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บทนํา 

 

เพื�อใหส้าํนกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) : สพค. เป็นองค์กรที�
มีการบริหารจดัการที�ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถดําเนิน
กจิการไดต้ามวตัถุประสงคท์ี�มุ่งให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถึง

สามารถสรา้งความเชื�อมั �นใหก้บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม ดงันั �นจงึควร
กาํหนดหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ของ สพค. ให้ม ี6 ประการ 
คอื หลกัการมสี่วนร่วม หลกัความเป็นธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความ
รบัผดิรบัชอบ หลกัการควบคุมคอร์รปัชั �น และหลกัความมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล มากําหนดเป็นกรอบในการกํากับดูแลกิจการให้
สอดคล้องกบัสภาวะของ สพค.  รวมทั �งเพื�อให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร 
และเจ้าหน้าที� สพค. ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ มทีศันคติที�ดี มี

พฒันาการอย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสํานึกในการให้บริการ และมีการ
กาํกบัดแูลกจิการของ สพค. ในสถานะที�เป็นองคก์รของรฐัที�ด ี
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สารจากประธาน 

 

สพค. มีอุดมการณ์ในการดําเนินกจิการอย่างมีคุณธรรมโดยยดึมั �นใน
ความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝา่ย ซึ�งไดถ้อืปฏบิตัมิาโดยตลอด 
และมุ่งมั �นดาํเนินกจิการโดยยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�

ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ คณะกรรมการเชื�อมั �นเป็นอย่างยิ�งว่ากระบวน 
การกํากบัดูแลกจิการที�ดีจะยกระดบัผลการดําเนินงานของ สพค. อย่าง
ย ั �งยนื และเป็นหวัใจสําคญัที�นําไปสู่ความสําเรจ็และบรรลุเป้าหมายที�
สาํคญัสงูสุดของ สพค. อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สร้างความ

มั �นคงระยะยาวใหแ้ก่องคก์รและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม อนัจะก่อให้เกดิความเชื�อมั �นและความยอมรบั
โดยทั �วไป 

 
หลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดีของ สพค. มีแนวทางสอดคล้องกบัหลกั
บรรษทัภบิาล ซึ�งเป็นหลกัการบรหิารองค์กรที�ได้รบัการยอมรบัในระดบั

สากล และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของ สพค. ได้จ ัดให้มี
โครงสร้างที�เอื�อต่อการทําให้เป้าหมายขา้งต้นบรรลุผล ขณะเดยีวกนัจะ
ช่วยทาํใหม้ ั �นใจไดว้า่การดาํเนินงานและกจิกรรมใดๆ ของ สพค. สามารถ
ดําเนินได้ดีภายใต้การดําเนินการอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตาม

กฎหมาย 
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ในฐานะที� สพค. เป็นองคก์ารมหาชนและคณะกรรมการ สพค. ยดึมั �นใน

การปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลของ สพค. อนัประกอบดว้ย 
1) หลกัการมสี่วนร่วม  
2) หลกันิตธิรรม 

3) หลกัความโปร่งใส 
4) หลกัความรบัผดิรบัชอบ 
5) หลกัการควบคุมคอรร์ปัชั �น 

6) หลกัความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 
หลกัธรรมาภบิาลของ สพค. นี� สะทอ้นถึงคุณค่า แนวปฏบิตั ิและทศิทาง
ที�ใชป้ฏบิตัภิายในของ สพค.คณะกรรมการมุ่งหวงัว่า เจ้าหน้าที�ทุกท่าน

ทําการศึกษาและทําความเข้าใจในข้อปฏิบตัิต่างๆ  โดยเฉพาะส่วนที�
เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติของตนโดยตรง หากมีข้อสงสัยควรปรึกษา
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั �น และเจ้าหน้าที�ทุกท่านจึงควรใช้หลกัการ

กํากบัดูแลกจิการที�ดนีี�เป็นพื�นฐานการทํางานในทุกกรณี จนกล่าวได้ว่า
การปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยคุณธรรมนั �นเป็นหลกัประจาํใจของเจา้หน้าที�ทุกคน 
 

 
 
 
              นายอุดม  พวัสกุล 

     ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
   สาํนกังานพฒันาพงิคนคร 
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อดุมการณ์ ค่านิยม ของ สพค.  

 

"ตั �งม ั �น พฒันาตน พฒันางาน สง่เสรมิการท่องเที �ยว ดว้ยความโปร่งใส” 
 

การที� สพค. เจรญิกา้วหน้าอยา่งมั �นคงมาไดจ้นถงึปจัจุบนั เพราะ
มอีุดมการณ์ในการดาํเนินงานอยา่งมคีุณธรรม ซึ�งทั �งคณะกรรมการ ฝ่าย
จดัการ ตลอดจนเจา้หน้าที�ทุกระดบัไดถ้อืปฏบิตัแิละให้ความ สําคญัอย่าง
สมํ�าเสมอตลอดมา คอื 

 
1) ตั �งม ั �นพฒันาตน 
 สพค. ถอืวา่เจา้หน้าที�ของ สพค. เป็นทรพัยากรอนัมคี่าที�สุด การ

ที� สพค. จะดําเนินงานมาได้อย่างดนีั �น กเ็พราะจะต้องมคีนเก่งและดทีี�มี
ความรูค้วามสามารถและคุณธรรมเป็นประการสําคญั สพค. จงึเลอืกสรร
คนดแีละเก่งเขา้ทํางาน และพฒันาคนให้พร้อมที�จะเผชญิสภาวการณ์ที�

เปลี�ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดยีวกนักส็ร้างความมั �นคงและความ
ผูกพนัทางใจให้เจ้าหน้าที�มีความรกัต่อองค์กร ให้ความสําคญักบัการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง ทั �งทางด้านความรู้ ความสามารถและด้าน
คุณธรรม โดยเสรมิสรา้งพื�นฐานพฤตกิรรมที�ใฝ่เรยีนรู้ ปลูกจติสํานึกให้มี

คุณธรรม พากเพยีร อดทน และรบัผดิชอบ 
 
2) ตั �งม ั �นพฒันางาน 

 สพค. มุ่งกระทาํสิ�งที�ถูกตอ้งดว้ยความตั �งใจใหเ้กดิผลงานในทางที�
เป็นเลศิเสมอเจา้หน้าที�ทุกระดบัและผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งทุกคนตระหนักดวี่า
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เราตอ้งทุ่มเทกําลงักาย กําลงัใจ ความรู้และความสามารถที�มอียู่ให้มาก

ที�สุด ใฝ่เรียนรู้และศกึษาสิ�งใหม่อยู่ตลอดเวลา หมั �นพฒันางาน พฒันา
นวตักรรม รวมถงึถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่กนั เพื�อผลที�ดทีี�สุดแก่ สพค. 
และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝา่ย 

 

3) ตั �งม ั �นส่งเสรมิการท่องเที�ยว 
 สพค. มบีทบาทในการส่งเสรมิต่อการท่องเที�ยวในพื�นที� และปฏบิตัิ
ตนเป็นพลเมืองที�ดีในทุกชุมชนที�เกี�ยวข้อง โดยคํานึงถึงหน้าที�ความ
รบัผิดชอบต่อการพฒันาการท่องเที�ยว และสร้างความเข้มแขง็ให้กับ

ชุมชน รวมทั �งให้ความสําคญักบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสตัวป์่า 
สิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั �งยนื 
 

4) ตั �งม ั �นในความโปร่งใส 

 สพค. มีความรบัผิดชอบที�จะให้ผู้มสี่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายได้รบั
ความเป็นธรรม มกีารดาํเนินงานที�โปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที�ทุกคน
ปฏบิตังิานดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ 
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วิสยัทศัน์ 

องค์กรที�มีข ีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื�นที�เพื�อการ

ท่องเที�ยวและธุรกิจเชื�อมโยงที�มีขดีความสามารถระดับสากลภายใต้
การบรูณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน 
 

พนัธกิจ 

 วางแผนพฒันาและบริหารจดัการแหล่งท่องเที�ยวที�พกัศูนย์
ประชุมและกจิการที�ต่อเนื�องเพื�อการพฒันาพงิคนคร 

 พฒันาโครงขา่ยการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคดา้น
การท่องเที�ยวและภารกจิที�เกี�ยวเนื�อง 

 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครฐัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นและภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งในการพฒันาพงิคนคร 

 อนุรกัษ์และส่งเสรมิศลิปะจารตีประเพณีภมูปิญัญาทอ้งถิ�นและ
วฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิ�นในพื�นที�การพฒันาพงิคนคร 

 ส่งเสรมิใหเ้กดิการจา้งงานและยกระดบัคุณภาพชวีติและความ
เป็นอยูข่องประชาชนในพื�นที�การพฒันาพงิคนครโดยคํานึงถึงการมสี่วน

ร่วมของประชาชนและชุมชน 
 

 

 

 

 



คูม่อืธรรมาภบิาล  - 7 - 
 

หลกัธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีของ สพค. 

ประกอบดว้ยหลกั � ประการ เพื�อใช้เป็นฐานความคดิหลกัในการบรหิาร
จดัการและการปฏิบตัิงาน เพื�อให้เกิดการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและ
สรา้งความมั �นคงใหก้บัองคก์รและดูแลผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเป็นธรรม 

ดงันี� 
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1) หลกัการมสี่วนร่วม (Participation) 

 หมายถึง การกระจายโอกาสให้เจ้าหน้าที�ได้มสี่วนร่วมทางการ
จดัการและการบรหิารที�เกี�ยวกบัการตดัสนิใจในเรื�องต่างๆ รวมทั �งการ
จดัสรรทรพัยากรขององคก์รซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทั �ง

การใหข้อ้มลู การรบัฟงัและแสดงความคดิเหน็ ให้คําปรกึษาแนะนํา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏบิตั ิตลอดจนการควบคุมจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 

2) หลกัความเป็นธรรม (Equity)   
 หมายถงึ การมกีฎ ระเบยีบ ที�เป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทุกคน มกีาร
บงัคบัใชอ้ยา่งเสมอภาค และไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิไม่มมีาตรฐานเชงิซ้อน 
(Double Standard) มีการดูแลการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกรอบของกฎ 

ระเบยีบ และกรอบเวลาการปฏบิตั ิไม่ให้มกีารใช้ไปแสวงหาประโยชน์
โดยมชิอบ มกีรอบการปฏบิตัทิี�เคารพสทิธแิละเสรภีาพ และมกีารปรบัปรุง
กฎระเบยีบใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งสมํ�าเสมอ 

 
3) หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
 หมายถงึ การมคีวามโปร่งใสเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการที�สามารถ

ตรวจสอบไดใ้นทุกๆ ดา้น   อาท ิการมรีะบบงานที�ชดัเจน เปิดเผยได้ มี
กระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้และมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา 
ถูกตอ้ง โปร่งใส สอดคลอ้งกบัเวลาและสถานการณ์ 
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4) หลกัความรบัผดิรบัชอบ (Accountability) 

 หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที� ความสํานึกในความ
รบัผดิชอบ การใส่ใจ การกระตอืรอืรน้ในการแก้ไขปญัหา การเปิดโอกาส 
และพรอ้มที�จะถูกตรวจสอบ ประเมนิผลที�สะทอ้นถงึความรบัผดิชอบ การ

ยอมรบัผลที�เกดิขึ�นจากการปฏบิตัหิน้าที�และจากการดําเนินงาน และการ
รบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 

5) หลกัการควบคุมคอรร์ปัชั �น (Corruption Control) 
 หมายถงึ การไม่กระทาํและไม่สนับสนุนการคอร์รปัชั �น พร้อมทั �ง

ร่วมมอืกนัควบคุมไม่ใหเ้กดิการคอร์รปัชั �นในองค์กร มรีะบบการตรวจสอบ 
รอ้งเรยีน การปกป้องผู้ร้องเรยีน และให้ลงโทษอย่างเฉียบขาดรวมถึงการ
ตดิตามรปูแบบการคอรร์ปัชั �นอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสรา้งกระบวนการควบคุม

ที�เหมาะสม 
 
6) หลกัการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency & Effectiveness)  

 หมายถงึ การบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ใช้ทรพัยากรที�มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
สรา้งสนิคา้และบรกิารที�มคีุณภาพ สามารถแขง่ขนัไดแ้ละดแูลรกัษาสงัคม 
สิ�งแวดล้อมให้สมบูรณ์ย ั �งยืน  อีกทั �งมีการกําหนดตัวชี�ว ัดผลการ

ปฏบิตังิาน และมอีงคก์รหรอืบุคคลที�เป็นอสิระและเป็นที�ยอมรบัของสงัคม
ทาํหน้าที�เป็นผูป้ระเมนิ  
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โครงสร้าง องคป์ระกอบ หน้าที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

สพค. ควรมุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการในฐานะที�เป็นตวัแทนของรฐั

และประชาชนในการกําหนดนโยบายทั �งในด้านการบริหารงาน รวมทั �ง
พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน อนุมตัแิผนการลงทุน 
แผนการเงนิโครงการ และงบประมาณ ตลอดจนกาํกบัดแูลการบรหิารงาน

ของฝ่ายจดัการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุดและเป็นไป
อยา่งเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  เพื�อสร้างความเชื�อมั �นให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  สพค. จะต้องมกีารกําหนดโครงสร้าง บทบาท 
อาํนาจหน้าที�ใหช้ดัเจน โดยมกีรอบการพจิารณาดงันี�  

 

โครงสร้างของคณะกรรมการ สพค. 

คณะกรรมการ สพค. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา
วิชาชีพ  เ ป็นองค์การมหาชนภายใต้การกํากับดูแลของสํานั ก
นายกรฐัมนตร ีที�จดัตั �งข ึ�นตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั �งสํานักงานพงิคนคร 

(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ���� ซึ�งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื�อวนัที� 
�� กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ���� ทั �งหมดจาํนวน �� คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการซึ�งคณะรฐัมนตรแีต่งตั �ง กรรมการโดยตําแหน่งจํานวนสามคน 
ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ และ

นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่  กรรมการซึ�งคณะรฐัมนตรี
แต่งตั �งจากภาคเอกชนในพื�นที�การพฒันาพงิคนครจํานวนสามคน  และ
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวนไม่เกนิสามคน ซึ�งคณะรฐัมนตรแีต่งตั �งจาก

ผูม้คีวามรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที�ประจกัษ์ในด้านการ
บริหารจดัการ การเกษตร การพฒันาสังคม กฎหมาย การท่องเที�ยว 
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สิ�งแวดล้อม การอนุรกัษ์และฟื�นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิการประชุม หรือ

ด้านอื�น ที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน โดยใน
จํานวนนี�ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งมิใช่ ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรฐัที�มีตําแหน่งหรือเงนิเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย โดยให้

ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้
ผูอ้าํนวยการแต่งตั �งเจา้หน้าที� เป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

 

1) หลกัการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
เพื�อใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพและความโปร่งใส ควรกําหนด

หลกัการ แบ่งบทบาทหน้าที�โดยแบ่งตามหลกัการ � แนวทาง คอื 
1.1) ตามพระราชกฤษฎกีาสาํนกังานพฒันาพงิคนคร พ.ศ.���� 

 คณะกรรมการ (มาตรา ��) มบีทบาท คอื 
- วางนโยบาย                                          

- ควบคุมกาํกบัดแูล                                             

 ผูบ้รหิาร (มาตรา ��) มบีทบาท คอื 

- บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อง
สาํนกังาน ระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิ
และประกาศของคณะกรรมการกาํหนด 

1.2) ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

 คณะกรรมการ มบีทบาท คอื 

- ชี�แนะแนวทาง (Direct) 
- กาํกบัดแูล (Supervise) 
- ควบคุม  (Control) 
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- ตดิตาม (Monitor) 

- ประเมนิผล (Evaluate) 

 ผูบ้รหิารมบีทบาท คอื  

- ดาํเนินการ (Operate) 
- จดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�
คณะกรรมการกาํหนด (Manage) 

- รายงานผล (Report) 
 

2) อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ สพค. 

ควรกําหนดอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการให้มีหน้าที�หลัก � 
ประการ คอื 

2.1) นอกจากอํานาจหน้าที�ตามกฎหมายในการวางนโยบายแล้ว 
คณะกรรมการ สพค. ยงัมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการดแูล

การบรหิารกจิการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของผู้มสี่วนได้ส่วนส่วน
เสียทุกกลุ่มที�ได้มอบความไว้วางใจให้กบัคณะกรรมการ ซึ�ง
ประกอบ ดว้ยหน้าที�สาํคญั � ประการ คอื  

 ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

 ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติโปร่งใส ไม่มคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty) 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ระเบียบขอ้บงัคบัของ 

สพค. และมตทิี�ประชุมของคณะกรรมการ (Duty of Obedience) 
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 เปิดเผยขอ้มลูต่อผู้มสี่วนได้เสยีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ

โปร่งใส (Duty of  Disclosure) 
 

2.2) เป็นผูนํ้าในการกาํหนดทศิทาง เป้าหมาย นโยบายการดาํเนิน
กจิการ ดงันี� 

 พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการกําหนดวิส ัยทัศน์ 

ภารกิจ  กลยุทธ์  เ ป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง 
แผนปฏิบตัิงาน และงบประมาณ รวมทั �งให้ฝ่ายบริหาร

ถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ไปยงัเจ้าหน้าที�ทุก
ระดบั 

 ใหค้วามเหน็ชอบและทบทวนกลยทุธ ์และนโยบายที�สําคญั 

รวมถึงว ัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผน
ปฏบิตังิานต่างๆ อย่างน้อยปีละ � ครั �ง พร้อมทั �งตดิตาม

ฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที�กําหนดอย่าง
สมํ�าเสมอ 

 ดาํเนินการสรรหาผูอ้าํนวยการ ประเมนิผลการดาํเนินงาน 

และกาํหนดค่าตอบแทน 
 

2.3) ตดิตามการดาํเนินงานของฝา่ยบรหิารเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุล

ดงันี�คอื กาํกบัดแูลใหม้รีะบบการบรหิารจดัการองคก์รที�สาํคญั � 
ระบบงาน ตลอดจนตดิตามผลการดาํเนินงานของ � ระบบ และ
ใหข้อ้เสนอแนะ คอื 
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 ระบบการควบคุมภายใน 

 ระบบการตรวจสอบภายใน 

 ระบบการบรหิารความเสี�ยง 

 ระบบการบรหิารจดัการสารสนเทศ 

 ระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 ระบบการจดัการจดัซื�อจดัจา้ง 

 
ทั �งนี�ระบบงานดงักล่าวขา้งตน้ ฝา่ยบรหิารจะตอ้ง 

 นําเสนอแผนปฏบิตังิานประจําปีให้คณะกรรมการ สพค. 

เหน็ชอบก่อนเริ�มปีงบประมาณ 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 

สพค. ทุกไตรมาส 

 กํากบัดูแลให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน 

และการสอบบญัชทีี�ถูกตอ้งครบถ้วนและน่าเชื�อถอื 
 

2.4) แต่งตั �งผูช้าํนาญการ (สาํนกัคณะกรรมการ สพค.) เป็นเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที�สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ตดิตามให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร ตลอดจนเจ้าหน้าที�ปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมาย มตคิณะรฐัมนตร ีระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี ตลอดจน
ตดิตามการดาํเนินงาน ตามนโยบายและมตคิณะกรรมการ สพค. 
จดัทาํนโยบายกํากบัดูแลกจิการ (CG Policy Statement) รวมทั �ง
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สนับสนุนและติดตามให้มกีารดําเนินการตามนโยบาย แล้วนํา

รายงานคณะกรรมการ สพค. 
 

2.5) แต่งตั �งที�ปรกึษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทาํงาน 

เพื�อกาํกบัดแูลและกลั �นกรองงานแทนคณะกรรมการ สพค.  
 

3) คณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการ สพค. แต่งตั �ง 

 ในการกํากับดูแลงานที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน 
คณะกรรมการ สพค.ควรมีการแต่งตั �งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื�อ
รบัผดิชอบในการกํากบัดูแลและกลั �นกรองงานแทน แล้วรายงานผลการ
ปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ สพค. โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ

การดํารงตําแหน่งของกรรมการ สพค. เพื�อความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ โดยมคีณะอนุกรรมการต่างๆ ที� สพค. ควรจดัตั �งมดีงันี� 

3.1) คณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร ์

 มีหน้าที�พิจารณา กําหนดแนวทางในการจดัทําร่างนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทของ สพค. เพื�อเสนอต่อ
อ นุ ก ร รม กา รกํ าห นด น โ ย บา ยแ ละ ยุท ธศ าส ตร์  แ ล ะ

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร โดยแต่งตั �ง
คณะทาํงานเพื�อช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าว
ได้ตามความเหมาะสม รวมทั �งรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพงิคนคร และมหีน้าที�ตดิตาม

การดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ สพค. และ
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ตดิตามการดาํเนินงานโครงการปรบัปรุงภารกจิของ สพค. และ

โครงการที�สาํคญั แลว้รายงานต่อคณะกรรมการ สพค. 
3.2) คณะอนุกรรมการกาํกบัดแูลศนูยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาติ

เฉลมิพระเกยีรต ิ� รอบ พระชนมพรรษา มหีน้าที� คอื 

 กําหนดกลยุทธ์ แนวทาง และวธิีการดําเนินงานในการ
กาํกบัปฏบิตังิานของศนูยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ � รอบพระชนมพรรษา ภายใต้กรอบ
นโยบายของคณะกร รมการ ให้ดํ า เ นิ นไปอย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 

 กาํกบัและตดิตามการปฏบิตังิานตามนโยบายและแนวทาง
ที�ไดก้าํหนดไว ้

 เสนอแนะแนวทางการบรหิารงานให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และนโยบายของคณะกรรมการ 

 แต่งตั �งคณะทาํงานเพื�อพจิารณาหรอืดําเนินการตามความ
จาํเป็น 

 รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็น
ระยะๆ 

3.3) คณะอนุกรรมการกาํกบัดแูลสาํนกังานพื�นที�พเิศษเชยีงใหม่ไนท์
ซาฟาร ีมหีน้าที� คอื 

 กําหนดกลยุทธ์ แนวทาง และวธิีการดําเนินงานในการ

กาํกบัปฏบิตังิานของ สํานักงานพื�นที�พเิศษเชยีงใหม่ไนท์
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ซาฟารภีายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการให้ดําเนิน

ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 กาํกบัและตดิตามการปฏบิตังิานตามนโยบายและแนวทาง

ที�ไดก้าํหนดไว ้

 เสนอแนะแนวทางการบรหิารงานให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และนโยบายของคณะกรรมการ 

 แต่งตั �งคณะทาํงานเพื�อพจิารณาหรอืดําเนินการตามความ

จาํเป็น 

 รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็น

ระยะๆ 
 

3.4) คณะอนุกรรมการการบรหิาร มหีน้าที� คอื 

 พจิารณาเสนอความเหน็ ขอ้เสนอแนะ และกลั �นกรองเรื�อง
ที�ฝ่ายบรหิารนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารการพฒันา

พงิคนคร เพื�อขอความเหน็ชอบหรอืขออนุมตัหิลกัการเพื�อ
ไปดําเนินการ หรือเป็นเรื�องที�อยู่นอกเหนือจากที�คณะ
กรรมการบรหิารการพฒันาพงิคนครไดแ้ต่งตั �งอนุกรรมการ

หรอืคณะทาํงานขึ�น ดาํเนินการเป็นเฉพาะไวแ้ลว้ 

 กลั �นกรองการขออนุมตัสิ ั �งซื�อ จ้าง เช่า รวมทั �งการเปลี�ยน 

แปลงแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามวงเงนิส ั �งซื�อส ั �งจ้างใน
อํานาจของคณะกรรมการการบรหิารการพฒันาพงิคนคร 
ก่อนเสนอคณะกรรมการการบรหิารการพฒันาพิงคนคร 
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และตดิตาม ตรวจสอบการดาํเนินงาน สญัญาต่างๆ ตามที�

เหน็สมควร 

 รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการบริหารการ

พฒันาพงิคนครทราบเป็นระยะ 

 แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ

ดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม  
 

3.5) คณะอนุกรรมการวางแผนและประสานงานการพฒันาพงิคนคร 

 มหีน้าที�พจิารณา วางแผน การพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเพื�อการ
พฒันาพิงคนคร กําหนดแนวทางในการพฒันาโครงข่ายการ
คมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค เพื�อส่งเสรมิภารกจิ

การพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเพื�อการพฒันาพิงคนคร ร่วมกับ
ประสานกบัหน่วยงานภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
ภาคเอกชนที�เกี�ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร โดยแต่งตั �ง
คณะทาํงานเพื�อช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าว

ได้ตามความเหมาะสม และรายงานผลการดําเนินการต่อคณะ
กรรมการบรหิารการพฒันาพงิคนคร 

 

3.6) คณะอนุกรรมการพฒันาธุรกจิและการตลาด มหีน้าที� คอื 

 พิจารณา วิเคราะห์ จ ัดทําแผนการพัฒนาธุรกิจและ

การตลาดของ สพค. เพื�อให้คณะกรรมการบริหารการ
พฒันาพงิคนครเหน็ชอบ 
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 ให้คําปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการ

พฒันาธุรกิจแลการตลาดต่อคณะกรรมการบริหารการ
พฒันาพงิคนคร 

 ตรวจสอบ กาํกบัดแูล การดาํเนินการด้านการพฒันาธุรกจิ
และการตลาดของฝา่ยบรหิาร สพค. 

 เชญิผูบ้รหิาร หรอืผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังาน เพื�อให้ขอ้มูล 
ให้ความเหน็ ให้เอกสารหลกัฐานต่างๆ เพื�อประกอบการ

พจิารณา รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณีที�มคีวาม
จาํเป็นเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการของสาํนกังาน 

 รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการ

พฒันาพงิคนคร 

 แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ

ดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
 

3.7) คณะอนุกรรมการการพฒันาและบรหิารงานบุคคล 
มหีน้าที� พจิารณา เสนอความเหน็และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการ
พฒันาและบริหารงานบุคคล การกําหนดสิทธิประโยชน์และ

สวสัดกิารของเจา้หน้าที�และลกูจา้งของ สพค. ต่อคณะกรรมการ
บริหารการพฒันาพิงคนคร และพจิารณาเสนอความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการรกัษาวนิัย การลงโทษ การสอบสวน 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการบริหารงานการ

พฒันาพิงคนคร โดยแต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือ
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สนับสนุนการดําเนินการดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม และ

รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการการบริหารการ
พฒันาพงิคนคร 
 

3.8) คณะอนุกรรมการกาํหนดกลยทุธด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ 
สพค.  
มอีาํนาจหน้าที�ในการกาํหนดทศิทางและกลยทุธด์า้นเทคโนโลยี

สารสนเทศให้คําปรกึษาแนะนําแก่คณะกรรมการและผู้บรหิาร 
สพค. ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในมุมมองดา้นธุรกจิที�
เกี�ยวข้อง การจัดให้มีทรัพยากรที�เพียงพอและเหมาะสม  
รวมทั �งความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3.9) คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธ ์

มีหน้าที�กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์

พจิารณาแผนการประชาสมัพนัธ ์และกาํกบัดูแลการดําเนินงาน
ดา้นประชาสมัพนัธ์ เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�ดใีห้กบั สพค. แล้ว
รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการ สพค. 

 
3.10) คณะอนุกรรมการกฎหมาย มหีน้าที� คอื 

 จดัทาํ ยกร่าง และตรวจสอบขอ้บงัคบั ระเบยีบ และคําส ั �ง

ของ สพค. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการพฒันาพิง
คนคร 
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 ใหค้าํปรกึษาประเดน็ปญัหาขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 

คําส ั �ง คดีหรือข้อพิพาทที�มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของสาํนกังาน 

 พจิารณาเกี�ยวกบัการดาํเนินงานทางด้านคดแีละขอ้พพิาท
กบัหน่วยงานอื�น หรอืบุคคลภายนอก รวมถึงการพจิารณา

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัภาษ ี

 ตรวจสอบ กาํกบัดแูล การจดัทาํและดาํเนินการตามสญัญา

ต่างๆ ของ สพค. เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระ เบียบหรือคําส ั �งที� เ กี�ยวข้อง  รวมทั �งติดตามการ
ดาํเนินการตามสญัญาเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดสญัญา 

 รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการ
พฒันาพงิคนคร 

 แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
ดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

 
3.11) คณะอนุกรรมการธรรมาภบิาล 

มหีน้าที�กาํกบัดแูลการดาํเนินงานของ สพค. ใหเ้ป็นไปตามหลกั

ธรรมาภบิาล  กําหนดนโยบายกํากบัดูแลกิจการ (CG Policy 
Statement) ทบทวนและติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
ดงักล่าวรวมทั �งส่งเสรมิการเผยแพร่วฒันธรรมการกํากบัดูแล
กจิการที�ด ี(Corporate Governance) และการมสี่วนร่วมในการ

ดาํเนินกจิกรรมเพื�อสงัคม (Corporate Social Responsibility) 
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3.12) คณะอนุกรรมการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม มหีน้าที� คอื 

 พจิารณา กาํหนดนโยบาย กลยทุธ ์เป้าหมาย และแผนการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) ของ สพค. 

 กาํหนดใหม้สี่วนร่วมของคณะกรรมการบรหิารการพฒันา

พิงคนคร ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชน และประชาชน
ทั �วไปในแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของสาํนกังานพงิคนคร 

 กํากับดูแลการดําเนินกิจการและโครงการด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของ สพค. ให้บรรลุผล

สําเร็จตามเป้าหมาย ทั �งในระดบัผลผลิต (Output) หรือ
เป้าหมายของแผนการดําเนินงานประจําปี ผลลัพธ ์
(Outcome) หรอืผลกระทบ (Impact) อย่างมปีระสทิธภิาพ

และเกดิประสทิธผิลสงูสุด 

 รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการ

พฒันาพงิคนคร 

 แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ

ดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
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3.13) คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี�ยง มหีน้าที�คอื 

 พิจารณา กําหนดแนวทางนโยบายและแผนการจดัการ
บริหารความเสี�ยงของ สพค. รวมทั �งให้ข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 กาํกบัดแูลการบรหิารความเสี�ยงของ สพค. 

 พจิารณาให้การสนับสนุนการดําเนินการแก่หน่วยงานที�
รบัผิดชอบ เพื�อเพิ�มประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการ

บรหิารความเสี�ยง 

 ตดิตามและรายงานผลการดําเนินการบรหิารความเสี�ยงต่อ

คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพงิคนคร เป็นประจําทุก � 
เดอืน 

 แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ

ดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
 

3.14) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล มหีน้าที� คอื 

 กํากับดูแลระบบตรวจสอบและระบบประเมินผลของ

สํานักงาน รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสทิธภิาพ มมีาตรฐานงานสากล มคีวามเป็นอสิระ และ
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 สอบทานกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ

การเงนิและรายงานการเงนิ เพื�อพจิารณาความเหมาะสม 
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ถูกตอ้ง โปร่งใส เชื�อถอืได ้และเป็นไปตามหลกัการบญัชทีี�

รองรบัทั �วไป 

 สอบทานระบบการบรหิารจดัการสํานักงาน จรรยาบรรณ

ของผู้ บ ริห า ร  ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากบัดูแลที�ด ี
และกระบวนการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

 สอบทานโครงการหรอืกจิกรรมที�มผีลกระทบสําคญัต่อผล

การดาํเนินงาน และ ผลประโยชน์ รวมทั �งการสอบทานและ
ประเมนิความคุม้ค่าในการใชท้รพัยส์นิของสาํนกังาน 

 ติดตามการปรบัปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหาร ตามที�ผู้สอบ

บญัชีและหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแนะเกี�ยวกบัการ
ควบคุมภายใน 

 เสนอแนะต่อคณะกรรมการการบรหิารการพฒันาพงิคนคร
ในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ยเลื�อนขั �น เลื�อนตําแหน่ง 

ประเมนิผลงานของผูต้รวจสอบภายในสาํนกังาน 

 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั �ง และเสนอค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของสํานักงานให้คณะกรรมการบริหารการ
พฒันาพิงคนครแต่งตั �ง ตลอดจนประสานงานกบัผู้ตรวจ
สอบบัญชี เกี�ยวกบัผลการตรวจสอบประจําปี และอาจ
เสนอแนะให้ตรวจสอบรายการใดที�เห็นว่าจําเป็นและเป็น

เรื�องสาํคญั 
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 ประสานงานหรือเชิญฝ่ายบริหารของสํานักงานมาร่วม

ประชุมชี�แจ้ง ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที�เกี�ยวข้อง เพื�อ
ประกอบการพิจารณา รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ใน

กรณีที�มคีวามจาํเป็น เพื�อประโยชน์แก่การดาํเนินงาน 

 รายงานผลการดําเนินการเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ต่อ
คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพงิคนครทราบ เป็นประจาํ
ทุก � เดือน จัดทํารายงานการตรวจสอบภายในและ

ประเมินผลการดําเนินงานเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีงบประมาณละ � ครั �ง รวมทั �งปญัหาและ
อุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดําเนินงานให้

คณะกรรมการทราบ 

 แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ

ดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
 

3.15) คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มหีน้าที�คอื 

 พจิารณาเสนอหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาผู้อํานวยการ

เพื�อใหค้ณะทาํงานการบรหิารการพฒันาพงิคนครให้ความ
เหน็ชอบ  

 พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์เกี�ยวกับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื�นของผู้อํานวยการ เพื�อให้คณะกรรมการ

บรหิารการพฒันาพงิคนครใหค้วามเหน็ชอบ  
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 ดาํเนินการสรรหา และหรอืกํากบัดูแลกระบวนการสรรหา

ผู้อํานวยการสํานักงานและตําแหน่งระดบันักบรหิารของ
สาํนกังาน  

 พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะ การกาํหนดตาํแหน่งคุณสมบตัเิฉพาะ
ตาํแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง และเงนิอื�นของผูป้ฏบิตังิาน 

 รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการ
พฒันาพงิคนคร 

 แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
ดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

 
3.16) คณะอนุกรรมการประเมนิผลงานผูอ้าํนวยการ สพค. 

มหีน้าที�จดัทําหลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานของผู้อํานวยการ 

สพค. แล้วนําเสนอคณะกรรมการ สพค. ให้ความเห็นชอบ
รวมทั �งประเมนิผลงานตามระยะเวลาที�กาํหนด 

 

3.17) คณะอนุกรรมการที�แต่งตั �งเป็นการเฉพาะกจิ (Ad hoc Sub – 
Committee)  

  ซึ�งแต่งตั �งตามความจาํเป็นและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
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4) การประชุมคณะกรรมการ  สพค.  และคณะอนุกรรมการที�กรรมการ 

สพค. แต่งตั �ง 
ในการประชุมคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการที�

กรรมการ  สพค.  แต่งตั �ง แบ่งออกเป็น � ลกัษณะดงันี� 

4.1) การประชุมคณะกรรมการ สพค.  มแีนวทางดงันี� 

 กําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน อย่างน้อย

เดอืนละ 1 ครั �ง หรอืตามความจาํเป็น 

 กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ�งหนึ�งของจํานวน

กรรมการทั �งหมด โดยนบัรวมประธานกรรมการด้วย จงึจะ
ครบองคป์ระชุม 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม หากประธาน

กรรมการ ไม่สามารถประชุมได้ด้วยเหตุหนึ�งเหตุใดกต็าม 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ�งนอกจาก

ผูอ้าํนวยการ ขึ�นเป็นประธานแทนในที�ประชุม 

 ในการพจิารณาปญัหาที�ต้องอาศยัมติหรอืความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการ
ที�มาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�
ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งเป็นการชี�ขาด 

 กําหนดให้ส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั 
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 ในกรณีที�กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระใด ควรออกนอก

ห้องประชุมจนกว่ากรรมการที�เหลือจะพจิารณาวาระนั �น
แลว้เสรจ็ 

 
4.2) การประชุมคณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการ สพค. แต่งตั �ง มี

แนวทางดงันี� 

 คณะอนุกรรมการที�แต่งตั �งมกีารประชุมประมาณเดอืนละ 1 
ครั �ง โดยกําหนดวนัประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั �งปีและ

จัดส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษา
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 3 วนั รวมทั �งเปิดเผยจํานวนครั �งที�
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะประชุม และจํานวนครั �งที�

อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ใน
รายงานประจาํปี 

 คณะอนุกรรมการที�แต่งตั �งเป็นการเฉพาะกจิมกีําหนดการ

ประชุมตามความจําเป็น โดยจัดส่งวาระการประชุมให้
คณะอนุกรรมการศกึษาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 3 วนั และ
เปิดเผยจํานวนครั �งที�คณะอนุกรรมการแต่ละคณะประชุม 

และจาํนวนครั �งที�อนุกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมใน
รอบปี ไวใ้นรายงานประจาํปี 
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แนวทางปฏิบติัที�ดีของคณะกรรมการ สพค. 

การกาํหนดหลกัเกณฑแ์นวทางการปฏบิตัทิี�ดขีองคณะกรรมการไวด้งันี� 

1) คณะกรรมการ สพค. ควรอุทศิเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกบัการ
ดําเนินงานของ สพค. อย่างเต็มที� พร้อมที�จะเข้าร่วมประชุมอย่าง
สมํ�าเสมอ 

2) คณะกรรมการ สพค. ควรจดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอใหก้บัผูบ้รหิารใน
การนําเสนอขอ้มลูและเพยีงพอสาํหรบัคณะกรรมการที�จะอภปิรายใน
ประเดน็สาํคญั 

3) คณะกรรมการ สพค. สามารถขอเอกสารข้อมูล คําปรึกษา และ

บริการต่างๆ เกี�ยวกับการดําเนินงานของ สพค. จากผู้บริหาร
ระดับสูง เพื�อประกอบการประชุมแต่ละครั �ง  และสามารถขอ
ความเหน็ที�เป็นอสิระจากที�ปรกึษาภายนอกไดห้ากเหน็วา่จาํเป็น 

4) พจิารณาและให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ และในกรณีที�กรรมการ
ท่านใด ไม่เหน็ดว้ยกบัมตขิองที�ประชุม สามารถบนัทกึความเหน็แยง้
ไวใ้นรายงานการประชุมของคณะกรรมการได ้และหากท่านใดไม่ได้

เขา้ร่วมประชุม จะตอ้งตดิตามเรื�องที�เสนอให้ที�ประชุมพจิารณาด้วย 
หากไม่เห็นด้วยในเรื�องใด จะต้องมีหนังสือแสดงความเห็นต่อ
ประธานกรรมการ เพื�อเป็นหลกัฐานดว้ย 

5) มกีารเปิดเผยจํานวนครั �งที�คณะกรรมการประชุม และจํานวนครั �งที�

กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในรอบปี ไวใ้นรายงานประจาํปี 
6) ยื�นแบบแสดงรายการทรพัยส์นิและหนี�สนิของตน คู่สมรส และบุตรที�

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาตทิุกครั �งที�เขา้รบัตาํแหน่ง 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการที�

คณะกรรมการ สพค. แต่งตั �ง ผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 

1) คณะกรรมการ สพค. ประกอบด้วย เบี�ยประชุมและโบนัส โดยมี

รายงานประกอบไวใ้นรายงานประจําปี และคณะอนุกรรมการ ได้รบั
เฉพาะเบี�ยประชุม 

2) ผูอ้าํนวยการ ได้รบัค่าตอบแทนคงที� และค่าตอบแทนผนัแปรที�จ่าย

ตามผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานตอนสิ�นปีแลว้และยงัได้รบัสทิธิ
ประโยชน์อื�นตามที�ตกลงกนัตามสญัญาจ้าง โดยให้รายงานไว้ใน
รายงานประจาํปี 

3) ผูบ้รหิารระดบัสงู ไดร้บัเงนิเดอืนตามบญัชโีครงสรา้งอตัราเงนิเดอืนที�

กาํหนดค่าตอบแทนอื�นและสวสัดกิารตามระเบยีบขอ้บงัคบั 
 

การประเมินผลของคณะกรรมการ สพค. รวมทั �งคณะอนุกรรมการที�

คณะกรรมการ สพค. แต่งตั �ง 

เพื�อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการ สพค. 

และคณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการ สพค. แต่งตั �ง ไดก้าํหนดแนวทางไว ้
ดงันี� 
1) คณะกรรมการ สพค. มกีารประเมนิผลทั �งคณะและการประเมนิ

ตนเอง อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง 

2) คณะอนุกรรมการ (ที�มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน) มีการ
ประเมนิผลทั �งคณะและการประเมนิตนเอง อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

 

 



คูม่อืธรรมาภบิาล  - 31 - 
 

การรายงานของคณะกรรมการ สพค. 

ควรมกีารกําหนดให้คณะกรรมการ สพค. มีการเปิดเผยสารสนเทศทั �ง

ดา้นการเงนิและไม่ใช่การเงนิในรายงานประจาํปี ไดแ้ก่ 
1) งบการเงนิ 
2) ความเหน็ของผูส้อบบญัชตี่องบการเงนิ 

3) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบในรายงานทางการเงนิ ควบคู่ไป
กบัรายงานของผูส้อบบญัช ี

4) คาํอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน  

5) โครงสรา้งของคณะกรรมการ 
6) การปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
7) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

8) การรายงานการดาํเนินการตามนโยบายกาํกบัดแูลกจิการ 
9) การดาํเนินงานขององคก์ร 
10) การใหค้วามสาํคญัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 

นอกจากนี� ยงัควรมกีารรายงานขอ้มลูสาํคญัของ สพค. ผ่านทาง Website 
อกีดว้ย 

 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

เพื�อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้

กําหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื�องต่างๆ ให้กับ
คณะกรรมการ ดงันี� 
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1) กรรมการที�ไดร้บัแต่งตั �งใหม่ จดัส่งคู่มอืกรรมการและเอกสารสําคญั

เกี�ยวกบัองคก์รบรรยายสรุปการดาํเนินกจิการในภาพรวม การเยี�ยม
ชมระบบงานที�สาํคญั 

2) เชิญเข้าอบรมในหลักสูตรที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที�ของ

กรรมการ หรือหลกัสูตรสําคญัอื�นๆ รวมทั �งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกบรรยายให้ความรู้เรื�องที�เป็นประโยชน์ต่อการกํากบัดูแล
กจิการ 

3) การดงูานที�เกี�ยวขอ้งทั �งในและต่างประเทศ เพื�อเพิ�มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื�อนํามาพฒันา สพค. 
อยา่งเป็นรปูธรรม 

  

สาํหรบัการพฒันาผูบ้รหิารตอ้งมุ่งเน้นใหม้แีผนการพฒันาและสบืทอดงาน 
พร้อมทั �งให้รายงานสิ�งที�ได้ดําเนินการตามแผนดงักล่าวระหว่างปีต่อ
คณะกรรมการ สพค. เป็นประจําทุกไตรมาส ควบคู่ไปกบัการพฒันา

ผูบ้รหิารในโครงการพฒันาอื�นๆ 
 
นโยบายจรรยาบรรณของ สพค. 

เพื�อแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินการกจิการอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควรที�จะให้

คณะกรรมการ สพค. กาํหนดใหม้จีรรยาบรรณของ สพค. เพื�อสร้างความ
มั �นใจว่าผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มได้รบัการปฏบิตัทิี�ถูกต้อง รวมทั �งใช้
เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัสิําหรบักรรมการ ผู้บรหิาร เจ้าหน้าที� 

ตลอดจนลกูจา้งทุกคน นอกจากตอ้งกําหนดให้มกีารเผยแพร่ให้ทราบทั �ว
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กนั  รวมทั �งลงนามรบัเป็นพนัธสญัญาที�ตอ้งปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร 

เจา้หน้าที� ตลอดจนลกูจา้งทุกคนทั �วทั �ง สพค. 
 
นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และ

การดาํเนินกิจกรรมเพื�อสงัคม (Corporate Social Responsibility) 

เพื�อให้การบริหารจดัการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม สพค. 
จงึได้กําหนดวสิยัทศัน์ของ สพค. คอื “องค์กรที�มขีดีสมรรถนะสูงในการ
บริหารจัดการพื�นที� เพื�อการท่องเที�ยวและธุรกิจ เชื� อมโยงที�มีข ีด
ความสามารถระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน” 

พรอ้มทั �งตอ้งกําหนดยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภบิาล (Good Governance) 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ�งในยุทธศาสตร์การบริหาร สพค. โดยมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการธรรมาภบิาล ทําหน้าที�กําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมทําหน้าที�
กําหนดแผนการดําเนินงานด้านการกํากบัดูแลกจิการ (CG Plan) และ

แผนการดําเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดล้อม (CSR Plan) ให้เป็นไปตามหลกัสากล พร้อมทั �งให้ตดิตาม
และรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนดงักล่าวต่อคณะกรรมการ สพค. 
เป็นประจาํ เพื�อให ้สพค. สามารถกา้วไปสู่วสิยัทศัน์ที�กาํหนดไว ้
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นโยบายแนวทางการบริหารจดัการที�ดี 

เนื� องจากพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที�เปลี�ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ประกอบกบัสภาพแวดล้อมของสงัคมโลกที�พยายามกําหนด
แนวทางและหลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการที�เป็นมาตรฐานตามหลกัธรร
มาภบิาลเพื�อสรา้งความเชื�อมั �นใหก้บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและสนบัสนุนการ

เตบิโตอยา่งย ั �งยนื จนมแีนวโน้มเป็นที�ยอมรบักนัในวงกวา้ง ขณะเดยีวกนั
ไดป้รบัปรุงและขยายขอบเขตรายละเอยีดของแนวคดิดงักล่าวเพิ�มเตมิมา
โดยตลอด และมกีารสื�อความให้ชดัเจนกนัมากขึ�น ดงันั �น สพค. จงึควร
จดัทาํคู่มอืธรรมาภบิาลขึ�น เพื�อใช้เป็นหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละ

สอดคลอ้งกบัพฒันาการของสากล ซึ�งมหีลกัการกาํกบัดแูลกจิการ ดงันี� 
 

1) นโยบายดา้นการควบคุมภายใน 

 สพค. ควรตระหนักถึงความสําคญัของการมรีะบบการควบคุม
ภายใน ซึ�งเป็นกลไกสําคญัหนึ�งของการกํากบัดูแลกจิการที�ดีและเป็น
ปจัจัยสําคัญที�จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิล สรา้งความมั �นใจ เป็นที�เชื�อถือแก่สาธารณชนทั �งในด้านการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบยีบ และนโยบาย  โดยที�การควบคุมภายในเป็นหน้าที�ของเจ้าหน้าที�
ทุกคนต้องร่วมกนัรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  จงึควรกําหนดนโยบาย

การควบคุมภายในเพื�อถอืปฏบิตั ิดงันี� 

 จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

ในทุกข ั �นตอนของการปฏบิตังิานที�อยูใ่นความรบัผดิชอบ  โดย
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มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ และปรบัปรุงให้มี

ความรดักุมเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

 ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลและการรายงานเกี�ยวกบัระบบการ

ควบคุมภายในอยา่งต่อเนื�อง 

 เสรมิสรา้งใหเ้จา้หน้าที�ทุกระดบัตระหนกัและเลง็เหน็ประโยชน์

และความสําคญัของระบบการควบคุมภายใน  โดยถือเป็น
ส่วนหนึ�งของการดําเนินงานตามปกต ิเพื�อนําไปสู่การสร้าง
มลูค่าเพิ�มใหอ้งคก์ร 

 ปลกูฝงัใหเ้จา้หน้าที�มวีนิยั และทศันคตทิี�ดใีนเรื�องการควบคุม
ภายใน และกําหนดบทบาทในการปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างที�ดี

ในเรื�องความซื�อสตัย์ ความมีคุณธรรม และจรยิธรรรมของ
ผูบ้รหิาร 

 

2) นโยบายดา้นการตรวจสอบ 
 สพค. ตอ้งกาํหนดใหก้ารตรวจสอบสามารถดําเนินการสนับสนุน
ภารกจิองค์กรได้อย่างมปีระสิทธผิลสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ ยุทธศาสตร ์
การดําเนินงานตามหลักกํากบัดูแลกิจการที�ดีและความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององคก์ร จงึควรกาํหนดใหม้คีณะอนุกรรมการตรวจสอบที�แต่งตั �ง
และรายงานต่อคณะกรรมการ สพค. และมสีาํนกัตรวจสอบ โดยมหีลกัการ
ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เที�ยงตรง เป็นธรรม ไม่มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ใหข้อ้มลูและการรายงานที�มคีุณภาพ เพิ�มมลูค่าดว้ยแนวคดิ
ที�ทนัสมยัตามมาตรฐานวชิาชพี 
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3) นโยบายดา้นการบรหิารความเสี�ยง 

 สพค. ต้องให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี�ยง  โดย
กาํหนดใหม้คีณะอนุกรรมการบรหิารความเสี�ยงทําหน้าที�ในการทบทวน
นโยบายการบรหิารความเสี�ยงองค์กร เพื�อให้การบรหิารความเสี�ยงเกิด

ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น อนัจะส่งผลให ้สพค. เตบิโตอยา่งมั �งคนและยั �งยนื 
ซึ�งมีแนวคิดที�ว่าการบรหิารความเสี�ยงเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัทั �ง
องคก์รอยา่งบรูณาการ คณะกรรมการควรมสี่วนร่วมในการระบุ วเิคราะห ์

ประเมินความเสี�ยง การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี�ยงอย่าง
ต่อเนื�อง เป็นประจําและเมื�อจําเป็น เพื�อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป เพื�อให้เกดิความมั �นใจว่าความเสี�ยงที�
สาํคญัขององคก์รไดร้บัการบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม 

 
4) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 สพค. ต้องให้ความสําคญัในเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของผูเ้กี�ยวขอ้งอย่างรอบคอบและโปร่งใส รวมทั �งมกีารเปิดเผยขอ้มูลใน
เรื�องดงักล่าวอยา่งครบถ้วน โดยต้องมปีระกาศคณะกรรมการของ สพค. 
เรื�องหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

เ ป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี� ต้องกําหนดให้มี
จรรยาบรรณ สพค. ที�ได้กําหนดแนวปฏิบัติในเรื�องความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์สําหรับเจ้าหน้าที�ทุกระดับไว้อย่างชดัเจน และให้สํานัก
ตรวจสอบจัดทําสรุปรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นใน

ระหวา่งปีรายงานผูอ้าํนวยการ เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการของ สพค. 
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5) นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 

 สพค. ต้องกําหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามหลกั
ของกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง โดยยดึหลกัการ“เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็น
สิ�งต้องห้าม” ที�มกีารเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัท่วงท ีโดย

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก เพื�อแสดงถงึการดําเนินกจิการอย่าง
โปร่งใส  ทั �งสารสนเทศดา้นการเงนิและไม่ใช่การเงนิในรายงานประจําปี 
ทั �งรายงานทางการเงนิควบคู่ไปกบัรายงานของผู้สอบบญัช ีนอกจากนี�ยงั

มกีารรายงานข้อมูลสําคญัของ สพค. เช่น มติที�ประชุมคณะกรรมการ 
ผ่านทาง Website ของ สพค 

 
6) ความสมัพนัธแ์ละแนวปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

 สพค. ควรให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั �ง
รฐับาล เจา้หน้าที�ลกูคา้ คู่ค้า ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม 
โดยต้องกําหนดแนวปฏิบตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของ 

สพค. รวมทั �ง ในแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) และการดาํเนินกจิกรรมเพื�อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility) พรอ้มทั �งไดก้าํหนดเป็นแนวทางความรบัผดิชอบ

ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ดงันี� 

 ความรบัผดิชอบต่อรฐับาล  

- ปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาล หรอืผู้กํากบัดูแล โดยมกีาร
รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่าง
สมํ�าเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจรงิ  
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- ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อส ัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมี

จติสาํนึกที�ดใีนการปฏบิตังิาน 
- บรหิารจดัการทรพัยากรขององค์กรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
และพฒันาองคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้ายิ�งข ึ�น  

 ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 
- ผลติสนิคา้และบรกิารที�มคีุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยไม่

หวงัผลกาํไรทางการเงนิเป็นสาํคญั  
- ปฏบิตัติ่อลกูคา้ทุกรายเท่าเทยีมกนั เป็นธรรม โปร่งใส ด้วย
ใจใหบ้รกิาร มมีารยาท และมนุษยสมัพนัธท์ี�ด ี 

 ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ และหรอืเจา้หนี�  
- ปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ อยา่งเคร่งครดัตามที�ได้ให้ขอ้ตกลง

ไวก้บัเจา้หนี�  
- ในกรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้ตกลงได้ ต้องรบี
แจ้งคู่ค้า/เจ้าหนี�ให้ทราบล่วงหน้าเพื�อร่วมกนัหาทางแก้ไข
โดยด่วน  

- ใหค้วามเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนักบัคู่คา้/เจา้หนี�ทุกราย  
- ไม่เรยีก ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ที�ไม่สุจรติต่อคู่คา้/เจา้หนี�  
- ช่วยเหลอืคู่คา้ในสิ�งที�ถูกตอ้ง เพื�อบรรลุขอ้ตกลงที�มตี่อกนั 

 ความรบัผดิชอบต่อเจา้หน้าที� 
- ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที�เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที� มี

กฎระเบยีบใหเ้จา้หน้าที�ถอืปฏบิตัอิยา่งชดัเจน  
- ดแูลสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มคีวามปลอดภยัในชวีติ 
และทรพัยส์นิของเจา้หน้าที�อยูเ่สมอ  
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- ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

เจา้หน้าที� 
- บรหิารงานโดยหลกีเลี�ยงการกระทําใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�ง
อาจมีผลกระทบต่อความมั �นคงในหน้าที�การงานของ

เจา้หน้าที� 
- ใหเ้จา้หน้าที�ถอืปฏบิตัใินเรื�องจรรยาบรรณของเจา้หน้าที�โดย
เคร่งครดั  

 
 สพค. ควรให้ความสําคญักบัการกํากบัดูแลองค์กรที�ดตีามหลกั
ธรรมาภิบาลและเห็นว่าการนําหลกัธรรมาภิบาลมาปฏิบตัิในองค์กรจะ
ประสบความสาํเรจ็ไดน้ั �น  คณะกรรมการตอ้งปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที�ด ี

โดยมบีทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบ ในการกําหนดนโยบายและ
กํากบัดูแลการดําเนินกจิการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
ตลอดจนผลกัดนั เสริมสร้าง และปลูกฝงัให้เจ้าหน้าที�ทุกระดบัมคีวาม

ตระหนกั และมจีติสาํนึกในจรรยาบรรณของ สพค. อย่างทั �วถึงทั �งองค์กร
พรอ้มทั �งเชื�อวา่ระบบการกํากบัดูแลองค์กรที�มปีระสทิธภิาพ จะส่งเสรมิให้
องคก์รมคีวามมั �นคงในระยะยาว และจะช่วยเสรมิสร้างความเชื�อมั �นให้ผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ย รวมถงึสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
 
 

 


