ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย
วาดวยจริยธรรมของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานการทาเรือ
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2552

ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย
วาดวยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทยใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
รวมทั้ ง เป น แนวทางประพฤติ ป ฏิ บั ติใ นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ลดการขั ด แย ง ระหว า ง
ผลประโยชนสวนตัวกับสวนรวม ตลอดจนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดภายใตหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 (4) แหงพระราชบัญญัติการ
ทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 คณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย ว า ด ว ยจริ ย ธรรมของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 ”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4 ให ผู อํ า นวยการการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย เป น ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้
มีอํานาจออกคําสั่ง หรือประกาศ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“กทท.” หมายความวา การทาเรือแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทยหรือพนักงาน
การทาเรือแหงประเทศไทยระดับ 10 ขึ้นไป
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“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย
ขอ 6 กทท. นําระบบการกํากับดูแลที่ดีมาเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ความโปรงใส (transparency) หมายความวา โปรงใสในการ
ตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานที่สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ และตรวจสอบได
ภายใตกรอบของระเบียบ และกฎหมาย
(2) ความซื่อสัตยสุจริต (integrity) หมายความวา ความซื่อสัตยสจุ ริต
ตอหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม
(3) ความสํ า นึ ก ในหน า ที่ (responsibility) หมายความว า การตระหนั ก
ในหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
(4) ความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่ (accountability)
หมายความวา การยอมรับผลจากการปฏิบัติหนาที่ทั้งในเชิงบวกหรือลบ
(5) การยึดหลักนิตธิ รรม (rule of law) หมายความวา การตัดสินใจ
และการดําเนินงานที่ตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบ
(6) ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม (fairness and morality)
หมายความวา การปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงตรงเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติโดยอยูบนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม
(7) ความมีวิสัยทัศน (vision) หมายความวา การมองการณไกลในทาง
สรางสรรค เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการในระยะยาวและมุงสูความเปนเลิศของงาน
ขอ 7 คานิยมหลักทางดานจริยธรรมของ กทท.
(1) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(2) ตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และตองยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนหรือของกลุม
(3) มีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(4) ยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
(5) มีความซื่อสัตยสุจริต ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่ และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
(6) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม และใหบริการแกประชาชน โดยมี
อัธยาศัยที่ดี ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
/(7)...

(7) ใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(8) เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
(9) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด
(10) เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของ กทท.
โดยรวม
หมวด 2
มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการ
ขอ 8 คณะกรรมการตอ กทท. มีดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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หมวด 3
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูบริหาร
ขอ 9 ผูบริหารตอ กทท.
(1) ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา
(2) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต โดยแสดงถึ ง ความเป น มื อ อาชี พ
ดวยการประยุกตความรูความชํานาญ และทักษะการบริหารจัดการมาใชใน กทท. อยางเต็มความ สามารถ
ในทุกกรณี
(3) รักษาและใชทรัพยสินของ กทท. ใหเกิดประโยชนสูงสุด ละเวนการใช
ทรัพยสินเพื่อประโยชนสวนตน และผูอื่น
(4) จัดทําแผนวิสาหกิจ แผนการเงิน และงบประมาณ แผนบริหาร
สินทรัพย และแผนตาง ๆ ของ กทท. ที่สนองนโยบายรัฐบาล และการบริหารงานของคณะกรรมการ
(5) จัดทํารายงานทางบัญชี การเงิน สภาวะของธุรกิจที่มีผลตอการดําเนินงาน
รวมทั้งขอมูลฝายปฏิบัติการ เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ กทท. อยางสม่ําเสมอ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได
(6) ละเว น การเป ด เผยข อ มู ล ลั บ หรื อ สารสนเทศของ กทท. (ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ
อนุญาต) ตอสาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูเกี่ยวของ ไมกระทําการใด ๆ อันอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของ กทท. ทั้งโดยทางตรงและทางออม
(7) ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาผลประโยชน
ขอ 10 ผูบริหารตอพนักงาน
(1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม และเคารพในเกียรติของแตละบุคคล
(2) ดําเนินการจางงาน แตงตั้งโยกยายพนักงาน ดวยความสุจริตใจอยาง
เปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ
(3) ดําเนินการใหผลตอบแทน ใหรางวัล หรือลงโทษพนักงานอยางเปน
ธรรมสมเหตุสมผล เนื่องจากมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงาน และสภาพจิตใจของพนักงาน
(4) ใหความเอาใจใสตอสวัสดิการ ความปลอดภัย สุขลักษณะ และสภาพ
ความเปนอยูของพนักงาน
(5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถ ของพนักงานทุกระดับ
อยางทั่วถึง และสม่ําเสมอ
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(6) ใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา กทท. ดวยการเสนอ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมและเผยแพร
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใหทราบทั่วกัน
(7) ใหพนักงานสามารถรองเรียน รองทุกข หรือแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการ
กระทําผิด ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศของ กทท. เพื่อตรวจสอบใหไดขอเท็จจริงและแกปญหาที่
เกิดขึ้นใหลุลวงโดยเร็ว
(8) เสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบธรรม เพื่อประโยชนตองานโดยรวม
(9) ควบคุมดูแลและพัฒนาใหพนักงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
(10) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงค เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน กทท.
(11) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งในดานหนาที่การงานและสวนตัว
(12) จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย เอื้อตอการทํางานของ
พนักงาน ตลอดจนสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของพนักงาน
ขอ 11 ผูบริหารตอลูกคาและประชาชน
(1) จัดใหมีการนําระบบคุณภาพมาตรฐานที่เปนสากลมาใชในการ
ใหบริการ รวมทั้งรักษาคุณภาพการใหบริการใหเปนไปตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง
(2) พัฒนาและปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัยทันเวลา และประหยัดคาใชจายตอลูกคา และประชาชน
(3) กําหนดอัตราคาภาระอยางเที่ยงธรรมและเปนลายลักษณอักษร หากมี
การแกไขเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ กอนประกาศใหผูใชบริการทราบอยางทั่วถึง
(4) พัฒนางานดานประชาสัมพันธและการใหบริการขอมูลขาวสาร
เผยแพรขอมูลขาวสารขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวกับการใหบริการผานชองทางที่
หลากหลายแกผูใชบริการ และบุคคลทั่วไปไดรับรูอยางทั่วถึง เพื่อแสดงความโปรงใส
(5) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการประชาชน รวมทั้งไมเปดเผยขอมูลของลูกคา และประชาชนที่กอใหเกิดความ
เสียหาย หรือมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการ
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(6) กวดขันดูแลใหพนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
และประกาศของ กทท. รวมถึงหลักปฏิบัติตาง ๆ ที่มีผลตอลูกคาและประชาชน ในกรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกลาวไดใหรีบแจงลูกคาและประชาชนทราบ และพิจารณาหาแนวทางแกไข ใหได
ขอยุติโดยเร็ว
(7) ปฏิบัติตอลูกคาและประชาชนทุกคนดวยความเสมอภาค ดูแลใหโอกาส
และบริการแกทุกคนอยางเทาเทียมกัน
ขอ 12 ผูบริหารตอคูคาและ หรือเจาหนี้
(1) บริหารงานดวยความโปรงใส ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชน
ใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคาและหรือเจาหนี้ หรือยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจหนาที่ของตนกระทําการดังกลาว
กรณีมีขอ มูลการกระทําดังกลาว ใหดําเนินการแกไขใหไดขอยุติและพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดตาม
กระบวนการที่เกี่ยวของโดยเร็ว
(2) พึงปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่มีตอคูคา และหรือเจาหนี้อยาง
ตรงไปตรงมา ไมเอารัดเอาเปรียบ กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไดใหแจงตอคูคา และหรือเจาหนี้
เพื่อรวมกันหาทางแกไข
(3) จัดทําขอมูลที่จําเปนและเกี่ยวของใหแกคูคา และหรือเจาหนี้อยาง
ถูกตองครบถวน เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
ขอ 13 ผูบริหารตอคูแขงทางการคา
(1) พึงปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของ
คูแขงทางการคา
(2) พึงใหความรวมมือกันในการแขงขันเพื่อสรางสภาวะตลาดที่ดี สงเสริม
การสงออกเพือ่ เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงแสวงหาความรวมมือทางธุรกิจและการใชทรัพยากรใน
ประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
(3) พึงละเวนการกีดกัน หรือทําใหคูแขงทางการคาเสียโอกาสอยางไม
เปนธรรม รวมทั้งละเวนการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงโดยวิธีการไมสุจริต
ขอ 14 ผูบริหารตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(1) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันสมควร ตลอดจน
จัดใหมีกจิ กรรมตาง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน เชน กิจกรรมการพัฒนาและบริการสังคม ทั้งทางดาน
การศึกษา การกีฬา และการกุศล
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(2) รณรงคปลูกจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือ
มลภาวะตอทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนที่เกี่ยวของ
(3) ไมทําลายสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจ
(4) พึงวางตัวเปนกลาง โดยไมกระทําการใด ๆ อันเปนการสนับสนุน
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
(5) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานความปลอดภัยทั้งตอตนเองและตอ
ผูอื่น
(6) ใหความรวมมือและสนับสนุนชุมชนทุกฝาย เพื่อสรางสรรคสังคม ทั้ง
ทางดานวัตถุ และจิตใจ
(7) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนดวยความเอาใจใส เพื่อ
นํามาปรับปรุงการใหบริการ
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มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงาน
ขอ 15 พนักงานตอตนเอง
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต อุตสาหะดวยความรับผิดชอบและไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบใหแกตนเอง หรือผูอื่น
(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ปราศจากอิทธิพล หรือการคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตัว และไมเลือกปฏิบัติ
(3) พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรูและ
ประสบการณในการทํางานเพิ่มเติม เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ขอ 16 พนักงานตอ กทท.
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติ และไมใชอํานาจ
หนาที่ของตนในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบใหแกตนเอง หรือผูอื่น
(2) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
กทท. และสังคมสวนรวมเปนสําคัญ
(3) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของ หรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่
จะนําไปสูความขัดแยงทางผลประโยชนกับ กทท.
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(4) ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบในการใชขอมูล การเก็บรักษา
ขอมูล และไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจ ยกเวนเปนการเปดเผยขอมูลตามกฎหมาย
(5) ปฏิบัติหนาที่โดยไมนําขอมูลที่ได หรือไมพึงควรเปดเผยมาใชเพือ่
ประโยชนสวนตัว พวกพอง หรือญาติพี่นอง หรือในรูปแบบอื่นใด ที่ถือเปนการขัดตอกฎหมาย หรือ
วัตถุประสงคของกฎหมาย
(6) ประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา พรอมที่จะอุทิศตนและเวลาใหกับการ
ปฏิบัติงานของ กทท. อยางเต็มที่
(7) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของ กทท. อยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวัง
มิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเสมือนปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(8) ไมกระทําการใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของ
กทท. ทั้งโดยทางตรงและทางออม
(9) รักษาความลับของ กทท. โดยการดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารลับในความ
รับผิดชอบรั่วไหลตกไปถึงผูไมเกี่ยวของ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กทท. เวนแตจะไดรับอนุญาต
กอน
ขอ 17 พนักงานตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
(1) เปนผูมีระเบียบวินัย และไมกระทําการใด ๆ ที่ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศและหลักปฏิบัติของ กทท.
(2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหความรวมมือชวยเหลือ
ผูรวมงานในการใหความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง และแกปญหารวมกัน รวมทั้ง
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(3) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ในหมูผูรวมงานรวมแรงรวมใจกัน
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อประโยชนสวนรวม
(4) ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ
และมนุษยสมั พันธอันดี
(5) พึงละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ขอ 18 พนักงานตอลูกคา ประชาชนและสังคม
(1) พึงใหบริการลูกคา ประชาชน อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
ถูกตอง รวดเร็ว จริงใจ และสุภาพออนโยน หากเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่
ของตน ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงาน หรือบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ
ตอไป
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(2) เขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชน เพื่อสรางสรรคและพัฒนาสังคม
โดยรวมใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตองานของ กทท.
(3) พนักงานไมพึงเกี่ยวของทางการเงิน หรือผลประโยชนใด ๆ กับลูกคา
เชน รวมทุน รวมมือทําการคา ใหยืม หรือใหกูยืมเงิน เปนตน
(4) พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งจะใหกันโดยเสนหา
จากผูมาติดตองาน หรือผูซ ึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่
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คณะกรรมการจริยธรรมของ กทท.
ขอ 19 ใหคณะกรรมการแตงตั้ง “คณะกรรมการจริยธรรมของ กทท.” จํานวน 7 คน
ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน แตงตั้งจากคณะกรรมการ
(2) กรรมการ 4 คน แตงตั้งจากพนักงาน ระดับ 15 ขึ้นไป
ใหผูอํานวยการกองกํากับดูแลองคกรเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมของ กทท.
อนึ่ง กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนและตองไมมีลักษณะ
ตองหามอื่น ๆ ตามที่ กทท. กําหนด
ขอ 20 คณะกรรมการจริยธรรมของ กทท. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติเพื่อใหเปนไป ตาม
ระเบียบ
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอ
รองเรียนวามีการฝาฝนระเบียบจะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชระเบียบนี้ เมื่อไดวินิจฉัยแลว
ใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการ โดยพลัน ถาคณะกรรมการ มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการรับเรื่องใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมของ กทท. เปนที่สุด
(4) คุมครอง ประกันความเปนอิสระ เที่ยงธรรมของกลุม งานคุมครองจริยธรรม
หรือกองกํากับดูแลองคกร
(5) คุมครองพนักงาน ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอพนักงานผูนั้น
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(6) พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ของผูอํานวยการ พิจารณาและใหความเห็นตอผูอํานวยการเกี่ยวกับการแตงตั้ง โยกยาย
ถอดถอน พิจารณาความดีความชอบของผูอํานวยการกองกํากับดูแลองคกร
(7) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ตอคณะกรรมการ
(8) ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยในการดําเนินงานตาม
ระเบียบนี้ ตลอดจนเชิญผูเกี่ยวของมาใหขอมูล คําแนะนํา คําปรึกษา ขอเสนอแนะ หรือขอเอกสาร
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(9) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(10) จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการเปนประจําทุกป
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การกํากับดูแล
ขอ 21 กรณีมีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการจริยธรรมของ กทท.
ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีคณะกรรมการ และผูอ ํานวยการ ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เพือ่ พิจารณาดําเนินการตอไป
(2) กรณีพนักงานระดับ 16 ลงมา ใหเสนอผูอํานวยการพิจารณาดําเนินการตาม
ขอบังคับวาดวยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน กทท. ฉบับที่ใชอยูในปจจุบันมาบังคับใชโดย
อนุโลม
ขอ 22 คณะกรรมการจริยธรรมของ กทท. มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายชลอ คชรัตน)
ประธานกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย

