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คํานํา 

 

 ธพส. ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ “การกํากับดูแลกิจการทีดีของ ธพส.”    ซึงเป็นหนึงใน

กลยุทธ์การดําเนินงาน เพือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการดําเนินงานที

ผ่านมาได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณทีดีอยู่แล้ว 

 เพือให้สามารถดําเนนิการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จรรยาบรรณจึงถือเป็นเครืองมือทีจําเป็นและสําคัญ  ธพส. จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรขึน พร้อมทั งกําหนดแนวทางให้เป็นลายลักษณ์อักษรเกียวกับการประพฤติปฏิบัติตาม

หน้าทีและภารกิจทีผู้บริหารพนกังานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซือสัตย์ สุจริต เทียง

ธรรม  ทั งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย     ทุกกลุ่ม  เพือให้ผู้บริหารและพนักงานทุก

ระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป            

 

 

         บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

       สิงหาคม 2553 
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 “สิงใดทีเห็นว่ าถูกต้ องแล ้ว ท่ านจะต้ องทํา เพราะถ้ าไม่ ทํา ก็จะพาให ้เกิดความท ้อถอย ทํา

ให ้มีคนทํางานจริงน้ อยลง งานทุกอย ่าง คุณธรรม ทุกอย่ าง        จะเสือมทรามลงจนหมดสิน 

เมือท ่านกล  ้าทําในสิงทีถูกต ้องก็จะเป็ นตัวอย่ าง ชักนํา  ผู้ มีความรู ้สติป  ัญญาทั งหลาย ให ้มี

กําลังใจและมีความเข ้มแข็งทีจะปฏิบัติเชน่ เดียวกัน”  

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย: ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔) 
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             วิสัยทัศน์ 

 

 เป็นองค์กรในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ราชการ และทรัพย์สินอืนตามนโยบายของ

รัฐบาล ให้เกิดคณุค่าสูงสุดแก่ประเทศชาติตามหลักธรรมาภิบาล 

 

             พันธกิจ 

 

 เพือให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบริหาร

จัดการศูนย์ราชการ และทรัพย์สินอืนตามนโยบายของรัฐบาล              ตามวิสัยทัศน์ทีกําหนด

ไว้ข้างต้น จึงได้กําหนดพันธกิจ (Mission) รองรับไว้ 2 พันธกิจ ได้แก่ 

 1. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินอืนตามนโยบายของรัฐ 

 2. สร้างและบริหารศูนย์ราชการทีทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน 
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จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ํากัด (ธพส.) 

        

 

             ความหมายของจรรยาบรรณและจริยธรรม 

 

 จรรยาบรรณ  น.  ประมวลความประพฤติทีผู้ประกอบอาชีพการงาน  แต่ละอย่างกําหนด

ขึน เพือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชือเสียง และฐานะของสมาชิก   อาจเขียนเป็นลายลักษณ์

อักษร หรือไม่ก็ได ้ (พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542) 

 

 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมทีพึงปฏิบัติทีบุคคลได้ประมวลขึนเป็นหลัก  เพือให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

ยึดถือปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นถึงการปลูกฝ ั งจริยธรรม และเสริมสร้างการมีจิตสํานึก ให้บังเกิดขึนใน

ตนเองเกียวกับการประพฤติปฏิบัติในทาง   ทีถูกทีควร  เพือรักษาชือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณ

ขององค์กร และสาขาวิชาชีพ ของตน 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 | P a g e  

                    
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  (ธพส.)    

 

 

จริยธรรม  น.  ธรรมทีเป็นข้อประพฤติปฏิบัต,ิ ศีลธรรม, กฎศีลธรรม(พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

 

จริยธรรม หมายถึง กิริยา มารยาท การประพฤติทีส ังคมปราถนา       อันก่อให้เกิด

แนวทางเพือบรรลุและสร้างคุณภาพชีวิตทีดีงาม ทั งทางกาย วาจา ใจ อันก่อให้เกิดการ

กระทํา การพูด การคิดทีเป็นไปในทางทีดี และละเว้นสิงทีผิดต่อปทัสถานของสังคม (Social 

norm) ความสําคัญของคุณธรรมมีความจําเป็นและมีความสําคัญแก่การพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาสังคม การอยู่ร่วมกันในฐานะทีเป็นสมาชิกของหมู่คณะและประเทศชาติ 

 

ค่านิยม  น.  สิงทีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครืองช่วยตัดสินใจ และ 

กําหนดการกระทําของตนเอง  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

 

 คา่นิยม  หมายถึง  รูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมทีจะพิจารณา 

ตัดสินและประเมินค่าว่าสิงใดมีคุณค่า มีประโยชน์พึงปราถนา ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม ควรที

จะยึดถือและประพฤติปฏิบัต ิ ค่านิยมทีเป็นองค์ประกอบทีสําคัญของการจัดระเบียบสังคม

มนุษย์  ซึงควรแก่การประพฤติปฏิบัตริ่วมกัน  
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ดังนัน จรรยาบรรณ  จริยธรรม  และค่านิยม จึงเป็นเครืองมือสําคัญทีจะช่วยให้

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม    ทั งความ

ประพฤติในชีวิตส่วนตัวและการประกอบอาชีพการงาน  อันจะนํามาซึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน  รวมทั งการได้รับความเลือมใส ศรัทธา และเชือถือจาก

ประชาชนทั วไป     

 

                   ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม 

                     สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีของรัฐ 

 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นเจ้าหน้าทีของรฐัประเภทหนึง  ซึงจะต้องปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  โดยประมวลจริยธรรมดังกล่าวประกอบด้วย มาตรฐานจริยธรรมอันเป็น

ค่านิยมหลัก (Core Value) สําหรับ   ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีของรฐั 

จํานวน 9 ประการ เป็นอย่างน้อย   

1. การยึดมั นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. การมีจิตสํานึกทีดี  ซือสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน 

 ตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. การยืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ 

 ไม่เลือกปฏิบัติ 
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 6.   การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม ่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได ้

  8.   การยึดมั นในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข 

 9.   การยึดมั นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

            การบริหารกิจการและสังคมทีดี (Good Corporate  

            Governance) 

คําว่า Good Corporate Governance มีหลายฝ่ ายได้ให้ความหมายไว้ ได้แก่ ธรร

มาภิบาล ธรรมรัฐ ประชารัฐ การปกครองทีดี ทีปรากฏตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วย “การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม      ทีดี” 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี หรือการบริหารและการกํากับดูแลองค์กรทีดี 

หมายถึง กติกาหรือกฎเกณฑ์การบริหารการปกครองทีดี เหมาะสมและเป็นธรรมทีใช้ในการ

ธํารง รักษาสังคมบ้านเมือง อันหมายถึงแนวทางในการจัดระเบียบ เพือให้สังคมของประเทศ

ทั งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาชน องค์กร สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และ

ตั งมั นอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักพืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมือง   และสังคมที

ด ี
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การสร้างระบบบริหารกิจการและสังคมทีดี เป็นสิงจําเป็นทีหน่วยงาน   ทั งภาครัฐและ

ภาคเอกชนจะต้องสนับสนุนให้เกิดขึน จึงเห็นสมควรกําหนดหลักการขั นพืนฐาน เพือใช้ทํา

ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจบทบาทหน้าทีและ

ร่วมกันสนับสนุนระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยยึดหลัก     ธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วย 6 หลัก  ดังน ี

          1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักทีมีความมุ่งหมายทีจะคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนจากการใช้อํานาจรัฐ โดยการมีกฎหมายทีเป็นธรรม มีการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเสมอภาคและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีมาตรการเชิงซ้อน (Double 

Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่ให้มีการใชก้ฎหมายไป

แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับอารยประเทศ       

มีกรอบการปฏิบัติทีเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั งกําหนดกรอบเวลาการ

ปฏิบัติทีชัดเจนให้ประชาชนทราบ 

       2. หลักคุณธรรม (Ethics) เป็นมาตรฐานของความประพฤติในทาง 

ศีลธรรมว่าถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร   เมือมองมาจากมาตรฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ซึงมีความคิดในเรืองหลักของคุณธรรมคือ ปลอดจากการทําผิดวินัย  ปลอดจาก

การทําผิดกฎหมาย   และปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการมีพฤติกรรมที

พึงประสงค ์ทีปลอดจากการคอร์รัปชั น หรือ  ฉ้อราษฎร์บังหลวง 
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3. หลักความโปร่งใส (Transparency) ยึดหลักของการเปิดเผยตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย 

มีความโปร่งใสเกียวกับการบริหารงานในทุก  ๆด้าน เช่น การมีระบบงานทีชัดเจน มีระบบ

คุณธรรมในการเลือกบุคลากร รวมถึงการให้คุณให้โทษ การเปิดโอกาสให้สังข*คมภายนอก

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลการ 

ดําเนินงานทีผ่านมา โดยองค์ประกอบเครืองชีวัดความโปร่งใสม ี4 ด้าน ประกอบด้วย ความ

โปร่งใสด้านโครงสร้างระบบงาน ด้านระบบการให้คุณ     ด้านระบบการให้โทษ  และด้าน

การเปิดเผยระบบงาน 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการทีผู้มีส่วนเกียวข้องหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ทั งทางการเมืองและการบริหารเกียวกับการตัดสินใจในเรืองต่าง ๆ

โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น  ให้คําปรึกษาร่วมวางแผน ร่วมการปฏิบัต ิรวมทั งมีการ

นําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา กล่าวคือเป็นการสือสารสองทาง ทั งอย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน การเปิดรับความ

คิดเห็นจากประชาชน การวางแผนร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมได ้

5. หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) คือ หลักการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ 

ซึงสะท้อนความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนเกียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบในผลงาน

หรือปฏิบัติหน้าทีให้บรรลุผลตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ซึงส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และ

การมีระบบติดตามประเมินผล 
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6. หลักความคุ้มค่า (Value for money) หรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Efficiency and Effectiveness) คือ การคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการบริหาร

จัดการและการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั งยืน รวมทั งมีการ

ป้ องกันรักษาสิงแวดล้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก            

 ธพส.ขอน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    มาประพฤติ

ปฏิบัติ   และนําหลักเกณฑ์ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าทีของรัฐ  ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน     แนวคิดการ

บริหารกิจการและสังคมทีดี  รวมทั งความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร   จึงได้ร่วมกัน

กําหนดจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี 

 

 

                   จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร ธพส. 

1. พึงบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีวิส ัยทัศน์ในการดําเนินงาน 

2. พึงเสียสละเพือประโยชน์ขององค์กร 

3. พึงปฏิบัติงานด้วยความซือสัตย์สุจริตและเป็นธรรม 

4. พึงใสใ่จและจริงใจในการบริหารงานในองค์กรอย่างบริสุทธิ ใจ 

 5. พึงส่งเสริมบรรยากาศทีดีในการปฏบิัติงานของพนักงานอย่าง 

มีคุณค่า 
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 6. พึงมีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัยนุ่มนวล และเอือเฟือเผือแผ่ต่อพนักงานในทุก

ระดับ 

 7. พึงส่งเสริมและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของพนักงานอย่าง 

สมําเสมอ 

8. พึงเชือมั นในคุณค่าของพนักงาน 

9. พึงมีทัศนคติทีดี และมีความอดทน อดกลั นในการบริหาร 

10. พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ 

องค์กร 

 “ข  ้าพเจ ้ าใคร่ ขอให  ้ท่ านทั งหลายจงมั นอยู ่ ในความซือส ัตย ์สุจริต         ถ ือเอา

ประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นทีตั ง เพราะคุณธรรมอันนีเป็ นมูลฐานอันสําคัญทีจะยังความเจรญิ 

และความเป็ นปึ กแผ ่นแก ่สังคม เป็ นบ ่อเกิด แห่ งความสามัคคีกลมเกลียว ความซือสัตย์ 

ทีว่ านี  หมายถึง ความสุจริต ซือตรงต่ อ    หน้ าทีการงาน ต่ อตนเองและต่ อผู้ อืนที

เกียวข ้อง มีเจตนาบริสุทธิ ไม่ เอา ร ัดเอาเปรียบ สําหรับท ่านทีใช ้วิชา กฎหมาย  ย่ อมกิน

ความถึงการร ักษาความเป็ นธรรม ไม่ บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพือ

ประโยชน์ ของตนเองด้ วย ความซือสัตย ์สุจริตจะเป็ นเสมือนหนึงเกราะ   คุ ้มภัยแก่ท ่าน

ตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม    เกล ้าเจ้ าอยู่ หัวทีว ่า  “สุจริต 

คือเกราะบัง สาตรพ อง”  

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของม ห า ว ิท ย า ล ัย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์   :  

๒ ๓  พ ฤ ษภ า คม  ๒ ๔๙๖ )     
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                    จรรยาบรรณของพนักงาน ธพส. 

 1. พึงประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎและระเบียบขององค์กร 

 2. พึงมีการบริหารจัดการเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อองคก์รอย่างม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. พึงให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเต็มที 

 4. พึงปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 5. พึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีทั งในองค์กรและสังคม 

 6. พึงรักษาและส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ณะ 

 7. พึงปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริตและเป็นธรรม 

        8. พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

        9. พึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกียวข้องด้วยความสุภาพ มีนําใจ  และ

มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

      10. พึงปฏิบตัิงานด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ 
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“ขอให ้ถือว ่าการงานทีจะทํานั นต ้องการเวลา เป็ นงานทีมีผูด้ําเนินการมา  ก่ อนแล ้ว ท่ านเป็ 

นผู้ ทีจะเข ้าไปเสริมกําลัง จึงต้ องมีความอดทนทีจะเข้ าไป         ร่ วมมือกับผู ้อืน ต ้ อง

ปรองดอง กับเขาให ้ได้  แม ้เห็นว ่ามีจุดหนึงจุดใดจะต้ อง   แก ้ไขปรับปรุง ก็ต ้องพยายาม

แก ้ไขไปตามทีถูกทีควร อย่ าได้ ด่ วนหักหาญ มิฉะนั นจะเกิดความร้ าวฉาน จะเกิดความท ้

อแทเ้ป็ นอุปสรรคให ้งานหยุดชะงักลงกลางคัน” 

  (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ : ๒๐ 

กรกฎาคม  ๒๕๑๕)   
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                   โทษทางวินัยมี 5 สถาน ได้แก่  

 

1. ตักเตือน 

2. ตัดเงินเดือน 

3. ลดเงินเดือน 

4. พนักงานไม่ได้รับค่าจ้าง 

5. เลิกจ้าง  
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ภาคผนวก 
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