพนักงานและลูกจาง
นั้นเองหรือในนามบริษัทหางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงพนักงาน และลูกจาง รวมท้ังคูสมรส        
เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใด ในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน  
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บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการอนุกรรมการผู อํานวยการ และพนักงานองคการตลาด 

 กรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานองคการตลาดทุกคน มีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด โดยเฉพาะ ผูบริหารตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  

ขอแนะนําเก่ียวกับหนาท่ีของกรรมการอนุกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตามประมวลจริยธรรม
การดําเนินงานองคการตลาด มีดังนี้ 

ขอแนะนําสําหรับกรรมการ และอนุกรรมการ  

3. ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมการ
ดําเนินงานองคการตลาด 

4. รักษาการสื่อสารท่ีซ่ือสัตยและเปดเผยกับบุคลากรขององคการตลาด 

5. ปฏิบัติตอบุคลากรขององคการตลาดอยางยุติธรรม และเทาเทียมกัน 

6. ดูแลใหบุคลากรขององคการตลาดไดมีมาตรฐานการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  

7. ใหความสนใจตอการบริหารงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรของ            
องคการตลาดรวมท้ังการเอาใจใสดูแลผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

8. แสวงหาโอกาสใหบุคลากรขององคการตลาดไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ ไมกําหนดมาตรฐาน
การทํางานท่ีเปนไปไมได  

ขอแนะนําสําหรับผูบริหาร  

1) ทําตัวเปนตัวอยางท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมการดําเนินงาน
องคการตลาด 

2) รักษาการสื่อสารท่ีซ่ือสัตยและเปดเผยกับผูใตบังคับบัญชา  

3) ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม เทาเทียมกัน และเสมอตน เสมอปลาย  

4) ดูแลใหผูใตบังคับบัญชาไดมีขอตกลงเก่ียวกับมาตรฐานการทํางาน  

5) ใหความสนใจตอสมรรถนะและความสามารถของผูใตบังคับบัญชา  

6) ตองหาโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ  

7) ไมกําหนดมาตรฐานการทํางานท่ีเปนไปไมไดตรวจสอบพฤติกรรมตนเองในฐานะท่ีเปนผูบริหารวา
สอดคลองกับประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดท่ีกําหนดไวหรือไม  

ขอแนะนําสําหรับพนักงาน  

1) ทําความเขาใจในเนื้อหาสาระของประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

2) เรียนรูเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน พรอมท้ังปฏิบัติตามอยาง
เชื่อม่ันศรัทธา  

3) ทบทวนความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

4) ใหความรูความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลัก จริยธรรมการดําเนินงาน
องคการตลาด 
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5) เม่ือมีขอสงสัยหรือขอซักถาม ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคล ท่ีกําหนดใหมีหนาท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด
ผานชองทางตางๆ ท่ีกําหนดไว  

6) แจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือพบเห็น การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

7) ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ กับหนวยงานหรือ บุคคลท่ีหนวยงานได
มอบหมาย  

การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดาํเนินงานองคการตลาด 

 ผูท่ีพบเห็นการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดสามารถ
สอบถามขอสงสัย หรือสงขอรองเรียนไปยังบุคคลดังตอไปนี้  

1) ผูบังคับบัญชาท่ีตนเองไววางใจในทุกระดับ  

2) ผูอํานวยการองคการตลาด 

3) คณะกรรมการองคการตลาด  การรองเรียนของพนักงานองคการตลาดควรประกอบดวย  

• ชื่อ ท่ีอยู e-mail และ/หรือเบอรโทรศัพท  

• สรุปสาระการรองเรียน อะไร ใครท่ีเก่ียวของ เหตุการณเกิดเม่ือไร ท่ีใด และทําไม
สถานการณนั้น ๆ จึงไมยุติธรรมหรือผิด  

• สิ่งท่ีทานไดพยายามทําเพ่ือแกไขเหตุการณ ขอรองเรียน และ ผลท่ีเกิดข้ึน  

• ถายเอกสาร จดหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกรณีรองเรียน  

• หลักฐาน ขอเท็จจริง และพยานตาง ๆ  

• ผลท่ีทานคาดหวังตอการรองเรียน  

กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน  

1. รวบรวมขอเท็จจริง  

ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดนั้นดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลท่ีมีความเหมาะสมดําเนินการ  

2. ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล  

ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผลและกลั่นกรองขอมูลเพ่ือพิจารณาข้ันตอนและวิธีการจัดการ                 
ท่ีเหมาะสมในแตละเรื่อง โดยอาจดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนตน หากเห็นวา
เปนเรื่องท่ีตนมีอํานาจท่ีจะกระทําได หรือ รายงานตอบุคคลท่ีมีอํานาจดําเนินการและเก่ียวของในเรื่องนั้นๆ 
เปนผูดําเนินการประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล  

3. กําหนดมาตรการดําเนินการ  

ผูท่ีดําเนินการตามขอ 2. กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดและบรรเทาความเสียหายใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบโดยคํานึงถึง               
ความเดือดรอนเสียหายโดยรวมท้ังหมด ท้ังนี้ในกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญผูรับขอรองเรียนจะเปนผูรายงานผล               
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ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการองคการตลาดเชน เปนเรื่องท่ีกระทบตอชื่อเสียง 
ภาพลักษณ หรือสถานะการเงินของ 0องคการตลาด หรือขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินงานขององคการตลาด
หรือเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน  

4. รายงานผล  

ใหผูรับขอรองเรียนมีหนาท่ีรายงานผลตามขอ 5.3 ใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปดเผยตนเอง  
ท้ังนี้ กระบวนการดําเนินการเก่ียวกับการรองเรียนไดยึดตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
รองเรียนกลาวโทษราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย  

 
 

กระบวนการแจงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือ  

ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครองตาม
หลักเกณฑเรื่อง “การคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูท่ีแจงขอมูลหรือใหเบาะแสท่ีเปนประโยชนสําหรับ 
องคการตลาด เก่ียวกับการทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐรวมถึง
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือจริยธรรมการดําเนินงาน ขององคกร” ท่ี องคการตลาด       
ไดกําหนดไวดังนี้  

1. ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการ
เปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเอง  
ก็จะทําให องคการตลาด สามารถรายงานความคืบหนา ชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทา
ความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 

ผู้รองเรียน 

• ผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
ไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการของ
องคการ   

• ผูแจงเบาะแสการ
กระทําความผิดของ
พนักงาน 

ช่องทางการร้องเรียน 

• ท่ีอยูองคการตลาด                                                                        
เลขท่ี  68/12  ถนนกําแพงเพชร 6 
ลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900  

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส                
E-mail www.market-
orgamization.or.th 

•  โทรศัพท 02-1580411-14  
•  โทรสาร 02-1580417 
• ตูรับขอรองเรียน 

ผู้รับข้อร้องเรียน 

• ประธานกรรมการ                   

องค์การตลาด  

• ประธานอนุกรรมการ               

ธรรมาภิบาล  

• ผู้อาํนวยการ  

• แผนกบริหารบุคคล  
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2. องคการตลาดถือวาขอมูลท่ีเก่ียวของเปนความลับและจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  

3. กรณีท่ีผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย                  
ผูรองเรียนสามารถรองขอใหองคการตลาดกําหนดมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมก็ได หรือองคการ
ตลาด อาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมี
แนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความไมปลอดภัย  

4. ผู ท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีมี                 
ความเหมาะสมและเปนธรรม  

5. กรณีการรองเรียนเปนเท็จหรือเพ่ือการกลั่นแกลงใสราย จะมีความผิดทางวินัย 

การกระทําท่ีเขาขายผิดประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

 พนักงานทุกคนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน
องคการตลาด  

การกระทําตอไปนี้เปนการทําผิดประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

1. ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

2. แนะนํา  ส ง เสริมหรือสนับสนุนใหผู อ่ืนไมปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน                   
องคการตลาดละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการ
ดําเนินงานองคการตลาด ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเก่ียวของกับงานภายใตความ
รับผิดชอบของตน  

3. ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงท่ีอางวา ไดมีการฝาฝนหรือการ
ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาด 

4. การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอ่ืนเนื่องจากการท่ีผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
การดําเนินงานองคการตลาดเปนเท็จ  

ท้ังนี้ ผูท่ีทําผิดประมวลจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย             
ตามขอบังคับท่ีองคการตลาดกําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย  

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการทบทวน  

1. การประเมินผลการปฏิบัติ  

 0องคการตลาด 0มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงจริยธรรมการ
ดําเนินงานองคการตลาดอยูเสมอ จึงใหหนวยงานท่ีเปนกลางจากภายนอกทําการประเมินการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดทุก 2 ป เพ่ือใหทราบผลชัดเจนและ
เผยแพรผลการประเมินใหผูมีสวนไดสวนเสียไดทราบอยางท่ัวถึง  
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2. การทบทวน  

 เพ่ือใหการกํากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงจริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดสอดคลองตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการดําเนินกิจการ กฎเกณฑ
กติกาตางๆ ท่ีองคการตลาดตองปฏิบัติตามอยูเสมอ จึงใหมีการทบทวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม
การดําเนินงานองคการตลาด เปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

แนวทางปฏิบัติท่ีดีของพนักงานองคการตลาด 

1. การยึดม่ันแนวทางการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• บริหารงานเพ่ือประโยชนภาครัฐ องคการตลาด และพนักงาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนภาครัฐขององคการตลาด 

• ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ มุงม่ันในการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการตลาด 

• ตั้งม่ันท่ีจะดําเนินงานทางการคาอยางยุติธรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจ 

• ไม ทําการตกลงใดๆ กับคูค าหรือบุคคลใด ท่ีมีลักษณะลดหรือจํากัดการแขงขัน                   

ทางการคา 

• การปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบตอสาธารณะ จะตองใหความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานอยาง

รอบคอบ 

2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี 

•      การปฏิบัติหนาท่ีหลักตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

•      รักษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ควรคูไปกับพฤติกรรมท่ีสงใหเห็นถึงความซ่ือสัตย สุจริต 

•  บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตน              

ในภายหลัง 

• มุงม่ันท่ีจะปองกันและขจัดการกระทําท่ีสอไปในทางสุจริต โดยถือเปนเรื่องท่ีตอง

ดําเนินการอยางรวดเร็ว เพ่ือสรางคานิยมและภาพลักษณท่ีดีขององคการตลาด 

3. การเคารพกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

• ในการปฏิบัติงานตองศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมาย ระเบียบ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของลวงหนากอนดําเนินงาน 

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีในแตละทองถ่ินและการ             

ปฏิบัตินั้น ตองไมขัดกับจริยธรรมการดําเนินงานขององคการตลาด 

• กฎ ระเบียบ ขอบังคับเปนแนวทางขององคกร การแสดงออกถึงวินัย พนักงานทุกคนตอง

ปฏิบัตจินเปนปฏิบัติประจํา จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 
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• การจางแรงงานในแตละทองถ่ินตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายแรงงานในแตละทองถ่ิน

กําหนดๆไว 

• ปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือฝายกฎหมาย เม่ือเห็นวาการดําเนินงานอาจขัดแยงหรือแยงกับ

วัฒนธรรม กฎหมาย หรือกฎระเบียบทองถ่ิน 

 

4. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

• ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดสวนเสียใน                

นิติบุคคล ซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีผลประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของ 

องคการตลาด เวนแตเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาว โดยการ

มอบหมายขององคการตลาด 

• ไมเปนผู มีสวนไดสวนเสียในสัญญากับองคการตลาดหรือในกิจการท่ีกระทําใหแก                  

องคการตลาดหรือดําเนินธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับกิจการขององคการตลาด ไมวาทางตรง

หรือทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพ่ือประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัด

ท่ีกระทําการอันมีสวนไดสวนเสียในชวงเวลานั้น หรือเปนผูซ่ึงคณะกรรมการองคการตลาด

มอบหมายใหประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัดท่ีองคการตลาดเปนผูถือหุน 

• ไมเขาไปเสนอราคา หรือทําสัญญาเปนผูขายหรือผูรับจางในการซ้ือ หรือการจางของ

องคการตลาด รวมท้ังรับชวงงานจากผูขายหรือผูจางดังกลาว ไมวาจะกระทําในนามตนเอง

หรือในนามบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงตนเองรวมท้ังคูสมรส เปนกรรมการ

ผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

• สรางความม่ันใจตอสาธารณะชนวา การกระทําของเราจะไมไดรับอิทธิพลโดยประโยชน

สวนตัวและความสัมพันธสวนตัว 

• หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีอาจกระทบตอการดํารงไวซ่ึงความเท่ียงธรรม หรือนําไปสูการ

ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัว ความสัมพันธสวนตัวและสวนรวม 

• หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ท่ีทําใหองคการตลาดหรือการใหบริการขององคการตลาด                

เสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความไววางใจ 

• ไมใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนสวนตน ไมวาจะเปนของขวัญ รางวัล 

ความกาวหนา หรือผลประโยชนในรูปแบบใด 

• แกไขปญหาความขัดแยงในผลประโยชนโดยยึดม่ันในประโยชนขององคการตลาดและ

สาธารณะเปนสําคัญ 
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5. การเมือง การบริจาค การกุศล 

• ไมแสดงดวยวิธีใดๆ ท่ีทําใหผูอ่ืนเขาใจวาองคการตลาดเก่ียวของ สนับสนุน หรือฝกใฝทาง

การเมืองหรือพรรคการเมือง 

• พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับการเมืองในสถานท่ีทํางานหรือใน               

เวลางาน อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด 

• การบริจาคหรือการสนับสนุนเพ่ือการกุศล ตองม่ันใจวาเปนไปตามเจตนารมณ                

เพ่ือการกุศลอยางแทจริง  
 

6. สุขอนามัย ความปลอดภัย 

• พึงหลีกเลี่ยงการประหยัดคาใชจายโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 

• ตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเองกอนปฏิบัติและไมปฏิบัติงาน  

หากสุขภาพและรางกายไมพรอม เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน 

• ผูท่ีตองทํางานท่ีมีความเสี่ยงตอชีวิตหรือตอสุขภาพ ตองศึกษาขอมูลตางๆ เก่ียวกับสภาพ

การทํางานท่ีไมปลอดภัยหรืออาจเปนอันตราย 

• หากการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดท่ีมีความเสี่ยง ไมมีความแนใจในผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ใหหยุด

ชะลอการดําเนินงานนั้นและใหปรึกษากับผูเชี่ยวชาญโดยทันที 

• รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวนเม่ือพบสิ่งผิดปกติบริเวณสถานท่ีทํางานท่ีอาจมี

ผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย 

• ผูบังคับบัญชาในสายงานตางๆ มีหนาท่ีกําหนด หรือเผยแพรแนวทางในการปองกันและ

ควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใหกับพนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตรวจ

สุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของพนักงาน 
 

7. ของขวัญ การเล้ียง สินบน 

• ไมใชวิธีการรับหรือใหเงิน  ทรัพยสิน สิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดกับผูหนึ่งผูใดท่ีมีเจตนา 

เพ่ือชักนําใหกระทําหรือละเวนการกระทําท่ีไมถูกตอง เท่ียงธรรม 

• ไมเรียกหรือรับหรือเสนอเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใดกับผูเก่ียวของจากการ

ปฏิบัติงานหรือผูเก่ียวของทางธุรกิจ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษท่ีไมควรมี 

• การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ การใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการ

ปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเปนเรื่องท่ียอมรับได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล 

• ไมรับหรือใหของขวัญ/ของท่ีระลึกท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง 

โดยไมเปนธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี หากจําเปนของขวัญ/ของท่ีระลึกท่ีมีคาเกินปกติวิสัย

จากผูเก่ียวของทางธุรกิจใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
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• ไตรตรองเหตุผลกอนรับของขวัญ การเลี้ยง แมไมเกิน 3,000 บาท หากรับดวยเหตุผล

ตองไมมีขอผูกพันใดๆ ท่ีทําใหเกิดผลเสียหายตอองคการตลาด 

• กอนการรับหรือใหของขวัญ/ของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตาม

กฎหมายและขอบังคับขององคการตลาด โดยสิ่งของหรือของขวัญท่ีใหแกกันในหนาท่ี                

การงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส 

• ไมรับหรือใหของขวัญ/ของท่ีระลึกเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี 

อสังหาริมทรัพย หรือสิ่งของใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินสด 

• กรณีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงาน

ภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานท่ีหนวยงาน

ภายนอกนั้นกําหนดไว 
 

8. สิทธิเสรีภาพ 

• พนักงานตองปฏิบัติตอกันและกันดวยความเคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกันท้ังในการ

ปฏิบัติงานรวมกันและแสดงความคิดเห็น 

• กระบวนการสรรหา การพิจาณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการถูกตองและ                  

เปนธรรม 

• ในการปฏิบัติหนาท่ี พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับความแตกตางทาง

กายและจิตใจหรือเรื่องอ่ืนใดท่ีอาจจะนําไปสูความขัดแยงกันได 

• ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทํางานปลอดจากการกดข่ีขมเหงหรือการกระทํา               

ท่ีไมเปนธรรม 
 

9. แนวทางปฏิบัติสวนบุคคล   

• พนักงานตองปฏิบัติโดยถูกตองตามกฎระเบียบขององคการตลาด 

• พนักงานตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

• พนักงานตองปฏบิัติโดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับองคกรหรือตนเอง 

• พนักงานมีการปฏบิัติท่ีสามารถเปดเผยได 

 

10. การทําธุรกรรมและการจัดซ้ือจัดหา 

• ในการจัดหาตองผานข้ันตอนตามระเบียบบังคับและกระบวนการจัดหาจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบอยางเครงครัดโดยใหสอดคลองกับอํานาจดําเนินการ 

• ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑข้ันตอนท่ีกําหนดในการทําธุรกรรมและการจัดซ้ือจัดจาง 

เม่ือมีเหตุสงสัยสอบถามผูรอบรูดานกฎหมาย ผูมีประสบการณในดานนั้นๆ  
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• ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑข้ันตอนท่ีกําหนดในการทําธุรกรรมและการจัดซ้ือจัดจาง 

เม่ือมีเหตุสงสัยสอบถามผูรอบรูดานกฎหมาย ผูมีประสบการณในดานนั้น 
 

11. การดูแลและปฏิบัติตอทรัพยสิน 

• ในการจัดหาตองผานข้ันตอนตามระเบียบขอบังคับ และกระบวนการจัดหาจากหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบอยางเครงครัดโดยใหสอดคลองกับอํานาจดําเนินการ 

• ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑข้ันตอนท่ีกําหนดในการทําธุรกรรมและจัดซ้ือจัดจาง 

เม่ือมีเหตุสงสัยสอบถามผูรอบรูดานกฎหมาย ผูมีประสบการณในดานนั้นๆ 

• ในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจาง ไมดําเนินการตามระเบียบขอบังคับหรือไมผานหนวยงานท่ี

รับผิดชอบเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง ตองทําหนังสือชี้แจงท่ีมา วิธีการจัดซ้ือจัดจาง และเหตุผล

ของการจัดซ้ือจัดจางนั้นไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• ไมเขาไปเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจางกับคูสัญญาท่ีมีความเก่ียวพันกับตนเอง เชน                     

เปนครอบครัวญาติสนิทหรือท่ีตนเปนเจาของหรือหุนสวน 

• การทําธุรกรรมตองคํานึงถึงมูลคา ราคา ท่ีเปนไปตามกลไกตลาด ไมเลือกปฏิบัติหรือกีด

กันการทําธุรกิจดวยวิธีการท่ีไมชอบธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

• ไมใชขอมูลภายในท่ีไดรับทราบอันเนื่องมาจากการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือ

แจงใหผูอ่ืนทราบ 

• ในการจัดซ้ือจัดจาง ใหพิจารณาเลือกนิติบุคคลใด ท่ีมีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการ

แขงขันทางการคา 

• หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมท่ีอาจทําใหองคการตลาดเสื่อมเสียชื่อเสียง แมวาธุรกรรมนั้นจะ

ทําใหไดรับประโยชนทางธุรกรรมก็ตาม 
 

12. ขอมูล ความลับ การส่ือสาร 

• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือนโยบายวาดวยขอมูล ขาวสารของภาครัฐและของ                         

องคการตลาด 

• นโยบายการเปดเผยขอมูลการจัดการ ขอมูลสวนใหญสามารถเปดเผยใหพนักงานสามารถ

หาขอมูลไดอยางอิสระ ในการติดตอธุรกิจภายนอกก็ถือปฏิบัติในลักษณะแบบเปดเผยและ

เปนไปดวยความซ่ือสัตย พนักงานสามรถศึกษาวิธีการตัดสินใจเหลานี้ไดอยางเปดเผยดวย

ขอมูลท่ีถูกตอง 

• ตองแน ใจว า เอกสาร ท่ีอยู ในการดูแลของตนจะถูกเ ก็บรักษาอยู ใน ท่ีปลอดภัย                      

อยางระมัดระวังและแนใจวาการจัดเก็บไวแยกหมวดหมูไวอยางเหมาะสม งายตอการ

เรียกใชงาน การเก็บรักษาขอมูลตองดําเนินการตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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• ตองระมัดระวังเรื่องขอมูลขาวสารไมวาจะโดยทางวาจาหรือวาการเขียน เพราะเม่ือขอมูล

ออกไปนอกองคกรอาจจะทําใหเกิดปญหาไดหรือเปนเหตุใหเสี่ยมเสียชื่อเสียงของ             

องคการตลาด 

• การปกปองความลับขอมูลสวนบุคคล หากพนักงานเชื่อวาตนเองถูกละเมิด ควรรายงาน

ผูบังคับบัญชาของตนเอง 

• การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ              

ตองไมใชโดยวิธีใดๆ ท่ีเปนการฝาฝนกฎหมายและใชเพ่ือประโยชนขององคการตลาด

เทานั้น หามใชประโยชนทางธุรกิจสวนตัวของตนเอง 

• ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มท่ี 

• การสื่อสารระกวางกันตองเปนไปตามความจริงและคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวน

เก่ียวของทุกฝายและมีการทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารอยางสมํ่าเสมอ 

• ไมนําเสนอสิ่งท่ีอาจะทําใหเกิดความขัดแยงในสังคม เชน สถาบันชาติ สถาบันศาสนา  

สถาบันพระมหากษัตริย การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธระหวางประเทศ ความคิดเห็น

เก่ียวกับเพศหรือเรื่องท่ีขัดตอศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 

• เอกสารสําคัญและขอมูลท่ีเปนความลับ จะตองไดรับการศึกษาวิธีการเฉพาะท่ีกําหนดไวใน

แตละระดับ แตละชนิดหรือประเภทของขอมูล เม่ือพนระยะเวลาท่ีตองเก็บรักษาขอมูล

หรือเอกสาร พนักงานท่ีเก่ียวของตองดูแลใหมีการทําลายดวยวิธีท่ีเหมาะสมถูกตองกับ

ขอมูลหรือเอกสารแตละประเภท 
 

13. ชุมชน ส่ิงแวดลอม 

•     สนับสนุนและใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคมและชุมชน  

• เปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับโครงการ

ตางๆท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชน รวมท้ังการเสนอความคิดเห็นหรือขอรองเรียนตางๆท่ี

เปนผลมาจากการดําเนินงานขององคการตลาด 

• ใหความรวมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐานหรือขอตกลงระดับสากลในเรื่องตางๆท่ีจัด

ข้ึนเพ่ือปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
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ภาคผนวก 

คํานิยาม 

องคการ หมายถึง องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการองคการตลาด  

กรรมการ หมายถึง กรรมการองคการตลาด  

รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการองคการตลาด 

อนุกรรมการ หมายถึง บุคคลผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการใหทําหนาท่ีรวมเปน
อนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานใหกับองคการตลาด 

ฝายบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ และผูบริหาร 

 ผูอํานวยการ หมายถึง ผูอํานวยการองคการตลาด  

 ผูบริหาร หมายถึง พนักงานองคการตลาดตําแหนงรองผูอํานวยการองคการตลาด 
เลขานุการองคการตลาด หัวหนาแผนก ผูจัดการตลาดหรือตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 

 พนักงาน หมายถึง พนักงานตั้งแตตําแหนงผูชวยหัวหนาแผนก ผูชวยผูจัดการตลาด  
หรือตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทาลงมาจนถึงตําแหนงลูกจางประจํา และรวมถึงลูกจางชั่วคราว 

 ลูกคาและประชาชน หมายถึง ผูเชาแผงตลาด ผูเชาหองพักอาศัย ผูเชาอาคารพาณิชย 
ประชาชนท่ัวไปท่ีเขามารับบริการ 

 คูคาและ/เจาหนี้ หมายถึง สวนราชการ หนวยงานเอกชน คูสัญญาตางๆ 

 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีหรือส่ิงท่ีถูกตอง ดีงาม เปนส่ิงกํากับจิตใจ มีผลถึง
พฤติกรรมและส่ิงสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

 จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือระบบการกระทํา       
ความดีละเวนความชั่ว 

คุณธรรม จริยธรรม ตามคํานิยามนี้ หมายถึง คุณธรรม จริยธรรมตามคูมือการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีขององคการตลาดและตามขอบังคับองคการตลาด วาดวยประมวลจริยธรรมของ      
องคการตลาด พ.ศ. 2555 
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การรับแจงเหตุ ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะ 

องคการตลาดไดกําหนดใหมีชองทางในการรับแจงเหตุ ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะ  
จากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินการขององคการ หรือการแจงเบาะแสการ
กระทําความผิดของพนักงาน ท้ังการแจงดวยวาจา โทรศัพท โทรสาร จดหมาย หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โดยการแจงชื่อ นามสกุล ถึงผูอํานวยการ หรือ ประธานกรรมการองคการตลาด 
หรือประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล ดังนี้ 

ท่ีอยู องคการตลาด 

เลขท่ี 68/12  ถนนกําแพงเพชร 6    

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail www.market-orgamization.or.th 

โทรศัพท 02-158-0411-14  

โทรสาร 02-158-0417 

ท้ังนี้ ผูแจงเบาะแสการกระทําความผิดจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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