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มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

๒
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หน้า
ส่วนที่ ๖
ผู้ปฏิบัติงานดานพัสดุ
ส่วนที่ ๗
ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
หมวด ๔

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ

หมวดเบ็ดเตล็ด
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ

๙
๑๐

๑๑

๑๒

ระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างของโรงพิมพ์ต�ำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของโรงพิมพ์ต�ำรวจ เพื่อยึดถือเป็นแนวทาง
ในการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้ประสบความส�ำเร็จ ได้รับความเชื่อถือ ยกย่อง
ในเกียรติ ศักดิ์ศรี และในความสามารถ อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑ อนุ ๑๐ แห่ง
ประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกีย่ วกับคดี ลักษณะเบ็ดเตล็ด ฯลฯ บทที่ ๓๔ ข้อบังคับ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
---------------ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงพิมพ์ตำ� รวจว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูบ้ ริหารพนักงานและลูกจ้างของ โรงพิมพ์ตำ� รวจ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“จริยธรรม” หมายความว่า ความส�ำนึกหรือความประพฤติที่ดีงาม
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและองค์กร
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ
นั้นแต่ละประเภทก�ำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
องค์กรและผู้ประพฤติ
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“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างานของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ข้อ ๔ ให้ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจรักษาการตามระเบียบ และให้
มีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และค�ำวินิจฉัย
ของผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
---------------ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเป็นค่านิยมหลัก
---------------ข้อ ๕ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น
ในมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
(๒) การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
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(๗) การมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษามาตรฐานมี คุ ณ ภาพ โปร่ ง ใส
และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของตน
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร
---------------ข้อ ๖ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
ต่อองค์กร
ข้อ ๗ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต�ำแหน่งหน้าที่
ข้อ ๑๐ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผล
ส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร
ข้อ ๑๑ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องมุง่ แก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนของ
องค์กรด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุง่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
ข้อ ๑๒ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับโดยพนักงานจะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ มีอำ� นาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร
ข้อ ๑๓ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และลู ก จ้ า งต้ อ งรั ก ษา และเสริ ม สร้ า ง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในทางที่ชอบ
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ข้อ ๑๔ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องประพฤติตนให้สามารถท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพมีน�้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ�ำเป็น
ในการ
ข้อ ๑๕ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาวินยั โดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิด จักต้องได้รับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ
ข้อ ๑๗ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ตำ� รวจด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ ทัง้ ต้องเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจมิให้เกิดความเสียหาย หากทราบเหตุอันจะเกิดการ
เสียหายแก่โรงพิมพ์ต�ำรวจ จะต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ข้อ ๑๘ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังและ
ไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๑๙ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ สัง่
การโดยชอบด้วยกฎหมายตามต�ำแหน่งหน้าที่ ห้ามมิให้ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
ข้อ ๒๐ ในการปฏิบัติงานห้ามมิให้พนักงาน และลูกจ้างกระท�ำการข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท�ำ
ข้อ ๒๑ พนักงาน และลูกจ้างต้องเอาใจใส่ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน
ของตนและอ�ำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกันเท่าที่ไม่ท�ำให้เกิด
ความเสียหายแก่หน้าที่การงานของทั้ง ๒ ฝ่าย
ข้อ ๒๒ พนักงาน และลูกจ้างต้องอุทิศเวลาของตนเอง เพื่อประโยชน์ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจจะละทิ้ง ละเลย หรือหลีกเลี่ยงต่อหน้าที่การงานไม่ได้
ข้อ ๒๓ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับของกิจการโรงพิมพ์ตำ� รวจ
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หมวด ๓
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
---------------ส่วนที่ ๑
ผู้บริหารต่อองค์กร
---------------ข้อ ๒๔ ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมัน่ ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต่อองค์กร ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ
ด้วยความเป็นธรรมต่อองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยรวม
(๒) ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรือขาดความยั้งคิด
(๓) ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่าง
สุดความสามารถในทุกกรณี
(๔) จัดการดูแลมิให้สนิ ทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสือ่ มค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
(๕) รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม�ำ่ เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
(๖) แจ้งให้คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจทราบถึงแนวโน้มในอนาคต
ขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
(๗) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ
ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
(๘) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
(๙) ไม่ด�ำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อองค์กร
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ส่วนที่ ๒
ผู้บริหารต่อพนักงานและลูกจ้าง
---------------ข้อ ๒๕ ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมัน่ ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต่อพนักงานและลูกจ้าง ดังนี้
(๑) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง
(๒) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินของพนักงานและลูกจ้างอยู่เสมอ
(๓) การพิจารณาให้ความดีความชอบหรือการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
ต้องกระท�ำด้วยความสุจริตใจ
(๔) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและ
ลูกจ้างโดยให้โอกาสพนักงานและลูกจ้างทุกคน
(๕) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
และลูกจ้างแต่ละคน
(๖) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและ
ลูกจ้างอย่างเคร่งครัด
(๗) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานและลูกจ้าง
(๘) ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างเข้าใจในเรือ่ งจริยธรรมและจรรยาบรรณ
และบทบาทซึ่งพนักงานและลูกจ้างสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
อยู่ในกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
(๙) เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างสามารถแจ้งเรือ่ งการท�ำผิดกฎหมาย
ขององค์กร
(๑๐) ให้ความมั่นใจกับพนักงานและลูกจ้างในองค์กรในเรื่องสวัสดิภาพและ
สวัสดิการในการท�ำงาน
(๑๑) ให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ส่วนที่ ๓
ผู้บริหารต่อลูกค้า
---------------ข้อ ๒๖ ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมัน่ ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต่อลูกค้า ดังนี้
(๑) ให้บริการที่มีคุณภาพ
(๒) ก�ำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของการบริการ
(๓) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๔) การน�ำเสนอการบริการจะต้องไม่ท�ำให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการบริการนั้น ๆ
(๕) จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับการบริการ และด�ำเนินการ
อย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
(๖) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ รวมถึงไม่น�ำมาใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(๗) พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต�่ำสุด ทัง้ นี้ต้องรักษาคุณภาพของการ
บริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
(๘) แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
(๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
(๑๐) กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบ ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(๑๑) ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ
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ส่วนที่ ๔
ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
---------------ข้อ ๒๗ ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมัน่ ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้
(๑) ไม่กระท�ำการใด ๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อม
(๒) คืนผลก�ำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์
สังคมอย่างสม�่ำเสมอ
(๓) ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(๔) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
(๕) ไม่กระท�ำการช่วยเหลือสนับสนุน หรือยอมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้เกิด
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
(๖) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น
(๗) ไม่น�ำเงินขององค์กรไปสนับสนุนทางการเมือง
ส่วนที่ ๕
พนักงานและลูกจ้าง
---------------ข้อ ๒๘ พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน
(๒) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
(๓) เคารพในสิทธิของพนักงานและลูกจ้างอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
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(๔) ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�ำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
(๕) ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างอื่นโดยปราศจากซึ่งมูล
ความจริง
(๖) แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หากพบว่าองค์กรกระท�ำการใด ๆ โดยมิชอบ
(๗) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกันในหมู่พนักงานและลูกจ้าง
(๘) เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้าง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
(๙) ไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ส่วนที่ ๖
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
---------------ข้อ ๒๙ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) วางตัวเป็นกลางในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�ำนึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา
(๓) มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยเรียนรูถ้ งึ เทคนิควิทยา
การใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอและน�ำมาใช้ปฏิบัติงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
(๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด
(๕) ด�ำเนินการให้มกี ารใช้จา่ ยเงิน และทรัพย์สนิ ของหน่วยงานอย่างประหยัด
คุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๖) ค�ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการ
เป็นหลักโดยค�ำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
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(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่
โดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในเรือ่ งการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และการพัฒนางาน
(๘) ไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อย่างใดทัง้ โดยตรง
และโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับ
ทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
(๙) ปฏิบตั ติ อ่ ผูข้ าย ผูร้ บั จ้าง หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีเ่ ข้ามามีนติ สิ มั พันธ์กบั
ทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็น
ธรรม เอื้อเฟื้อ มีน�้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม
(๑๐) ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง
(๑๑) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำ และรับฟังความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั งิ าน
อย่างมีเหตุผล
(๑๒) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก�ำชับให้
ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณี ที่พบว่ามี
การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้ให้ด�ำเนินการตามควรแก่กรณี
เพื่อให้มีการด�ำเนินการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณนี้ต่อไป
ส่วนที่ ๗
ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
---------------ข้อ ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุก
เรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อ
ใจและท�ำให้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ
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(๒) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ในการรวบรวม ประเมิน และสือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมหรือกระบวนการทีต่ รวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ล�ำเอียง และ
ไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูล
ที่ตนได้รับและไม่เปิดเผยข้อมูล โดยปราศจากอ�ำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่
เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพ ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ�ำเป็นในการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบตั งิ านทีต่ นเอง
ไม่มีความรู้ ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับค�ำแนะน�ำหรือได้รับการสนับสนุนให้มี
ความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
หมวด ๔
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
---------------ข้อ ๓๑ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่
ในกรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนีอ้ ย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารก�ำกับ
ดูแลการประพฤติปฏิบตั ขิ องพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนี้
ข้อ ๓๒ การฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ หากเป็นกรณีกระท�ำผิด
วินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาด�ำเนินการทางวินยั ตามข้อบังคับโรงพิมพ์ตำ� รวจว่าด้วยวินยั และ
การลงโทษพนักงาน แต่หากเป็นกรณีทมี่ ใิ ช่เป็นการกระท�ำผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาด�ำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตักเตือนเป็นหนังสือ
(๓) น�ำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนเงินเดือน
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(๔) พั ฒ นาด้ า นทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี เชิ ง จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณ
หมวดเบ็ดเตล็ด
---------------แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
---------------ข้อ ๓๓ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ และในกรณีที่มีการขัดกันของผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียกับลูกค้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด และด�ำเนินการด้วย
ความโปร่งใสทันที ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงได้
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง
ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ า มน� ำ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจไปใช้ ไ ม่ ว ่ า จะ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือน�ำความเสียหายมาสู่โรงพิมพ์ต�ำรวจโดยเจตนาหรือ
น�ำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการด�ำเนินการตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่
ต่อสาธารณชน
(๒) การรับหรือให้ของขวัญหรือของก�ำนัลที่เกินความสามารถเพื่อเป็นการ
จูงใจให้กระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(๓) การเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าเป็นเงินสด หรือสิ่งของจาก
ลูกค้า นายหน้าหรือตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการบุคคล
หรือองค์กรใด ๆ ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
(๔) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างโรงพิมพ์ต�ำรวจกับบุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงพนักงานหรือ
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ลูกจ้างของโรงพิมพ์ตำ� รวจ หรือสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลทีก่ ล่าวถึงเข้าไป
มีสว่ นเกีย่ วข้องโดยบุคคลดังกล่าวมีอำ� นาจในการก�ำหนดหรือมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของกิจการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง)
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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