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ค าน า 

  องค์การสะพานปลา (อสป) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีภารกิจทั้งในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ในเชิงสังคม 
ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่บ้านการประมง เพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพการประมง ส่วนในเชิงธุรกิจ ได้แก่ การเป็นกลไกของรัฐด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ า           
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร เ พ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง               
องค์การสะพานปลา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน
ขององค์การสะพานปลา น าไปสู่ความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และตรวจสอบได้ ตามหลักการและแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งน าไปสู่การ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม 

  คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การสะพานปลา ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บุคลากร         
ทุกคนในองค์การสะพานปลาสามารถน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม        
และตรวจสอบได้ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สังคมและประชนที่เกี่ยวข้อง จึงหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การสะพานปลา ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจะยึดถือ
จรรยาบรรณนี้เป็นหลักประจ าใจ และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และสม่ าเสมอเพ่ือน าองค์กรให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
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วิสัยทัศน์ขององค์กร 
“องค์การสะพานปลายกระดับธุรกิจประมงไทย ด้วยแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ าท่ีถูกสุขอนามัย และได้มาตรฐานโลก” 

พันธกิจขององค์กร 
๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า)                      
อย่างม ีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม  
๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ 
๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 
๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 (๓) การยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร 

๑.  จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๒. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๔. ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ                      

ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 
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๖. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วและมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง    
 หน่วยงานและประชาชน 
๗. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๘. รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับโดยพนักงานจะกระท าได้               

ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
๙. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับ             

ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
๑๐. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับ   
     ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญของก านัลหรือ  
     ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่     
     ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือให้ตามประเพณี 
๑๑. พนักงานต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์ สัมพันธ์อันดี  

 ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงาน            
     ของตนเอง 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 

๑.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กร  
๒.  น าความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานองค์กร                    
 ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
๓.  รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
๔.  ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก  
๕.  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม                          
    ในการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน 

๑. การแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความสุจริตใจ            
มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 

๒. ผู้บริหารพึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริม สนับสนุนความเจริญก้าวหน้า  
ของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

๓. ผู้บริหารพึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
๔. ผู้บริหารพึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
๕. ผู้บริหารพึงหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 
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๖. ผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน ด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี               
ความเป็นมนุษย ์

๗.  ผู้บริหารพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและ   
    ตรวจสอบได้ และพึงประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

จรรยาบรรณของพนักงานต่อองค์กร 

๑. พนักงานพึงรักษาชื่อเสียงขององค์กร โดยไม่กระท าการใด ๆ อันจะเป็นการเสื่อมเสียแก่องค์กรและ            
    เกียรติภูมิของตนเอง 
๒. พนักงานพึงมีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๓. พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความรอบครอบรวดเร็ว  
    โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
๔. พนักงานพึงยึดมั่นในอุดมการณ์ และนโยบายขององค์กร และพึงปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อปฏิบัติขององค์กร      
    โดยเคร่งครัด 
๕. พนักงานพึงละเว้นการกระท าใด ๆ ในการเข้าไปมีส่วนได้เสียในการงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กร  
    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
๖. พนักงานพึงระมัดระวัง ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวังและคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

๑. พนักงานพึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ 
๒. พนักงานพึงมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน โดยให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ืออาทร        

ต่อกันอย่างจริงใจ 
๓. พนักงานพึงเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน ที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน 
๔. พนักงานพึงช่วยกันรักษาและร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี  และมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในหมู่พนักงาน 
๕. พนักงานต้องไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา และพนักงานอ่ืน โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 
๖. พนักงานพึงให้ เกียรติผู้ บั งคับบัญชา และผู้ ร่ วมงาน  และพึงเคารพ เชื่ อ ฟังและปฏิบัติตามค าสั่ ง 
    ของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบธรรม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
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จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้ใช้บริการและสังคม 

๑. พนักงานพึงมีบุคลิกภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ 
๒. พนักงานพึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ใช้กริยาวาจาที่สุภาพ 

อ่อนโยน ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 
๓. พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
๔. พนักงานพึงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

๑. ผู้อ านวยการและพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้  
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ให้ 

 ผู้อ านวยการก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ 
๒. กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ           

ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
     กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้อ านวยการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ         
ให้ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

๓. การด าเนินการทางจริยธรรมและจรรยาบรรณตาม ๒ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามระเบียบองค์การ
สะพานปลา ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาและ/หรือ ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการท างานของ
พนักงานองค์การสะพานปลา มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

๔. หากด าเนินการสอบสวนตาม ๓ แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ        
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตาม ๒ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ 

๕. การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม ๔ ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลัง             
ที่อาจท าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

ขั้นตอนการลงโทษ 
๑. เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและจรรยาบรรณและมีการสั่งการลงโทษแล้ว ให้องค์การด าเนินการ

ให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
๒. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 
ความส าคัญและระดับต าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ         
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายแรงอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
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๓. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือนหรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ        
การพิจารณาความดีความชอบหรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

๔. กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ผู้อ านวยการหรือประธานกรรมการ
องค์การสะพานปลาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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หนังสือลงนามรับทราบคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ขององค์การสะพานปลา 
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