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บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
ความเป็น มาของการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 โดยแนวทางการจัด ทำได้ด ำเนิน การตามบทบัญ ญัต ิข องรัฐ ธรรมนู ญฯ ซึ่งตามมาตรา 76
วรรคสาม กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"
แนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
๑. ผู้ที่ต้องมีประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย
๑) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๒) ข้าราชการแต่ละประเภท
๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง เจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กร
อิสระ องค์การมหาชน และองค์กรของรัฐรูปแบบอื่นๆ
๒. องค์ประกอบหลักของประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ ได้แก่
๑) มาตรฐานทางจริยธรรม
๒) กลไกและระบบในการดำเนินการ
๓) ขั้นตอนการลงโทษ
องค์การตลาดในฐานะรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานขององค์การตลาด ถือเป็น
เจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ประเภทหนึ ่ ง จึ ง ต้ อ งจั ด ทำประมวลจริ ย ธรรมตามบทบั ญ ญั ต ิ ข อง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้บังคับแก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด โดยคณะกรรมการ
องค์การตลาดได้กำหนดเป็นข้อบังคับ องค์การตลาดว่าด้วยประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด พ.ศ.2555
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 มีทั้งหมด ๒6 ข้อ โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
- มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
- มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
- กลไกและระบบการบังคับใช้
- ขั้นตอนการลงโทษ
พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่และพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรให้ดำรงตนและตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม อันจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร
วัตถุประสงค์
ระดับที่ ๑ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความเข้าใจในเนื้อหาและความหมายที่กำหนดไว้ในประมวล
จริยธรรมอย่างถ่องแท้
ระดับที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการยอมรับต่อคุณค่าของมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ใน
ประมวลจริยธรรม และนำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
ระดับที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยอมรับและนำไปปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัย
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“องค์การตลาดเป็นแหล่งสร้างรายได้ของผู้ผลิต ผู้บริโภค สมประสงค์ อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
“องค์การตลาดมุ่งมั่นในการนำสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ”
ความหมายของจริยธรรม
คำว่า “จริยธรรม” แยกออกได้เป็น จริย ะ + ธรรม ซึ่งคำว่า จริยะ หมายถึง ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคำว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี หลักคำสอนของศาสนา
หลักปฏิบัติ เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันเป็น "จริยธรรม" จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักแห่งความ
ประพฤติ ” หรื อ “แนวทางของการประพฤติ ” ที ่ ก ล่ า วมานั ้ น เป็ น ความหมายตามตั ว อั ก ษรของคำว่ า
“จริยธรรม” ซึ่งเป็นแนวทางให้นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของคำว่า “จริยธรรม” ไว้คล้ ายคลึงกัน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม - พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
จริยธรรม หมายถึง แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่า
พึงประสงค์ - ผลการสัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง จริยธรรมในสังคมไทย
ปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
จริยธรรม หมายถึง หลักคำสอนว่าด้วยความประพฤติเป็นหลักสำหรับให้บุคคลยึดถือในการ
ปฏิบัติตน - วิทย์ วิศทเวทย์ และ เสถียรพงษ์ วรรณปก
จริยธรรม หมายถึง ระเบียบปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกในสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์
ทำขึ้น แต่งขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เอง หรือตามความต้องการของมนุษย์ – พุทธทาสภิกขุ
จริยธรรม หมายถึง การนำความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิตที่ดีงาม อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม – พระราชวรมุนี
ตามนิยามข้างต้น สามารถประมวลสรุปความได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวม
นอกจากนี ้ จริ ย ธรรมไม่ ใ ช่ ก ฎหมาย เพราะกฎหมายเป็ น สิ ่ ง บั ง คั บ ให้ ค นทำตามและมี
บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะที่จริยธรรมไม่
มีบทลงโทษ ดังนั้น คนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ในฐานะเป็นแรงหนุนจากภายนอกเพื่อให้คนมีจริยธรรมและโดยทั่วไปจริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสนา ทั้งนี้เพราะ
คำสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจริยธรรมอิงอยู่กับหลักคำ
สอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยู่บนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้
บางคนเรียกหลักแห่งความประพฤติอันเนื่องมาจากคำสอนทางศาสนาว่า "ศีลธรรม" และเรียกหลักแห่งความ
ประพฤติอัน พัฒ นามาจากแหล่งอื่นๆ ว่า "จริยธรรม" ในทรรศนะของนักวิชาการหลายท่าน ศีลธรรมกับ
จริยธรรมจึงเป็นอันเดียวกัน ไม่อาจแยกเด็ดขาดจากกันได้ ความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งที่มา ถ้าแหล่งแห่งความ
ประพฤตินั้นมาจากศาสนาหรือข้อบัญญัติของศาสนา นั่นคือ ศีลธรรม แต่ถ้าเป็นหลักทั่ว ๆ ไปไม่เกี่ยวกับ
ศาสนา เช่น คำสอนของนักปรัชญา นั่นคือ จริยธรรม กล่าวคือ จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม
เพราะศีลธรรมเป็นหลักคำสอนทางศาสนาที่ว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติชอบ
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ของศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี
กล่าวโดยสรุป จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ซึ่งมีลักษณะ
เป็นข้อบัญญัติให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามอันถือกันว่าเป็นการกระทำที่ดี ดังนั้น การดำเนินชีวิตตามหลัก
จริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องการสังคม โดยกำหนดให้มีการวางแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและมีการสั่ง
สอนอบรมเรื่องจริยธรรมแก่สมาชิกของสังคม ผลที่สังคมคาดหวังคือการที่สมาชิกน้อมนำเอาจริยธรรมไป
ประพฤติในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับ การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตาม โดย
รายละเอียดของประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด ซึ่งวางแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนหรือก็คือมาตรฐาน
ทางจริยธรรมให้ผู้ว่าการและพนักงานประพฤติปฏิบัติตาม สามารถศึกษาได้ในหัวข้อถัดไป
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บทที่ 2 จริยธรรมขององค์การตลาด
มาตรฐานจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่
ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคม องค์กร หรือส่วนราชการ ได้ยอมรับ
นับถือกันมาหรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกัน ว่าข้อประพฤติอะไร
เป็นสิ่งดีอะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ และอะไรไม่ควรทำ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ประการ
ประกอบด้วย
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานจริยธรรม จึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ต้องกำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมและพนักงาน
หรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนพึงรับรู้และเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อนำมา
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่
กำหนดไว้ เนื่องจากมีบทลงโทษตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน โดย
ประมวลจริยธรรมขององค์การตลาดได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ผู้อำนวยการและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอั นเป็น
ค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

-4ส่วนที่ 2

มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
1. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ และในการเป็นพลเมืองที่ดีอย่างเคร่งครัด
3. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาลของรัฐบาล รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขององค์การตลาด
4. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของตำแหน่งหน้าที่
5. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความ
เสียสละทุ่มเทปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและองค์การตลาด
6. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการของ
องค์การตลาด ด้วยความเป้นธรรม และรวดเร็ว
7. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพของตนเองอย่างเคร่งครัด
8. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
9. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
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บทที่ 3 จรรยาบรรณขององค์การตลาด
จรรยาบรรณของคณะกรรมการองค์การตลาด
กรรมการองค์ ก ารตลาด นอกจากพึ ง ยึ ด ถื อ และปฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยแล้ว ยังพึงต้องยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2541 ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบองค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย
2. บริหารงานเพื่อผลประโยชนของรัฐ องค์กรและพนักงาน รวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ ของ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลาง
4. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือใน
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
5. หลี ก เลี ่ ย งความขั ด แย้ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลต่ อ ผลประโยชนขององค์ ก ารตลาด
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ความลับขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ในทางที ่ ผ ิ ด ไม่ เป็ น กรรมการในบริ ษ ั ทที่ เป็ น คู่ แข่ งขั น ขององค์ ก ารตลาด กระทรวงมหาดไทย และไม่ มี
ผลประโยชน์ในการทำสัญญาขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
6. ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนใน
ภายหลัง
7. ไม่แสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทำงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
9. ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือทำธุรกิจกับองค์การ
ตลาด กระทรวงมหาดไทย
10. ต้ อ งไม่ ก ระทำการใดในลั ก ษณะที ่ ม ี ผ ลบั่ น ทอนผลประโยชน์ ข ององค์ ก ารตลาด
กระทรวงมหาดไทย
จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน
1. ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถพนั ก งาน และสนั บ สนุ น ให้ มี
ความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง
2. ปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน
4. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน

-65. ให้ความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่
พนักงาน การแต่งตั้งและโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำ
ด้วยความยุติธรรม ความสุจริตใจ
6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ
7. เน้ น ย้ ำ ให้ พ นั ก งานเข้ า ใจในเรื ่ อ งจรรยาบรรณและบทบาทซึ ่ ง พนั ก งานปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วทั้งองค์กร
จรรยาบรรณของพนักงานต่อองค์กร
1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้า ที่
และความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงแก่องค์การตลาด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง
แม่นยำเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่ องค์การตลาด กำหนดอย่าง
เคร่งครัด
2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานองค์การตลาด ทั้งกิริยามารยาท การวางตัว
และการแต่งกาย
แนวทางปฏิบัติ
องค์ ก ารตลาด จะประสบความสำเร็ จ ได้ ด ้ ว ยความร่ ว มมื อ จากพนั ก งานทุ ก คน ดั ง นั้ น
ภาพลักษณ์และการวางตัวของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ พนักงานต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบ
องค์การตลาด การพูดสื่อสารกับลูกค้า ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อร่วมงาน ควรใช้ภาษาและน้ำเสียงที่ส ุภาพ
ระมัดระวังวาจา กริยาและการกระทำต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน
3. รักษาผลประโยชน์ขององค์การตลาด โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้ องค์การตลาด
สูญเสียประโยชน์และไม่เบียดบังประโยชน์ขององค์การตลาด ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
แนวทางปฏิบัติ
ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยพนักงานห้ามทำ
ธุรกิจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจองค์การตลาด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินอื่ นๆ ขององค์การตลาด ใน
การทำงานส่วนตน หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์การตลาด
4. ใช้และรักษาทรัพย์สิน ขององค์การตลาดให้เ กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุร ัก ษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญขององค์การตลาด
แนวทางปฏิบัติ
ไม่นำทรัพย์สินขององค์การตลาด ไปใช้ในกิจส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของ
องค์การตลาด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมขององค์การตลาด ที่จัดขึ้น
เพื่อการส่งเสริมและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

-75. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การตลาด โดยดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของ
องค์การตลาด โดย ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์การตลาด
แนวทางปฏิบัติ
ประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ขององค์การตลาด เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่น เพื่อรักษาชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การตลาด ไม่กระทำ หรือมี
วาจาที่ไม่สุภาพกับบุคคลอื่น และไม่บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง ให้คำชี้แจง แนะนำและแก้ไขข้อมูลในสิ่งที่
ถูกต้อง เมื่อมีบุคคลอื่นวิพากษ์วิจารณ์องค์การตลาด ในทางที่เสียหาย
6. รักษาข้อมูลขององค์การตลาด ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของ
องค์การตลาดที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้สั่งการยังไม่อนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
ควรมีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลองค์การตลาด ไม่
เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์การตลาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากองค์การตลาด เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน
7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การตลาด
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบีย บองค์ ก ารตลาดที ่ เกี ่ ย วข้ อ งกั บความมั่ น คงปลอดภั ย ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ คำนึงถึงความปลอดภัย ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ พนักงานต้องเลี่ยงการใช้ง าน
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลทรัพย์สิน หรือการดำเนินงานขององค์การตลาด
จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
1. ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม และปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย ระมัดระวังการกระทำ การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างรอบคอบ รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ
2. หากเห็นว่าระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานใดสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า
แนวทางปฏิบัติ
แสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำ
ให้การปฏิบ ัติงานต่างๆ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุดกับ องค์การตลาด และนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาดำเนินการ
3. ไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
แนวทางปฏิบัติ
ไม่ควรนินทาว่าร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีหลักฐาน ข้อมูลความจริง เนื่องจากจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ภาพพจน์ และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

-8จรรยาบรรณของพนักงานต่อพนักงาน
1. เคารพในสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แนวทางปฏิบัติ
มีทัศนคติที่ดี ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่กล่าวร้ายให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน
รับฟังความคิดเห็น แสดงความมีน้ำใจ ไม่แสดงการคุกคามใดๆ ทั้งวาจาและทางกายกับเพื่อนร่วมงาน
2. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
แนวทางปฏิบัติ
เสริมสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยการรับฟังความเห็นและให้
ความร่วมมือในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ความแตกแยกในหมู่พนักงานด้วยกัน
จรรยาบรรณของพนักงานต่อลูกค้าและสังคม
1. ให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
แนวทางปฏิบัติ
อำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพทั้งภาษาและน้ำเสียงที่สื่อสาร
ให้บริการลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส
2. ต้องแนะนำ ให้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่า งถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และเข้าใจเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ
แนวทางปฏิบัติ
อธิบาย ชี้แจง แนะนำผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ อย่างละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ไม่
ปิดบังข้อมูลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและองค์การตลาด และตอบปัญหาข้อสงสัยแก่ลูกค้าจนกว่า
จะเข้าใจ หรือส่งให้ผู้บังคับบัญชาช่วยอธิบาย
3. มีความจริงใจ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ
ให้การบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก เมื่อมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การตลาด สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และหากสัญญาว่าจะให้บริการงานรวมถึงแจ้งสิ่งใด ต้องปฏิบัติตามที่ให้สัญญา
4. รักษาความลับข้อมูลลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ
ไม่นำความลับของลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือเพื่อผู้อื่น
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บทที่ 4 นโยบายด้านการร้องเรียน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
องค์การตลาด มุ่งปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ที่ทุกส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สำนักงานตลาด
สาขาขององค์การตลาด นอกจากนี้องค์การตลาดยังมีช่องทางการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. องค์การตลาด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 51/47 ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 โทรศัพท์ 0 2024 9270-4 โทรสาร 0 2024 9277
2. สำนักงานตลาดสาขาตลิ่งชัน
เลขที่ 51/47 ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 โทรศัพท์ 0 2435 3112, 0 2024 9270-4 ต่อ 70, 78
3. สำนักงานตลาดสาขาปากคลองตลาด
เลขที่ 51/47 ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 โทรศัพท์ 0 2024 9270-4 ต่อ 63
4. สำนักงานตลาดสาขาหนองม่วง
เลขที่ 516/9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ 0 3643 1991
5. สำนักงานตลาดสาขาลำพูน
เลขที่ 345 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150
โทรศัพท์ 053 982 473
6. สำนักงานตลาดสาขาบางคล้า
เลขที่ 1/25-26 หมู่ 3 ถนน304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0 3808 8386-7
การร้องเรียน ขอความเป็นธรรม การแจ้งปัญหา
องค์การตลาดได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ โดยสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือ
เรื่องร้องเรียน โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
- website องค์การตลาด (http://market-complain.mo.or.th)
- ศูนย์ร้องทุกข์องค์การตลาด เลขที่ 51/47 ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 0 2024 9270-4 ต่อ 43, 62

-10กล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการลูกค้า
องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ และตลาดสาขา ได้นำกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้ง ณ จุด
บริการทุกตลาดภายใต้การกำกับดูแล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง Social Network
1. Website: องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
(URL : www.market-organization.or.th)
2. แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Application Facebook)
ชื่อบัญชี (Facebook Account): องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
(URL : www.facebook.com/AORTORofficial)
3. แอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (Application Twitter)
ชื่อบัญชี (Twitter Account): AORTORofficial
(URL : www.twitter.com/AORTORofficial)
4. แอปพลิเคชันอินสตาแกรม (Application Instagram)
ชื่อบัญชี (Instagram Account): AORTORofficial
(URL : www.instagram.com/aortorofficial)
5. แอปพลิเคชันยูทูป (Application Youtube)
ชื่อบัญชี (Youtube Account): AORTOR official
(URL : www.youtube.com/channel/UCh6tSQpIoJ1iCVQa7WzExtQ)

1.ช่องทางภายในองค์การ
1.1 หนังสือร้องเรียนถึงผู้บริหารสูงสุด
1.2 ศูนย์ร้องทุกข์องค์การตลาด
เลขที่ 51/47 ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 โทรศัพท์ 0 2024 9270-4 ต่อ
43,62
1.3 Electronic online
- http://market-complain.mo.or.th
- Facebook องค์การตลาด
1.4 ติดต่อฝ่าย/สำนักงานใหญ่/สาขา 5 สาขา
1.5 กล่องรับฟังความคิดเห็น

2.ช่องทางภายนอกองค์การตลาด

ส่วนที่ 1 การร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ให้บริการและนโยบายขององค์การ
ตลาด รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการ (ฝ่ายบริหารบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบ)

ประสานงานให้ตรวจสอบข้อร้องเรียน

ส่วนที่ 2 การร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
(ฝ่ายบริหารบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ)

ประสานงานและตรวจสอบข้อร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน
ส่ว นที่ 3 การร้อ งเรีย นกล่า วโทษ
พนักงานว่ากระทำผิดวินัยหรือกรณี
ที่ลูก ค้า ร้อ งเรีย นว่า ไม่ได้รับ ความ
เป็ น ธรรมจากการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
พนั ก งาน (ฝ่ า ยบริ ห ารบุ ค คลหรื อ
ฝ่ า ยงานที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)

สรุปผลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสูงสุด
แจ้งผลผู้ร้องเรียน

สรุปผลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสูงสุด

แจ้งผลผู้ร้องเรียน

ประสานงานและตรวจสอบข้อร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร
สูงสุด
แจ้งผลผู้ร้องเรียน

- กระทรวงมหาดไทย
- อื่นๆ
ส่วนที่ 4 การร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือมี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฝ่ายบริหารบุคคล/
ฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ผู้รับผิดชอบ)

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นภายใน
7 วันนับแต่ได้รับเรื่อง

แจ้งฝ่ายบริหารบุคคล กรณี
ร้ อ งเรี ย นผ่ า นหน่ ว ยงาน
ภายนอก

รายงานผลการดำเนินการ ต่อผู้บริหาร
สูงสุดและคกก.อต.
แจ้งผลผู้ร้องเรียน

ฝ่ายบริหารบุคคล แจ้ง
หน่วยงานภายนอก
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บทที่ 5 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณขององค์การตลาด
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
1. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ใช้บริการขององค์การตลาด
ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้
2. ให้จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประกอบด้วยบุคคลภายนอกหรือพนักงานไม่น้อยกว่าสาม
คน และไม่เกินห้าคน ร่วมกันเป้นกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
2.2 สืบ สวนหรือสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้แล้ว
รายงานให้ผู้อำนวยการ หรือประธานกรรมการเพื่อพิจารณา
2.3 ให้ความช่ว ยเหลือ ดูแล คุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือกระทำการอันไม่เป็นธรรม ในกรณีที่ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการหรือ
คณะกรรมการองค์การตลาดไม่ให้ความคุ้มครองต่อผู้ปฏิบั ติงานตามควร ให้ยื่นเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยไม่ต้องผ่านผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการองค์การตลาดก็ได้
3. กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
นี้ให้ผู้อำนวยการหรือให้ผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้อำนวยการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมนี้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
4. การดำเนินการตามข้อ 3 ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
5. เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 4 ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับในแต่ละกรณีตามข้อ 3 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฎว่าข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ 17 สั่งให้ดำเนินตามหมวด 24 แห่งข้อบังคับนี้
6. การดำเนิน การทางจริยธรรมตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้นำแนวทางและวิธ ีการ
สอบสวนตามข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการทำงานขององค์การตลาด พ.ศ. 2557 และระเบียบองค์การตลาด
ว่าด้วยการสอบสวน การแต่งตั้งกรรมการ และการรวบรวม พยานหลักฐาน ในการดำเนินการทางวินัยพนักงาน
องค์การตลาด พ.ศ. 2563 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้พิจารณาพฤติกรรมของการฝ่าฝืนตามแนวทาง
ในข้อ 22 และการกำหนดโทษให้เป็นไปตามข้อ 24 แห่งข้อบังคับนี้
7. การสั่งการของผู้รับผิดชอบตามข้อ 5 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลัง
ที่อาจทำให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

-12ขั้นตอนการลงโทษ
1. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 2 แห่งข้อบังคับนี้จะถือเป็นการฝ่าฝืน
จริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจ
ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา
2. เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับนี้ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาให้พิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง
3. เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวินัยของ
องค์การตลาด
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนผันแปรผู้อำนวยการตามผล
ประกอบการขององค์การตลาด และการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งพนักงานเข้าสู่ตำแหน่ง
รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพ้นจากตำแหน่ง การลงโทษ และการ
พิจารณาความดีความชอบพนักงานของพนักงาน จะต้องคำนึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
5. เมื ่ อ มี ก ารดำเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและมี ก ารสั ่ ง ให้ ด ำเนิ น การตามข้ อ 4
ให้ประธานกรรมการ หรือผู้อำนวยการแล้วแต่กรณี ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งโดยไม่ชักช้า
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ภาคผนวก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ
.....................................................................
“มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมต ลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว”

ข้อบังคับองค์การตลาด
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด พ.ศ.2555
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราขการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมรประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกระทำ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ.2496 คณะกรรมการองค์การตลาด จึงวาง
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การตบลาดว่าด้วยประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด พ.ศ.
2496
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการองค์การตลาด
“ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการองค์การตลาด
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานองค์การตลาด
ข้อ 4. ให้ผู้อำนวยการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจวางระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 5. ผู้อำนวยการและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9
ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององค์การตลาด
ข้อ 6. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 7. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ และในการเป็นพลเมืองที่ดีอย่างเคร่งครัด
ข้อ 8 ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาลของรัฐบาล รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขององค์การตลาด
ข้ อ 9. ผู ้ อ ำนวยการและพนั ก งานต้อ งไม่ป ระพฤติ ต นอั นก่ อ ให้ เกิ ด ความเสื ่อ มเสี ยต่อ เกี ยรติภ ูมิ
ของตำแหน่งหน้าที่
ข้อ 10. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ
ทุ่มเทปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและองค์การตลาด
ข้อ 11. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการของ องค์การตลาด
ด้วยความเป้นธรรม และรวดเร็ว
ข้อ 12. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพของตนเองอย่างเคร่งครัด
ข้อ 13. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ 14. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
หมวด 3
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 15. ผู้อำนวยการและพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ใช้บริการขององค์การตลาด ทั้งนี้
ให้ผู้อำนวยการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 16. ให้จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประกอบด้วยบุคคลภายนอกหรือพนักงานไม่น้อยกว่ าสามคน
และไม่เกินห้าคน ร่วมกันเป้นกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
(2) สืบสวนหรือสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการฝ่ าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้แล้วรายงานให้
ผู้อำนวยการ หรือประธานกรรมการเพื่อพิจารณา
(3) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือกระทำการอันไม่เป็นธรรม ในกรณีที่ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ
องค์การตลาดไม่ให้ความคุ้มครองต่อผู้ปฏิบัติงานตามควร ให้ยื่นเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่ต้องผ่าน
ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการองค์การตลาดก็ได้
ข้อ 17. กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้
ผู้อำนวยการหรือให้ผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
กรณี ม ี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว ่ า ผู ้ อ ำนวยการประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ฝ ่ า ฝื น จริ ย ธรรมนี้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

ข้ อ 18. การดำเนิ น การตามข้ อ 3 ให้ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกรณี แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 19. เมื่อคณะกรรมการตามข้ อ 4 ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่ มี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับในแต่ละกรณีตามข้อ 3 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฎว่าข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ 17 สั่งให้ดำเนินตามหมวด 24 แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ 20. การดำเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวน
ตามข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้ วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2509 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้พิจารณา
พฤติกรรมของการฝ่าฝืนตามแนวทางในข้อ 22 และการกำหนดโทษให้เป็นไปตามข้อ 24 แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ 21. การสั่งการของผู้รับผิดชอบตามข้อ 5 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่
อาจทำให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 22. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 2 แห่งข้อบังคับนี้จะถือเป็นการฝ่าฝื น
จริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจ
ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 23. เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับนี้ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาให้พิจารณาดำเนินการตาม
กฎหมายอีกส่วนหนึ่ง
ข้อ 24. เมื่อมีการดำเนิน การสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝื น
ไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวินัยของ
องค์การตลาด
ข้ อ 25. การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนผั น แปรผู ้ อ ำนวยการตามผล
ประกอบการขององค์การตลาด และการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งพนักงานเข้าสู่ตำแหน่ง
รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพ้นจากตำแหน่ง การลงโทษ และการ
พิจารณาความดีความชอบพนักงานของพนักงาน จะต้องคำนึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
ข้ อ 26. เมื ่ อ มี ก ารดำเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและมี ก ารสั ่ ง ให้ ด ำเนิ น การตามข้ อ 4
ให้ประธานกรรมการ หรือผู้อำนวยการแล้วแต่กรณี ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งโดยไม่ชักช้า
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5

(นายสำคัญ ธรรมรัต)
ประธานกรรมการองค์การตลาด

