ประมวลจริยธรรมขององคการคลังสินคา
คําปรารภ
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ไดกําหนดใหมี
การจัดทําประมวลจริยธรรม
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
ประกอบกับคานิยมหลัก ซึ่งผูตรวจการแผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ โดยใหมี
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา
องคการคลังสินคาในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย จึงไดกําหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรม เพื่อใชบังคับกับผูปฏิบัติงานขององคการคลังสินคาในทุกระดับ
และเพื่อใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต รักษาผลประโยชนขององคการคลังสินคา
และผูเกี่ยวของดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปดเผย ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกันอยางมีจิตสํานึก
รับผิดชอบในหนาที่ มีความซื่อสัตยสุจริต ครองตนอยูในความดีงาม ถูกตอง รวมถึงมีการปฏิบัติตอกัน
ดวยความเอื้ออาทร เอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน อันเปนผลทําใหภาพลักษณขององคการคลังสินคาเปนที่
ศรัทธาแกบุคคลทั่วไป ผูปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจเกิดความคิดริเริ่มและสรางสรรค มีความกระตือรือรน
และทุมเทสติกําลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมตลอดถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและผูปฏิบัติงานทุกคน พึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับจรรยาบรรณขององคการคลังสินคา ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง และวิธีปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับองคการคลังสินคาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตอไป
ลักษณะ 1
บททั่วไป
ขอ 1 ประมวลจริยธรรมขององคการคลังสินคานี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 2 ประมวลจริยธรรมนี้ ใหใชบังคับกับคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
ขององคการคลังสินคา
ขอ 3 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ ประมวลจริยธรรม ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นตามคําแนะนํา
ของผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการองคการคลังสินคา ซึ่งประกอบดวย
(1) คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับองคการคลังสินคา
(2) จริยธรรมขององคการคลังสินคา
(3) กลไกและระบบบังคับใชใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
(4) ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงของการกระทํา

-2“ จริยธรรม ” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
“ องคการ ” หมายถึง องคการคลังสินคา
“ ผูปฏิบัติงาน ” หมายถึง คณะกรรมการองคการคลังสินคา ผูบริหาร พนักงาน
และลูกจางขององคการคลังสินคา
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการองคการคลังสินคา และคณะกรรมการอื่น
หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการองคการคลังสินคา
“ ผูบริหาร ” หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหัวหนางานขึ้นไป รวมถึง
ผูอํานวยการองคการคลังสินคา
“ พนักงาน ” หมายถึง พนักงานขององคการคลังสินคา
“ ลูกจาง ” หมายถึง ลูกจางองคการคลังสินคา
ลักษณะ 2
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ขอ 4 ผูปฏิบัติงานทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกผูที่มาติดตอหรือผูที่มาขอใชบริการ โดยจะตองยึดมั่น
ในคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และ
ไมมีผลประโยชนทับซอน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการแกผูที่มาติดตอหรือผูที่มาขอใชบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
ลักษณะ 3
จริยธรรมขององคการคลังสินคา
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5 จริยธรรมขององคการคลังสินคาเปนความประพฤติสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองปฏิบัติ
เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงที่ดีขององคการ
ขอ 5 จริยธรรมที่กําหนดขึ้นนี้ เปนคานิยมที่ดีขององคการคลังสินคา ซึ่งมุงมั่นในเรื่อง
ความยุติธรรม ความถูกตอง ความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ และการไดรับความไววางใจ
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ขอปฏิบัติตอลูกคา
ขอ 6 ใหบริการแกลูกคา ดวยความเที่ยงธรรม และมีอัธยาศัยที่ดี โดยไมเลือกปฏิบัติ
หมวด 3
ขอปฏิบัติตอคูคา
ขอ 7 ยึดหลักผลประโยชนขององคการคลังสินคาโดยไมคาํ นึงถึงผลประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง
ขอ 8 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
หมวด 4
ขอปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ขอ 9 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีเกียรติ
ขอ 10 ประพฤติตนโดยคํานึงถึงหนาที่ ความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ
ขอ 11 สงเสริมการสรางทุนทางปญญา รวมพัฒนาสังคมชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจน
มุงสรางสรรคและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ขอ 12 ใหความรวมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชนของประเทศ
หมวด 5
ขอปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา
ขอ 13 เปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี
ขอ 14 สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ขอ 15 สอนงาน แนะนํางาน ถายทอดความรูและประสบการณแกผูใตบังคับบัญชา
หมวด 6
ขอปฏิบัติในฐานะผูใตบังคับบัญชา
ขอ 16 ใหเกียรติผูบังคับบัญชา รับผิดชอบตอหนาที่ มีจิตสํานึกที่ดี และเสียสละ
ขอ 17 เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานดวยความสุจริตใจ และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
หมวด 7
ขอปฏิบัติในฐานะเพื่อนรวมงาน
ขอ 18 ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานอยางเต็มใจ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
หมวด 8
ขอปฏิบัติในการทํางานและความประพฤติสวนตัว
ขอ 19 ทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจใหกับงานในหนาที่และความรับผิดชอบ อุทิศตนและ
มุงมั่นในการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ขอ 20 หมั่นฝกฝนพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ความสามารถ เพื่อนํามาพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น

-4ขอ 21 ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงานขององคการคลังสินคา และไม
ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งตอตนเองและองคการคลังสินคา
ขอ 22 รวมมือกันทํางานเปนทีม และสรางความสามัคคี กลมเกลียวในองคการ
ขอ 23 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
หมวด 9
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแยงทางผลประโยชน
ขอ 24 ยึดถือประโยชนขององคการคลังสินคาเหนือกวาประโยชนสวนตน
ผลประโยชนทับซอน

และไมมี

หมวด 10
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผลประโยชน
ขอ 25 ไมแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่
ขอ 26 ไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยทุจริต
หมวด 11
การรักษาทรัพยสินขององคการคลังสินคา
ขอ 27 ใชและรักษาทรัพยสินขององคการคลังสินคาใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมนําไปใช
ในทางที่ผิดกฎหมาย
ลักษณะ 4
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
หมวด 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 28 ใหผูปฏิบัติงานยึดมั่นในจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด เพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความโปรงใสและตรวจสอบได และ
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ข อ 29 ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ใหเปนไปตามขอกําหนดอยางใกลชิด สม่ําเสมอ และอยางทั่วถึง
หมวด 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 30 ประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองทําความเขาใจและปฏิบัติตาม
หลักการที่กําหนด
ขอ 31 การดําเนินการในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรมตามความในประมวลจริยธรรมนี้
ใหวินิจฉัยตามลักษณะการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรมหรือความสําคัญผิด
มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนงและหนาที่ของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน หรือเหตุอื่นอันควรจะนํามาประกอบการพิจารณา

-5ขอ 32 การดําเนินการในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติในประมวลจริยธรรมนี้ ใหถือเปน
ความผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยระเบียบเกี่ยวกับพนักงานองคการคลังสินคา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2516
หรือตามสัญญาจางหรือตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับความผิดทางวินัย
(แลวแตกรณี)
ขอ 33 การใหความรวมมือในการสอบขอเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย อาจนํามา
พิจารณาเปนเหตุบรรเทาหรือลดหยอนโทษได
ลักษณะ 5
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 34 การฝาฝนบทบัญญัติในประมวลจริยธรรมนี้และเขาลักษณะแหงความผิดทาง
วินัยตามขอบังคับวาดวยระเบียบเกี่ยวกับพนักงานองคการคลังสินคา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2516 ใหพิจารณา
โทษทางวินัยตามขั้นตอนการลงโทษและตามความรายแรงของการกระทํา
กรณีการฝาฝนจริยธรรมและจรรยาบรรณที่มิใชความผิดวินัยตามวรรคหนึ่งให
ผูบั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาดํ า เนิ น การว า กลา วตัก เตือ นด ว ยวาจา ตั ก เตื อ นเป น หนั งสื อ และหรื อนํ า ไป
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป การยาย การแตงตั้ง และการเลื่อนตําแหนงตามควร
แกกรณี
ข อ 35 กรณี เ กิ ด ป ญ หาในการปฏิบั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให ป ระธานกรรมการองค ก าร
คลังสินคาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552

วิวัฒน เลาหพูนรังสี
(นายวิวัฒน เลาหพูนรังสี)
ประธานกรรมการองคการคลังสินคา

