คู่มือจรรยาบรรณ
(Code of Conduct)

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

สารบัญ
หน้า
บทนํา
สารจากประธาน
อุดมการณ์ ค่านิยม ของ สพค.
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
หลักธรรมาภิบาล
โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ สพค.
 หลักการแบ่งแยกหน้าทีระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
 อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ สพค.
 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทีคณะกรรมการ
สพค. แต่งตัง
 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ทีคณะกรรมการ สพค. แต่งตัง
แนวทางปฏิบตั ทิ ดีี ของคณะกรรมการ สพค.
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการที
คณะกรรมการ สพค. แต่งตังผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริหารระดับสูง
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-1-2-4-5--7-10-10-11-12-15-27-29-30-

(1)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การประเมินผลของคณะกรรมการ สพค. รวมทังคณะอนุกรรมการ
ทีคณะกรรมการ สพค. แต่งตัง
การรายงานของคณะกรรมการ สพค.
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
นโยบายจรรยาบรรณของ สพค.
นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการดําเนินกิจกรรมเพือสังคม
นโยบายแนวทางการบริหารและกํากับดูแลกิจการทีดี
 นโยบายด้านการควบคุมภายใน
 นโยบายด้านการตรวจสอบ
 นโยบายด้านการบริหารความเสียง
 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
 ความสัมพันธ์และแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
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-30-31-31-32-33-34-34-35-36-36-37- -

(2)

บทนํา
เพือให้สาํ นักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) : สพค. เป็นองค์กรที
มีการบริห ารจัด การทีดี มีความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ สามารถดําเนิ น
กิจการได้ตามวัตถุประสงค์ทมุี ่งให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถสร้างความเชือมันให้กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนันจึงควร
กําหนดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ สพค. ให้ม ี 6 ประการ
คือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความเป็นธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดรับชอบ หลักการควบคุมคอร์รปั ชัน และหลักความมีประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผ ล มากํ า หนดเป็ น กรอบในการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การให้
สอดคล้องกับสภาวะของ สพค. รวมทังเพือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้ าที สพค. ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ มีท ศั นคติทดีี มี
พัฒ นาการอย่างสร้างสรรค์ และมีจ ิตสํานึ กในการให้บริการ และมีการ
กํากับดูแลกิจการของ สพค. ในสถานะทีเป็นองค์กรของรัฐทีดี
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สารจากประธาน
สพค. มีอุดมการณ์ ใ นการดําเนิ น กิจ การอย่างมีคุณ ธรรมโดยยึดมันใน
ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนเกียวข้องทุกฝา่ ย ซึงได้ถอื ปฏิบตั มิ าโดยตลอด
และมุ่งมันดําเนินกิจการโดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดีและจรรยาบรรณธุร กิจ คณะกรรมการเชือมันเป็ นอย่างยิงว่ากระบวน
การกํากับดูแลกิจการทีดีจะยกระดับผลการดําเนิ นงานของ สพค. อย่าง
ยังยืน และเป็ น หัวใจสําคัญ ทีนํ าไปสู่ความสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายที
สําคัญสูงสุดของ สพค. อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความ
มันคงระยะยาวให้แก่องค์กรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิงแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความเชือมันและความยอมรับ
โดยทัวไป
หลักการกํากับดูแลกิจ การทีดีของ สพค. มีแนวทางสอดคล้องกับหลัก
บรรษัทภิบาล ซึงเป็นหลักการบริหารองค์กรทีได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล และแนวปฏิบ ัติใ นการกํากับดูแลกิจ การของ สพค. ได้จ ัดให้ม ี
โครงสร้างทีเอือต่อการทําให้เป้าหมายข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะ
ช่วยทําให้มนใจได้
ั
วา่ การดําเนินงานและกิจกรรมใดๆ ของ สพค. สามารถ
ดําเนิ น ได้ดีภายใต้การดําเนิ น การอย่างมีจ รรยาบรรณและเป็ น ไปตาม
กฎหมาย
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ในฐานะที สพค. เป็นองค์การมหาชนและคณะกรรมการ สพค. ยึดมันใน
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลของ สพค. อันประกอบด้วย
1) หลักการมีส่วนร่วม
2) หลักนิตธิ รรม
3) หลักความโปร่งใส
4) หลักความรับผิดรับชอบ
5) หลักการควบคุมคอร์รปั ชัน
6) หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักธรรมาภิบาลของ สพค. นี สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบตั ิ และทิศทาง
ทีใช้ปฏิบตั ภิ ายในของ สพค.คณะกรรมการมุ่งหวังว่า เจ้าหน้าทีทุกท่าน
ทําการศึกษาและทําความเข้าใจในข้อปฏิบตั ิต่างๆ โดยเฉพาะส่ วนที
เกียวข้อ งกับ การปฏิบ ัติข องตนโดยตรง หากมีข้อ สงสัย ควรปรึก ษา
ผู้บงั คับบัญ ชาตามลําดับ ชัน และเจ้าหน้ าทีทุ ก ท่ านจึง ควรใช้ห ลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีนีเป็นพืนฐานการทํางานในทุกกรณี จนกล่าวได้ว่า
การปฏิบตั หิ น้าทีด้วยคุณธรรมนันเป็นหลักประจําใจของเจ้าหน้าทีทุกคน

นายอุดม พัวสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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อุดมการณ์ ค่านิ ยม ของ สพค.
"ตังมัน พัฒนาตน พัฒนางาน ส่งเสริมการท่องเทียว ด้วยความโปร่งใส”
การที สพค. เจริญก้าวหน้าอย่างมันคงมาได้จนถึงปจั จุบนั เพราะ
มีอุดมการณ์ในการดําเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซึงทังคณะกรรมการ ฝ่าย
จัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าทีทุกระดับได้ถอื ปฏิบตั แิ ละให้ความ สําคัญอย่าง
สมําเสมอตลอดมา คือ
1) ตังมันพัฒนาตน
สพค. ถือว่าเจ้าหน้าทีของ สพค. เป็นทรัพยากรอันมีค่าทีสุด การ
ที สพค. จะดําเนินงานมาได้อย่างดีนัน ก็เพราะจะต้องมีคนเก่งและดีทมีี
ความรูค้ วามสามารถและคุณธรรมเป็นประการสําคัญ สพค. จึงเลือกสรร
คนดีและเก่งเข้าทํางาน และพัฒนาคนให้พร้อมทีจะเผชิญสภาวการณ์ ท ี
เปลียนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความมันคงและความ
ผูกพัน ทางใจให้เจ้าหน้ าทีมีความรักต่อองค์กร ให้ความสําคัญ กับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ทังทางด้านความรู้ ความสามารถและด้าน
คุณธรรม โดยเสริมสร้างพืนฐานพฤติกรรมทีใฝ่เรียนรู้ ปลูกจิตสํานึกให้ม ี
คุณธรรม พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ
2) ตังมันพัฒนางาน
สพค. มุ่งกระทําสิงทีถูกต้องด้วยความตังใจให้เกิดผลงานในทางที
เป็นเลิศเสมอเจ้าหน้าทีทุกระดับและผูม้ สี ่วนเกียวข้องทุกคนตระหนักดีว่า
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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เราต้องทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ความรู้และความสามารถทีมีอยู่ให้มาก
ทีสุด ใฝ่เรียนรู้และศึกษาสิงใหม่ อยู่ตลอดเวลา หมันพัฒนางาน พัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่กนั เพือผลทีดีทสุี ดแก่ สพค.
และผูม้ สี ่วนเกียวข้องทุกฝา่ ย
3) ตังมันส่งเสริมการท่องเทียว
สพค. มีบทบาทในการส่งเสริมต่อการท่องเทียวในพืนที และปฏิบตั ิ
ตนเป็ น พลเมืองทีดีใ นทุ กชุ ม ชนทีเกียวข้อ ง โดยคํา นึ ง ถึง หน้ า ทีความ
รับผิดชอบต่อการพัฒ นาการท่ องเทียว และสร้างความเข้ม แข็ง ให้ก ับ
ชุมชน รวมทังให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
สิงแวดล้อมอย่างยังยืน
4) ตังมันในความโปร่งใส
สพค. มีความรับผิดชอบทีจะให้ผู้มสี ่ วนเกียวข้องทุ กฝ่ายได้ร บั
ความเป็นธรรม มีการดําเนินงานทีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าทีทุกคน
ปฏิบตั งิ านด้วยความซือสัตย์ สุจริต
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วิ สยั ทัศน์
องค์กรทีมีข ีดสมรรถนะสูง ในการบริห ารจัดการพืนทีเพือการ
ท่ องเทียวและธุร กิจ เชือมโยงทีมีขดี ความสามารถระดับสากลภายใต้
การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
พันธกิ จ
 วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่ องเทียวทีพักศูน ย์
ประชุมและกิจการทีต่อเนืองเพือการพัฒนาพิงคนคร
 พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคด้าน
การท่องเทียวและภารกิจทีเกียวเนือง
 ประสานงานและสนับสนุ นหน่ วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและภาคเอกชนทีเกียวข้องในการพัฒนาพิงคนคร
 อนุรกั ษ์และส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีภมู ปิ ญั ญาท้องถินและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินในพืนทีการพัฒนาพิงคนคร
 ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวติ และความ
เป็นอยูข่ องประชาชนในพืนทีการพัฒนาพิงคนครโดยคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน
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หลักธรรมาภิ บาล
หลัก ธรรมาภิ บ าลหรื อ หลัก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี ข อง สพค.
ประกอบด้วยหลัก ประการ เพือใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหาร
จัดการและการปฏิบตั ิงาน เพือให้เกิดการดําเนิ นงานอย่างโปร่ งใสและ
สร้างความมันคงให้กบั องค์กรและดูแลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
ดังนี
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1) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หมายถึง การกระจายโอกาสให้เจ้าหน้าทีได้มสี ่วนร่วมทางการ
จัดการและการบริห ารทีเกียวกับการตัดสินใจในเรืองต่างๆ รวมทังการ
จัดสรรทรัพยากรขององค์กรซึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทัง
การให้ขอ้ มูล การรับฟงั และแสดงความคิดเห็น ให้คําปรึกษาแนะนํา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ตลอดจนการควบคุมจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
2) หลักความเป็นธรรม (Equity)
หมายถึง การมีกฎ ระเบียบ ทีเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกคน มีการ
บังคับใช้อย่างเสมอภาค และไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ไม่มมี าตรฐานเชิงซ้อน
(Double Standard) มีการดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็น ไปตามกรอบของกฎ
ระเบียบ และกรอบเวลาการปฏิบตั ิ ไม่ใ ห้มกี ารใช้ไ ปแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ มีกรอบการปฏิบตั ทิ เคารพสิ
ี
ทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุง
กฎระเบียบให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสมําเสมอ
3) หลักความโปร่งใส (Transparency)
หมายถึง การมีความโปร่งใสเกียวกับการบริหารจัดการทีสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานทีชัดเจน เปิดเผยได้ มี
กระบวนการให้ส ามารถตรวจสอบความถู ก ต้อ งชัด เจนได้แ ละมีก าร
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา
ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์
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4) หลักความรับผิดรับชอบ (Accountability)
หมายถึ ง การตระหนั ก ในสิท ธิห น้ า ที ความสํ า นึ ก ในความ
รับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ไขปญั หา การเปิดโอกาส
และพร้อมทีจะถูกตรวจสอบ ประเมินผลทีสะท้อนถึงความรับผิดชอบ การ
ยอมรับผลทีเกิดขึนจากการปฏิบตั หิ น้าทีและจากการดําเนินงาน และการ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
5) หลักการควบคุมคอร์รปั ชัน (Corruption Control)
หมายถึง การไม่กระทําและไม่สนับสนุ นการคอร์รปั ชัน พร้อมทัง
ร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รปั ชันในองค์กร มีระบบการตรวจสอบ
ร้องเรียน การปกป้องผู้ร้องเรียน และให้ลงโทษอย่างเฉียบขาดรวมถึงการ
ติดตามรูปแบบการคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือง เพือสร้างกระบวนการควบคุม
ทีเหมาะสม
6) หลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)
หมายถึง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใช้ท รัพยากรทีมีอยู่อย่างคุ้มค่า เพือให้เกิดประโยชน์สูง สุดแก่ส่ วนรวม
สร้างสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษาสังคม
สิงแวดล้ อ มให้ ส มบู ร ณ์ ย ังยืน อี ก ทังมี ก ารกํ า หนดตัว ชีวัด ผลการ
ปฏิบตั งิ าน และมีองค์กรหรือบุคคลทีเป็นอิสระและเป็นทียอมรับของสังคม
ทําหน้าทีเป็นผูป้ ระเมิน

คูม่ อื ธรรมาภิบาล

-9-

โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สพค. ควรมุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการในฐานะทีเป็นตัวแทนของรัฐ
และประชาชนในการกําหนดนโยบายทังในด้านการบริหารงาน รวมทัง
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน อนุ มตั แิ ผนการลงทุน
แผนการเงินโครงการ และงบประมาณ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงาน
ของฝ่ายจัดการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไป
อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพือสร้างความเชือมันให้แก่ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สพค. จะต้องมีการกําหนดโครงสร้าง บทบาท
อํานาจหน้าทีให้ชดั เจน โดยมีกรอบการพิจารณาดังนี
โครงสร้างของคณะกรรมการ สพค.
คณะกรรมการ สพค. ประกอบด้วยผู้ท รงคุณ วุฒ ิใ นหลากหลายสาขา
วิ ช าชี พ เป็ นองค์ ก ารมหาชนภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ทีจัดตังขึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังสํานักงานพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ.
ซึงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมือวันที
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
ทังหมดจํานวน คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตัง กรรมการโดยตําแหน่ งจํานวนสามคน
ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการซึงคณะรัฐมนตรี
แต่งตังจากภาคเอกชนในพืนทีการพัฒนาพิงคนครจํานวนสามคน และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จํานวนไม่เกินสามคน ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังจาก
ผูม้ คี วามรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์เป็นทีประจักษ์ในด้านการ
บริห ารจัด การ การเกษตร การพัฒ นาสัง คม กฎหมาย การท่ องเทียว
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สิงแวดล้อม การอนุ รกั ษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การประชุม หรือ
ด้านอืน ทีเกียวข้องและเป็น ประโยชน์ ต่อกิจการของสํานักงาน โดยใน
จํานวนนี ต้องเป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒ ิซ ึงมิใ ช่ ข้าราชการหรือผู้ปฏิบ ัติง านใน
หน่ วยงานของรัฐ ทีมีตําแหน่ ง หรือเงิน เดือนประจําร่ วมอยู่ด้วย โดยให้
ผู้ อํ า นวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ การโดยตํ า แหน่ ง และให้
ผูอ้ าํ นวยการแต่งตังเจ้าหน้าที เป็นผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
1) หลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
เพือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ควรกําหนด
หลักการ แบ่งบทบาทหน้าทีโดยแบ่งตามหลักการ แนวทาง คือ
1.1)
ตามพระราชกฤษฎีกาสํานักงานพัฒนาพิงคนคร พ.ศ.
 คณะกรรมการ (มาตรา ) มีบทบาท คือ
- วางนโยบาย
- ควบคุมกํากับดูแล
 ผูบ้ ริหาร (มาตรา ) มีบทบาท คือ
- บริหารกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ
สํานักงาน ระเบียบข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ
และประกาศของคณะกรรมการกําหนด
1.2)
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
 คณะกรรมการ มีบทบาท คือ
- ชีแนะแนวทาง (Direct)
- กํากับดูแล (Supervise)
- ควบคุม (Control)
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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- ติดตาม (Monitor)
- ประเมินผล (Evaluate)
 ผูบ้ ริหารมีบทบาท คือ
- ดําเนินการ (Operate)
- จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที
คณะกรรมการกําหนด (Manage)
- รายงานผล (Report)
2) อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ สพค.
ควรกํ า หนดอํา นาจหน้ า ทีของคณะกรรมการให้ม ีห น้ า ทีหลัก
ประการ คือ
2.1) นอกจากอํานาจหน้ าทีตามกฎหมายในการวางนโยบายแล้ว
คณะกรรมการ สพค. ยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการดูแล
การบริหารกิจการ เพือประโยชน์สูงสุดของผู้มสี ่วนได้ส่วนส่วน
เสียทุ กกลุ่ม ทีได้ม อบความไว้วางใจให้กบั คณะกรรมการ ซึง
ประกอบ ด้วยหน้าทีสําคัญ ประการ คือ
 ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์ สุจริตโปร่งใส ไม่มคี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty)
 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของ
สพค. และมติทประชุ
ี มของคณะกรรมการ (Duty of Obedience)
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 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส (Duty of Disclosure)
2.2) เป็นผูน้ ําในการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการดําเนิน
กิจการ ดังนี
 พิจ ารณาร่ ว มกับ ฝ่ า ยบริห ารในการกํ า หนดวิส ัย ทัศ น์
ภารกิจ กลยุ ท ธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี ยง
แผนปฏิบตั ิง าน และงบประมาณ รวมทังให้ฝ่ายบริห าร
ถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ไปยังเจ้าหน้าทีทุ ก
ระดับ
 ให้ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายทีสําคัญ
รวมถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ าหมายทางการเงิน และแผน
ปฏิบตั งิ านต่างๆ อย่างน้อยปี ละ ครัง พร้อมทังติดตาม
ฝ่ายบริห ารให้ม ีก ารปฏิบ ัติตามแผนงานทีกําหนดอย่า ง
สมําเสมอ
 ดําเนินการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ ประเมินผลการดําเนินงาน
และกําหนดค่าตอบแทน
2.3) ติดตามการดําเนินงานของฝา่ ยบริหารเพือตรวจสอบและถ่วงดุล
ดังนีคือ กํากับดูแลให้มรี ะบบการบริหารจัดการองค์กรทีสําคัญ
ระบบงาน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของ ระบบ และ
ให้ขอ้ เสนอแนะ คือ
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายใน
ระบบการบริหารความเสียง
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการจัดซือจัดจ้าง

ทังนีระบบงานดังกล่าวข้างต้น ฝา่ ยบริหารจะต้อง
 นําเสนอแผนปฏิบตั งิ านประจําปีใ ห้คณะกรรมการ สพค.
เห็นชอบก่อนเริมปีงบประมาณ
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
สพค. ทุกไตรมาส
 กํากับดูแลให้ม ีร ะบบการบัญ ชี การรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีทถูี กต้องครบถ้วนและน่าเชือถือ
2.4) แต่งตังผูช้ าํ นาญการ (สํานักคณะกรรมการ สพค.) เป็นเลขานุ การ
โดยให้ ม ีห น้ า ทีสนับ สนุ น การดํ าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าทีปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเกียวข้อง และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ตลอดจน
ติดตามการดําเนินงาน ตามนโยบายและมติคณะกรรมการ สพค.
จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการ (CG Policy Statement) รวมทัง
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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สนับสนุ นและติดตามให้มกี ารดําเนิ นการตามนโยบาย แล้วนํ า
รายงานคณะกรรมการ สพค.
2.5) แต่งตังทีปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
เพือกํากับดูแลและกลันกรองงานแทนคณะกรรมการ สพค.
3) คณะอนุกรรมการทีคณะกรรมการ สพค. แต่งตัง
ในการกํ า กับ ดู แ ลงานที ต้ อ งการความเชี ยวชาญเฉพาะด้ า น
คณะกรรมการ สพค.ควรมีการแต่งตังคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ เพือ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลและกลันกรองงานแทน แล้วรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ สพค. โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระ
การดํ า รงตํ า แหน่ งของกรรมการ สพค. เพือความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการต่างๆ ที สพค. ควรจัดตังมีดงั นี
3.1) คณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
มีห น้ าทีพิจ ารณา กํา หนดแนวทางในการจัดทํา ร่ างนโยบาย
แผนยุท ธศาสตร์ และแผนแม่ บ ทของ สพค. เพือเสนอต่ อ
อนุ ก ร ร ม ก า ร กํ าห น ด น โ ย บ า ยแ ล ะ ยุ ท ธ ศ าส ตร์ แ ล ะ
คณะกรรมการบริ ห ารการพัฒ นาพิ ง คนคร โดยแต่ ง ตั ง
คณะทํางานเพือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว
ได้ตามความเหมาะสม รวมทังรายงานผลการดําเนิ น งานต่อ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และมีหน้าทีติดตาม
การดําเนิ น งานตามนโยบายของคณะกรรมการ สพค. และ
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ติดตามการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภารกิจของ สพค. และ
โครงการทีสําคัญ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ สพค.
3.2) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา มีหน้าที คือ
 กําหนดกลยุท ธ์ แนวทาง และวิธีการดําเนิ น งานในการ
กํากับปฏิบตั งิ านของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิม พระเกีย รติ รอบพระชนมพรรษา ภายใต้ก รอบ
นโ ยบ ายของ ค ณ ะ กร ร ม ก าร ให้ ดํ า เ นิ นไ ปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
 กํากับและติดตามการปฏิบตั งิ านตามนโยบายและแนวทาง
ทีได้กาํ หนดไว้
 เสนอแนะแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของคณะกรรมการ
 แต่งตังคณะทํางานเพือพิจารณาหรือดําเนินการตามความ
จําเป็น
 รายงานผลการดํา เนิ น งานให้ค ณะกรรมการทราบเป็ น
ระยะๆ
3.3) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสํานักงานพืนทีพิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี มีหน้าที คือ
 กําหนดกลยุท ธ์ แนวทาง และวิธีการดําเนิ น งานในการ
กํากับปฏิบตั งิ านของ สํานักงานพืนทีพิเศษเชียงใหม่ไนท์
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ซาฟารีภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการให้ดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กํากับและติดตามการปฏิบตั งิ านตามนโยบายและแนวทาง
ทีได้กาํ หนดไว้
เสนอแนะแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของคณะกรรมการ
แต่งตังคณะทํางานเพือพิจารณาหรือดําเนินการตามความ
จําเป็น
รายงานผลการดํา เนิ น งานให้ค ณะกรรมการทราบเป็ น
ระยะๆ

3.4) คณะอนุกรรมการการบริหาร มีหน้าที คือ
 พิจารณาเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ และกลันกรองเรือง
ทีฝ่ายบริหารนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร เพือขอความเห็นชอบหรือขออนุ มตั หิ ลักการเพือ
ไปดํา เนิ น การ หรือเป็ น เรืองทีอยู่น อกเหนื อจากทีคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครได้แต่งตังอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานขึน ดําเนินการเป็นเฉพาะไว้แล้ว
 กลันกรองการขออนุ มตั สิ งซื
ั อ จ้าง เช่า รวมทังการเปลียน
แปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวงเงินสังซือสังจ้างใน
อํานาจของคณะกรรมการการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ก่อนเสนอคณะกรรมการการบริห ารการพัฒ นาพิงคนคร
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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และติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน สัญญาต่างๆ ตามที
เห็นสมควร
 รายงานผลการดําเนิ น การให้ค ณะกรรมการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนครทราบเป็นระยะ
 แต่ ง ตังคณะทํ า งานเพือช่ ว ยเหลื อ หรือ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3.5) คณะอนุกรรมการวางแผนและประสานงานการพัฒนาพิงคนคร
มีหน้าทีพิจารณา วางแผน การพัฒนาแหล่งท่องเทียวเพือการ
พัฒ นาพิง คนคร กําหนดแนวทางในการพัฒ นาโครงข่ายการ
คมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค เพือส่งเสริมภารกิจ
การพัฒ นาแหล่ ง ท่ องเทียวเพือการพัฒ นาพิง คนคร ร่ วมกับ
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
ภาคเอกชนทีเกียวข้อ งในการพัฒ นาพิง คนคร โดยแต่ ง ตัง
คณะทํางานเพือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว
ได้ตามความเหมาะสม และรายงานผลการดําเนินการต่อคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
3.6) คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด มีหน้าที คือ
 พิจ ารณา วิเ คราะห์ จัด ทํ า แผนการพัฒ นาธุ ร กิจ และ
การตลาดของ สพค. เพือให้ค ณะกรรมการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนครเห็นชอบ
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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 ให้คําปรึก ษา ความเห็น และข้อ เสนอแนะเกียวกับ การ
พัฒ นาธุ ร กิจ แลการตลาดต่ อ คณะกรรมการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนคร
 ตรวจสอบ กํากับดูแล การดําเนินการด้านการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาดของฝา่ ยบริหาร สพค.
 เชิญผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงาน เพือให้ขอ้ มูล
ให้ความเห็น ให้เอกสารหลักฐานต่างๆ เพือประกอบการ
พิจารณา รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณี ทมีี ความ
จําเป็นเพือประโยชน์ในการดําเนินการของสํานักงาน
 รายงานผลการดําเนิ น การต่อคณะกรรมการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนคร
 แต่ ง ตังคณะทํ า งานเพือช่ ว ยเหลื อ หรือ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3.7) คณะอนุกรรมการการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
มีหน้าที พิจารณา เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการ
พัฒ นาและบริห ารงานบุคคล การกําหนดสิท ธิประโยชน์ และ
สวัสดิการของเจ้าหน้าทีและลูกจ้างของ สพค. ต่อคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร และพิจ ารณาเสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกียวกับการรักษาวินัย การลงโทษ การสอบสวน
การอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ต่ อ คณะกรรมการบริห ารงานการ
พัฒ นาพิง คนคร โดยแต่ ง ตังคณะทํา งานเพือช่ ว ยเหลือ หรือ
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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สนับสนุ น การดําเนิน การดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และ
รายงานผลการดํา เนิ น การต่อคณะกรรมการการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนคร
3.8) คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สพค.
มีอาํ นาจหน้าทีในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้คําปรึกษาแนะนําแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
สพค. ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองด้านธุรกิจที
เกียวข้อ ง การจัด ให้ ม ีท รัพ ยากรทีเพีย งพอและเหมาะสม
รวมทังความเสียงทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.9) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
มีห น้ า ทีกํา หนดนโยบายและกลยุท ธ์ใ นการประชาสัม พัน ธ์
พิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์ และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ เพือสร้างภาพลักษณ์ทดีี ให้กบั สพค. แล้ว
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ สพค.
3.10) คณะอนุกรรมการกฎหมาย มีหน้าที คือ
 จัดทํา ยกร่าง และตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ และคําสัง
ของ สพค. เสนอต่อคณะกรรมการบริห ารการพัฒ นาพิง
คนคร
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 ให้คาํ ปรึกษาประเด็นปญั หาข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
คําสัง คดีหรือข้อพิพาททีมีผ ลกระทบต่อการดําเนิ น งาน
ของสํานักงาน
 พิจารณาเกียวกับการดําเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาท
กับหน่วยงานอืน หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการพิจารณา
ข้อพิพาทเกียวกับภาษี
 ตรวจสอบ กํากับดูแล การจัดทําและดําเนินการตามสัญญา
ต่างๆ ของ สพค. เพือให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบี ย บหรื อ คํ า สังที เกี ยวข้ อ ง รวมทั งติ ด ตามการ
ดําเนินการตามสัญญาเพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดสัญญา
 รายงานผลการดําเนิ น การต่อคณะกรรมการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนคร
 แต่ ง ตังคณะทํ า งานเพือช่ ว ยเหลื อ หรือ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3.11) คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
มีหน้าทีกํากับดูแลการดําเนินงานของ สพค. ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการ (CG Policy
Statement) ทบทวนและติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าวรวมทังส่ง เสริมการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมการกํากับดูแล
กิจการทีดี (Corporate Governance) และการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมเพือสังคม (Corporate Social Responsibility)
คูม่ อื ธรรมาภิบาล
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3.12) คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที คือ
 พิจารณา กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการ
ดํ า เนิ น งานด้ า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ของ สพค.
 กําหนดให้มสี ่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิง คนคร ผู้บ ริห าร ผู้ปฏิบตั ิง าน ชุ ม ชน และประชาชน
ทัวไปในแผนงาน/โครงการ และกิจ กรรมด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมของสํานักงานพิงคนคร
 กํา กับ ดู แ ลการดํ า เนิ น กิจ การและโครงการด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมของ สพค. ให้บรรลุผล
สําเร็จ ตามเป้า หมาย ทังในระดับผลผลิต (Output) หรือ
เป้ าหมายของแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ผลลัพ ธ์
(Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 รายงานผลการดําเนิ น การต่อคณะกรรมการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนคร
 แต่ ง ตังคณะทํ า งานเพือช่ ว ยเหลื อ หรือ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
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3.13) คณะอนุกรรมการบริหารความเสียง มีหน้าทีคือ
 พิจ ารณา กําหนดแนวทางนโยบายและแผนการจัดการ
บริห ารความเสียงของ สพค. รวมทังให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 กํากับดูแลการบริหารความเสียงของ สพค.
 พิจ ารณาให้การสนับสนุ น การดําเนิ น การแก่ห น่ วยงานที
รับผิดชอบ เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารความเสียง
 ติดตามและรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสียงต่อ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นประจําทุก
เดือน
 แต่ ง ตังคณะทํ า งานเพือช่ ว ยเหลื อ หรือ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3.14) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มีหน้าที คือ
 กํ า กับ ดู แ ลระบบตรวจสอบและระบบประเมิ น ผลของ
สํ า นั ก งาน รวมถึ ง หน่ วยงานตรวจสอบภายในให้ ม ี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานงานสากล มีความเป็นอิสระ และ
สามารถปฏิบ ัติง านตรวจสอบและประเมิน ผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 สอบทานกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงินและรายงานการเงิน เพือพิจารณาความเหมาะสม
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ถูกต้อง โปร่งใส เชือถือได้ และเป็นไปตามหลักการบัญชีท ี
รองรับทัวไป
สอบทานระบบการบริหารจัดการสํานักงาน จรรยาบรรณ
ของผู้ บ ริ ห าร ประ สิ ท ธิ ภ าพ แ ละ ประ สิ ท ธิ ผ ลข อง
กระบวนการควบคุม ภายใน กระบวนการกํากับดูแลทีดี
และกระบวนการบริห ารความเสียง และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้อง
สอบทานโครงการหรือกิจกรรมทีมีผลกระทบสําคัญต่อผล
การดําเนินงาน และ ผลประโยชน์ รวมทังการสอบทานและ
ประเมินความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
ติดตามการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขของฝ่ายบริห าร ตามทีผู้ส อบ
บัญชีและหน่ วยตรวจสอบภายใน เสนอแนะเกียวกับการ
ควบคุมภายใน
เสนอแนะต่อคณะกรรมการการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในการพิจ ารณาแต่งตัง โยกย้ายเลือนขัน เลือนตําแหน่ ง
ประเมินผลงานของผูต้ รวจสอบภายในสํานักงาน
พิจ ารณา คัดเลือ ก เสนอแต่ง ตัง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้ส อบบัญ ชีของสํา นัก งานให้คณะกรรมการบริห ารการ
พัฒ นาพิงคนครแต่ง ตัง ตลอดจนประสานงานกับผู้ตรวจ
สอบบัญ ชี เกียวกับ ผลการตรวจสอบประจํา ปี และอาจ
เสนอแนะให้ตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจําเป็นและเป็ น
เรืองสําคัญ
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 ประสานงานหรือเชิญ ฝ่ายบริห ารของสํา นัก งานมาร่ ว ม
ประชุ ม ชีแจ้ง ให้ข้อ คิด เห็น หรือ ข้อ มูล ทีเกียวข้อ ง เพือ
ประกอบการพิจ ารณา รวมถึง เชิญ บุคคลภายนอกได้ใ น
กรณีทมีี ความจําเป็น เพือประโยชน์แก่การดําเนินงาน
 รายงานผลการดําเนิ นการเกียวกับการตรวจสอบภายใน
ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิน ผล ต่ อ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครทราบ เป็นประจํา
ทุ ก เดือ น จัด ทํ า รายงานการตรวจสอบภายในและ
ประเมินผลการดําเนิ นงานเกียวกับการตรวจสอบภายใน
ั หาและ
อย่า งน้ อ ยปี ง บประมาณละ ครัง รวมทังป ญ
อุป สรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุ ง การดําเนิ น งานให้
คณะกรรมการทราบ
 แต่ ง ตังคณะทํ า งานเพือช่ ว ยเหลื อ หรือ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3.15) คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าทีคือ
 พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาผู้อํานวยการ
เพือให้คณะทํางานการบริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความ
เห็นชอบ
 พิจ ารณาเสนอหลัก เกณฑ์ เ กี ยวกับ ค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ อนของผู
ื
้อํานวยการ เพือให้คณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ
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 ดําเนินการสรรหา และหรือกํากับดูแลกระบวนการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักงานและตําแหน่ งระดับนักบริห ารของ
สํานักงาน
 พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ การกําหนดตําแหน่งคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอืนของผูป้ ฏิบตั งิ าน
 รายงานผลการดําเนิ น การต่อคณะกรรมการบริห ารการ
พัฒนาพิงคนคร
 แต่ ง ตังคณะทํ า งานเพือช่ ว ยเหลื อ หรือ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3.16) คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูอ้ าํ นวยการ สพค.
มีหน้าทีจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้อํานวยการ
สพค. แล้วนํ าเสนอคณะกรรมการ สพค. ให้ค วามเห็น ชอบ
รวมทังประเมินผลงานตามระยะเวลาทีกําหนด
3.17) คณะอนุ กรรมการทีแต่งตังเป็นการเฉพาะกิจ (Ad hoc Sub –
Committee)
ซึงแต่งตังตามความจําเป็นและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
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4) การประชุมคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการทีกรรมการ
สพค. แต่งตัง
ในการประชุ ม คณะกรรมการ สพค. และคณะอนุ กรรมการที
กรรมการ สพค. แต่งตัง แบ่งออกเป็น ลักษณะดังนี
4.1) การประชุมคณะกรรมการ สพค. มีแนวทางดังนี
 กําหนดการประชุ ม ไว้ล่วงหน้ าตลอดปี ปฏิท ิน อย่างน้ อย
เดือนละ 1 ครัง หรือตามความจําเป็น
 กรรมการต้ อ งมาประชุ ม อย่า งน้ อ ยกึงหนึ งของจํา นวน
กรรมการทังหมด โดยนับรวมประธานกรรมการด้วย จึงจะ
ครบองค์ประชุม
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชุม หากประธาน
กรรมการ ไม่สามารถประชุมได้ด้วยเหตุหนึงเหตุใดก็ตาม
ให้คณะกรรมการเลือ กกรรมการคนใดคนหนึ งนอกจาก
ผูอ้ าํ นวยการ ขึนเป็นประธานแทนในทีประชุม
 ในการพิจ ารณาปญั หาทีต้องอาศัยมติหรือความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการ
ทีมาประชุ ม หากคะแนนเสีย งเท่ า กัน ให้ป ระธานในที
ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเป็นการชีขาด
 กําหนดให้ส่ งวาระการประชุ มให้คณะกรรมการพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
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 ในกรณี ทกรรมการมี
ี
ส่วนได้เสียในวาระใด ควรออกนอก
ห้องประชุ มจนกว่ากรรมการทีเหลือจะพิจ ารณาวาระนัน
แล้วเสร็จ
4.2) การประชุมคณะอนุ กรรมการทีคณะกรรมการ สพค. แต่งตัง มี
แนวทางดังนี
 คณะอนุกรรมการทีแต่งตังมีการประชุมประมาณเดือนละ 1
ครัง โดยกําหนดวัน ประชุ ม ไว้เป็ น การล่วงหน้ าทังปี และ
จัด ส่ ง วาระการประชุ ม ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ศึก ษา
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน รวมทังเปิดเผยจํานวนครังที
คณะอนุ ก รรมการแต่ ละคณะประชุ ม และจํา นวนครังที
อนุ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นเข้า ร่ ว มประชุ ม ในรอบปี ไ ว้ใ น
รายงานประจําปี
 คณะอนุกรรมการทีแต่งตังเป็นการเฉพาะกิจมีกําหนดการ
ประชุ ม ตามความจํา เป็ น โดยจัดส่ ง วาระการประชุ ม ให้
คณะอนุกรรมการศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน และ
เปิดเผยจํานวนครังทีคณะอนุ กรรมการแต่ละคณะประชุ ม
และจํานวนครังทีอนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมใน
รอบปี ไว้ในรายงานประจําปี
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แนวทางปฏิ บตั ิ ทีดีของคณะกรรมการ สพค.
การกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบตั ทิ ดีี ของคณะกรรมการไว้ดงั นี
1) คณะกรรมการ สพค. ควรอุทศิ เวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการ
ดําเนิน งานของ สพค. อย่างเต็มที พร้อมทีจะเข้าร่วมประชุ มอย่าง
สมําเสมอ
2) คณะกรรมการ สพค. ควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กบั ผูบ้ ริหารใน
การนําเสนอข้อมูลและเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายใน
ประเด็นสําคัญ
3) คณะกรรมการ สพค. สามารถขอเอกสารข้อมูล คํา ปรึก ษา และ
บริก ารต่ า งๆ เกียวกับ การดํา เนิ น งานของ สพค. จากผู้บ ริห าร
ระดับ สู ง เพือประกอบการประชุ ม แต่ ล ะครัง และสามารถขอ
ความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจําเป็น
4) พิจ ารณาและให้ความเห็น อย่างเป็ น อิส ระ และในกรณี ท ีกรรมการ
ท่านใด ไม่เห็นด้วยกับมติของทีประชุม สามารถบันทึกความเห็นแย้ง
ไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการได้ และหากท่านใดไม่ได้
เข้าร่วมประชุม จะต้องติดตามเรืองทีเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาด้วย
หากไม่ เ ห็น ด้ว ยในเรืองใด จะต้อ งมีห นัง สือ แสดงความเห็น ต่ อ
ประธานกรรมการ เพือเป็นหลักฐานด้วย
5) มีการเปิดเผยจํานวนครังทีคณะกรรมการประชุม และจํานวนครังที
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปี ไว้ในรายงานประจําปี
6) ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีสินของตน คู่สมรส และบุตรที
ยัง ไม่ บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทุกครังทีเข้ารับตําแหน่ง
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ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุก รรมการที
คณะกรรมการ สพค. แต่งตัง ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสูง
1) คณะกรรมการ สพค. ประกอบด้วย เบียประชุ ม และโบนัส โดยมี
รายงานประกอบไว้ในรายงานประจําปี และคณะอนุ กรรมการ ได้รบั
เฉพาะเบียประชุม
2) ผูอ้ าํ นวยการ ได้รบั ค่าตอบแทนคงที และค่าตอบแทนผันแปรทีจ่าย
ตามผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตอนสินปีแล้วและยังได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ อืนตามทีตกลงกัน ตามสัญ ญาจ้าง โดยให้ร ายงานไว้ใ น
รายงานประจําปี
3) ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้รบั เงินเดือนตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนที
กําหนดค่าตอบแทนอืนและสวัสดิการตามระเบียบข้อบังคับ
การประเมิ นผลของคณะกรรมการ สพค. รวมทังคณะอนุกรรมการที
คณะกรรมการ สพค. แต่งตัง
เพือเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการ สพค.
และคณะอนุกรรมการทีคณะกรรมการ สพค. แต่งตัง ได้กาํ หนดแนวทางไว้
ดังนี
1) คณะกรรมการ สพค. มีการประเมินผลทังคณะและการประเมิน
ตนเอง อย่างน้อยปีละ 2 ครัง
2) คณะอนุ ก รรมการ (ทีมีก ารประชุ ม เป็ น ประจํ า ทุ ก เดือ น) มีก าร
ประเมินผลทังคณะและการประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
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การรายงานของคณะกรรมการ สพค.
ควรมีการกําหนดให้คณะกรรมการ สพค. มีการเปิดเผยสารสนเทศทัง
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี ได้แก่
1) งบการเงิน
2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงิน
3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบในรายงานทางการเงิน ควบคู่ไป
กับรายงานของผูส้ อบบัญชี
4) คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
5) โครงสร้างของคณะกรรมการ
6) การปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
7) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
8) การรายงานการดําเนินการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ
9) การดําเนินงานขององค์กร
10) การให้ความสําคัญต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
นอกจากนี ยังควรมีการรายงานข้อมูลสําคัญของ สพค. ผ่านทาง Website
อีกด้วย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพือให้ค ณะกรรมการปฏิบ ัติห น้ า ทีได้อ ย่า งครบถ้ ว นสมบูร ณ์ จึง ได้
กํา หนดให้ม ีก ารเสริม สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจในเรืองต่ า งๆ ให้ก ับ
คณะกรรมการ ดังนี
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1) กรรมการทีได้รบั แต่งตังใหม่ จัดส่งคู่มอื กรรมการและเอกสารสําคัญ
เกียวกับองค์กรบรรยายสรุปการดําเนินกิจการในภาพรวม การเยียม
ชมระบบงานทีสําคัญ
2) เชิญ เข้า อบรมในหลัก สู ต รทีเกียวข้อ งกับ การปฏิบ ัติห น้ า ทีของ
กรรมการ หรือหลักสูตรสําคัญ อืนๆ รวมทังเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ าก
ภายนอกบรรยายให้ความรู้เรืองทีเป็น ประโยชน์ ต่อการกํากับดูแล
กิจการ
3) การดูงานทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ เพือเพิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ต ลอดจนเทคโนโลยีใ หม่ ๆ เพือนํ ามาพัฒ นา สพค.
อย่างเป็นรูปธรรม
สําหรับการพัฒนาผูบ้ ริหารต้องมุ่งเน้นให้มแี ผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
พร้อมทังให้ร ายงานสิงทีได้ดําเนิ น การตามแผนดัง กล่าวระหว่างปี ต่ อ
คณะกรรมการ สพค. เป็ น ประจํา ทุ กไตรมาส ควบคู่ไ ปกับการพัฒ นา
ผูบ้ ริหารในโครงการพัฒนาอืนๆ
นโยบายจรรยาบรรณของ สพค.
เพือแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนิน การกิจการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
และมีค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ทุ ก กลุ่ ม ควรทีจะให้
คณะกรรมการ สพค. กําหนดให้มจี รรยาบรรณของ สพค. เพือสร้างความ
มันใจว่าผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ร บั การปฏิบตั ทิ ถูี กต้อง รวมทังใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั สิ ําหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที
ตลอดจนลูกจ้างทุกคน นอกจากต้องกําหนดให้มกี ารเผยแพร่ให้ทราบทัว
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กัน รวมทังลงนามรับเป็นพันธสัญญาทีต้องปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที ตลอดจนลูกจ้างทุกคนทัวทัง สพค.
นโยบายการส่งเสริ มธรรมาภิ บาล (Corporate Governance) และ
การดําเนิ นกิ จกรรมเพือสังคม (Corporate Social Responsibility)
เพือให้การบริห ารจัด การองค์กรเป็ น ไปอย่างมีประสิท ธิภ าพ ถู ก ต้อ ง
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม สพค.
จึงได้กําหนดวิสยั ทัศน์ของ สพค. คือ “องค์กรทีมีขดี สมรรถนะสูงในการ
บริ ห ารจัด การพื นที เพือการท่ อ งเทียวและธุ ร กิ จ เชื อมโยงที มี ข ีด
ความสามารถระดับสากลภายใต้ก ารบูร ณาการร่ ว มกับทุ กภาคส่ ว น”
พร้อมทังต้องกําหนดยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)
และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็น
ยุท ธศาสตร์ห นึ งในยุท ธศาสตร์ก ารบริห าร สพค. โดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ทําหน้าทีกําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
มอบหมายให้คณะอนุ กรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสัง คมทําหน้าที
กําหนดแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ (CG Plan) และ
แผนการดํ า เนิ น งานด้ า นการแสดงความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิงแวดล้อม (CSR Plan) ให้เป็นไปตามหลักสากล พร้อมทังให้ตดิ ตาม
และรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ สพค.
เป็นประจํา เพือให้ สพค. สามารถก้าวไปสู่วสิ ยั ทัศน์ทกํี าหนดไว้
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นโยบายแนวทางการบริหารจัดการทีดี
เนื องจากพัฒ นาการด้า นสัง คมและเศรษฐกิจ ทีเปลียนแปลงไปอย่า ง
รวดเร็ว ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสัง คมโลกทีพยายามกําหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทีเป็นมาตรฐานตามหลักธรร
มาภิบาลเพือสร้างความเชือมันให้กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุ นการ
เติบโตอย่างยังยืน จนมีแนวโน้มเป็นทียอมรับกันในวงกว้าง ขณะเดียวกัน
ได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตรายละเอียดของแนวคิดดังกล่าวเพิมเติมมา
โดยตลอด และมีการสือความให้ชดั เจนกันมากขึน ดังนัน สพค. จึงควร
จัดทําคู่มอื ธรรมาภิบาลขึน เพือใช้เป็นหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของสากล ซึงมีหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี
1) นโยบายด้านการควบคุมภายใน
สพค. ควรตระหนักถึง ความสําคัญ ของการมีร ะบบการควบคุม
ภายใน ซึงเป็ น กลไกสําคัญ หนึ งของการกํากับดูแลกิจ การทีดีและเป็ น
ป จั จัย สํ า คัญ ทีจะช่ ว ยให้ก ารดํา เนิ น งานตามภารกิจ มีป ระสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล สร้างความมันใจ เป็นทีเชือถือแก่สาธารณชนทังในด้านการ
ดํา เนิ น งาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบ ัติต ามกฎหมาย
ระเบียบ และนโยบาย โดยทีการควบคุมภายในเป็นหน้าทีของเจ้าหน้าที
ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน จึงควรกําหนดนโยบาย
การควบคุมภายในเพือถือปฏิบตั ิ ดังนี
 จัดให้มรี ะบบการควบคุม ภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในทุกขันตอนของการปฏิบตั งิ านทีอยูใ่ นความรับผิดชอบ โดย
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มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นระยะๆ และปรับปรุงให้ม ี
ความรัดกุมเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน
 ให้มกี ารติดตามประเมินผลและการรายงานเกียวกับระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนือง
 เสริมสร้างให้เจ้าหน้าทีทุกระดับตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์
และความสําคัญ ของระบบการควบคุม ภายใน โดยถือเป็ น
ส่วนหนึงของการดําเนิน งานตามปกติ เพือนําไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิมให้องค์กร
 ปลูกฝงั ให้เจ้าหน้าทีมีวนิ ยั และทัศนคติทดีี ในเรืองการควบคุม
ภายใน และกําหนดบทบาทในการปฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างทีดี
ในเรืองความซือสัตย์ ความมีคุณ ธรรม และจริยธรรรมของ
ผูบ้ ริหาร
2) นโยบายด้านการตรวจสอบ
สพค. ต้องกําหนดให้การตรวจสอบสามารถดําเนินการสนับสนุ น
ภารกิจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
การดําเนิ น งานตามหลักกํากับดูแ ลกิจ การทีดีและความรับผิดชอบต่ อ
สังคมขององค์กร จึงควรกําหนดให้มคี ณะอนุกรรมการตรวจสอบทีแต่งตัง
และรายงานต่อคณะกรรมการ สพค. และมีสาํ นักตรวจสอบ โดยมีหลักการ
ตรวจสอบอย่างเป็ น อิส ระ เทียงตรง เป็ น ธรรม ไม่ ม ีความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้ขอ้ มูลและการรายงานทีมีคุณภาพ เพิมมูลค่าด้วยแนวคิด
ทีทันสมัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
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3) นโยบายด้านการบริหารความเสียง
สพค. ต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ การบริ ห ารความเสียง โดย
กําหนดให้มคี ณะอนุ กรรมการบริหารความเสียงทําหน้าทีในการทบทวน
นโยบายการบริหารความเสียงองค์กร เพือให้การบริหารความเสียงเกิด
ประสิทธิภาพมากยิงขึน อันจะส่งผลให้ สพค. เติบโตอย่างมังคนและยังยืน
ซึงมีแนวคิดทีว่าการบริห ารความเสียงเป็ น ความรับผิดชอบร่วมกัน ทัง
องค์กรอย่างบูรณาการ คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์
ประเมิน ความเสียง การพัฒ นากระบวนการบริห ารความเสียงอย่า ง
ต่อเนื อง เป็ น ประจํา และเมือจําเป็ น เพือให้ส อดคล้องกับสถานการณ์
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป เพือให้เกิดความมันใจว่าความเสียงที
สําคัญขององค์กรได้รบั การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
4) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สพค. ต้องให้ความสําคัญในเรืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของผูเ้ กียวข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูลใน
เรืองดังกล่าวอย่างครบถ้วน โดยต้องมีประกาศคณะกรรมการของ สพค.
เรืองหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็ น หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บ ัติ นอกจากนี ต้ อ งกํ า หนดให้ ม ี
จรรยาบรรณ สพค. ทีได้กําหนดแนวปฏิบ ัติใ นเรืองความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ สํา หรับเจ้าหน้ า ทีทุ กระดับไว้อ ย่างชัด เจน และให้สํานัก
ตรวจสอบจัดทําสรุ ปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท ีเกิดขึนใน
ระหว่างปีรายงานผูอ้ าํ นวยการ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการของ สพค.
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5) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
สพค. ต้องกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามหลัก
ของกฎระเบียบทีเกียวข้อง โดยยึดหลักการ“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
สิงต้องห้าม” ทีมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที โดย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เพือแสดงถึงการดําเนินกิจการอย่าง
โปร่งใส ทังสารสนเทศด้านการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี
ทังรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนียัง
มีการรายงานข้อมูลสําคัญของ สพค. เช่ น มติท ีประชุ ม คณะกรรมการ
ผ่านทาง Website ของ สพค
6) ความสัมพันธ์และแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
สพค. ควรให้ค วามสํา คัญ กับ ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ทุ ก กลุ่ ม ทัง
รัฐบาล เจ้าหน้าทีลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
โดยต้องกําหนดแนวปฏิบตั เิ ป็น ลายลักษณ์อกั ษรไว้ในจรรยาบรรณของ
สพค. รวมทังในแผนการดํ า เนิ น งานด้ า นการกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การ
(Corporate Governance) และการดําเนินกิจกรรมเพือสังคม (Corporate
Social Responsibility) พร้อมทังได้กาํ หนดเป็นแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ดังนี
 ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล
- ปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล หรือผู้กํากับดูแล โดยมีการ
รายงานผลการดําเนิ นงานและสถานภาพขององค์กรอย่าง
สมําเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง
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- ปฏิบ ัติห น้ า ทีด้ว ยความซือสัต ย์สุ จ ริต มีคุ ณ ธรรม และมี
จิตสํานึกทีดีในการปฏิบตั งิ าน
- บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
และพัฒนาองค์กรให้มคี วามเจริญก้าวหน้ายิงขึน
 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ผลิตสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยไม่
หวังผลกําไรทางการเงินเป็นสําคัญ
- ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส ด้วย
ใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ทดีี
 ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ และหรือเจ้าหนี
- ปฏิบตั ติ ามเงือนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามทีได้ให้ขอ้ ตกลง
ไว้กบั เจ้าหนี
- ในกรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อตกลงได้ ต้องรีบ
แจ้งคู่ค้า/เจ้าหนี ให้ทราบล่วงหน้ าเพือร่วมกันหาทางแก้ไ ข
โดยด่วน
- ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับคู่คา้ /เจ้าหนีทุกราย
- ไม่เรียก ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ทไม่
ี สุจริตต่อคู่คา้ /เจ้าหนี
- ช่วยเหลือคู่คา้ ในสิงทีถูกต้อง เพือบรรลุขอ้ ตกลงทีมีต่อกัน
 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที
- ให้ผ ลตอบแทนและสวัส ดิการทีเป็ น ธรรมแก่เจ้าหน้ าที มี
กฎระเบียบให้เจ้าหน้าทีถือปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ของเจ้าหน้าทีอยูเ่ สมอ
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- ให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถของ
เจ้าหน้าที
- บริหารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็นธรรม ซึง
อาจมีผ ลกระทบต่ อ ความมันคงในหน้ า ทีการงานของ
เจ้าหน้าที
- ให้เจ้าหน้าทีถือปฏิบตั ใิ นเรืองจรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีโดย
เคร่งครัด
สพค. ควรให้ความสําคัญ กับการกํากับดูแลองค์กรทีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเห็นว่าการนํ าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ิในองค์กรจะ
ประสบความสําเร็จได้นนั คณะกรรมการต้องปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีดี
โดยมีบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบ ในการกําหนดนโยบายและ
กํากับดูแลการดําเนิน กิจ การให้เป็ นไปอย่างถู กต้องและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนผลักดัน เสริม สร้าง และปลูกฝงั ให้เจ้าหน้ าทีทุ กระดับมีความ
ตระหนัก และมีจติ สํานึกในจรรยาบรรณของ สพค. อย่างทัวถึงทังองค์กร
พร้อมทังเชือว่าระบบการกํากับดูแลองค์กรทีมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้
องค์กรมีความมันคงในระยะยาว และจะช่วยเสริมสร้างความเชือมันให้ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ ย รวมถึงสังคมและสิงแวดล้อม

คูม่ อื ธรรมาภิบาล

- 39 -

