
                                                                                                             
 
 
 

(สําเนา) 
 

ระเบียบองคการอุตสาหกรรมปาไม 
วาดวย ประมวลจริยธรรมของผูปฏิบัติงานองคการอุตสาหกรรมปาไม  

พ.ศ. 2552 
 

  โดยที่มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัต ิ
ใหมีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ  
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบงัคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติตามรฐัธรรมนูญดังกลาว อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา 20 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจึงวางระเบียบ วาดวย ประมวลจริยธรรมของผูปฏิบัตงิานไว ดังตอไปน้ี 
   

หมวด 1  
บททั่วไป 

 

  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย ประมวลจริยธรรม
ของผูปฏิบัติงานองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2552” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 ในระเบยีบนี ้
  “อ.อ.ป.”     หมายความวา     องคการอุตสาหกรรมปาไม 
  “ผูปฏิบัติงาน”     หมายความวา     ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงาน  
พนักงานสัญญาจาง พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานปฏิบัติการสัญญาจาง รวมถึงลูกจาง 
ซ่ึงไดรับการจางใหปฏิบัติงานใน อ.อ.ป. โดยไดรับเงินเดือน/คาจาง หรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใด 
จาก อ.อ.ป. 
  ขอ 4 ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

  

หมวด 2  
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 

  ขอ 5 ผูปฏิบัตงิานตองปฏิบตัิหนาที่โดยยดึม่ันในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
9 ประการ ดังน้ี 
 
          (1) การยึดม่ัน... 
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  (1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  (3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาตเิหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
  (4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกูตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  (5) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบตั ิ
  (6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถกูตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (7) การมุงผลสัมฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  (8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

สวนที่ 2  
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร 

 

  ขอ 6 ผูปฏิบัตงิานตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ 
  ขอ 7 ผูปฏิบัตงิานตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏบิัตติามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ 8 ผูปฏิบัตงิานตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏบิัตติาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ 9 ผูปฏิบัตงิานตองไมประพฤตตินอันอาจกอใหเกดิความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาที่ 
  ขอ 10 ผูปฏิบตัิงานตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ 
ทุมเทสตปิญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสทิธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ อ.อ.ป. 
  ขอ 11 ผูปฏิบตัิงาน ตองรักษาความลับทีไ่ดจากการปฏบิัติหนาที่ การเปดเผยขอมูล 
ที่เปนความลบัจะทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาที่และไดรบัอนุญาตจาก อ.อ.ป. หรือเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดเทานั้น 
  ขอ 12 ผูปฏิบตัิงานตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ 
  ขอ 13 ผูปฏิบตัิงานตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล  
หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลทีเ่กี่ยวของ เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดจากการ 
ปฏิบัติหนาทีข่องตน เวนแตเปนการใหตามประเพณี ตามระเบียบ อ.อ.ป. วาดวย ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
 
         ขอ 14 ผูปฏิบตัิงาน... 
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  ขอ 14 ผูปฏิบตัิงานตองปฏิบัติหนาที่และประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลทีจํ่าเปนในการปฏิบัติงานของ 
เพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
     

หมวด 3 
กลไกและระบบการบังคบัใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ 15 ผูปฏิบตัิงานตองประพฤติปฏิบตัิและวางตนอยูในกรอบประมวลจริยธรรมนี้ 
อยางเครงครัด ตลอดจนเปนแบบอยางทีดี่ควรแกการยกยองใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนทัว่ไป  
ทั้งน้ี ใหผูอํานวยการกํากับดูแลการประพฤติปฏิบตัิของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  ขอ 16 กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตวุามีผูปฏิบตัิงานประพฤติปฏิบัตฝิาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูอํานวยการเปนผูรับผดิชอบพิจารณาดําเนินการ 
  กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตวุาผูอํานวยการประพฤติปฏิบตัิฝาฝนประมวล
จริยธรรม ให อ.อ.ป. รายงานประธานกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาดําเนินการ 
  ขอ 17 การดําเนินการตามขอ 16 ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ง 
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ขอ 18 หากดําเนินการสอบสวนตามขอ 17 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 16 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริง 
วามีการฝาฝนประมวลจรยิธรรม ใหผูรบัผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 16 สั่งลงโทษผูฝาฝน 
ตามประมวลจริยธรรมน้ี  
  ขอ 19 การดําเนินการทางจริยธรรมตามขอ 16 ขอ 17 และขอ 18 ใหนําแนวทางและ
วิธีการสอบสวนตามขอบังคบั อ.อ.ป. วาดวย วินัย การสอบสวน และการลงโทษ สาํหรับผูปฏิบตังิาน 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ 20 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 18 ใหถือเปนที่สุด เวนแตจะ
ปรากฏขอเทจ็จริงในภายหลังที่อาจทําใหผลการพิจารณาสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  หากโทษที่ผูฝาฝนไดรับตามขอ 18 เปนโทษทางวินัย ใหผูนั้นใชสิทธอุิทธรณไดตาม
ขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวย วินยั การสอบสวน และการลงโทษ สําหรับผูปฏิบัติงาน  
 

หมวด 4  
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

  ขอ 21 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามขอ 18 แลว 
ให อ.อ.ป. ดําเนินการใหเปนไปตามคําสัง่ดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ 22 การประพฤตปิฏิบตัฝิาฝนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน เจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และระดับ 
 
          ตําแหนง... 
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ตําแหนงหนาที่ตลอดจนหนาที่ความรับผดิชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ขอ 23 การประพฤตปิฏิบตัฝิาฝนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถกูตอง 
หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพจิารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเอง 
หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ 24 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัย 
และใหถือวาคาํวินิจฉัยดังกลาวเปนที่สุด 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2552                       
 

                                                                 (ลงนาม)     มนูญศักดิ์  ตันตวิิวัฒน 
           (นายมนูญศักดิ์  ตันตวิิวฒัน) 
              ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           สําเนาถูกตอง 
 
                       (นายโฆษิต  สิริโสภาพันธ) 
                 หวัหนาสวน (ระดับ 7) สวนสวัสดิการ 
ฝายสวัสดิการแรงงานสัมพันธและวินัย สํานักทรัพยากรมนุษย 

 
 



 
 

(สําเนา) 
คําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม 

ที่ 175/2552 
เร่ือง  ระเบียบองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย ประมวลจริยธรรมของผูปฏิบัตงิาน 

                    องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2552 
 
 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัตใิหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ  
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบงัคับบัญชาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 (2) แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 องคการอุตสาหกรรมปาไมจึงออกระเบียบองคการ-
อุตสาหกรรมปาไม วาดวย ประมวลจริยธรรมของผูปฏิบัติงานองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2552 
ตามที่ไดแนบมาพรอมน้ี 
  จึงใหทุกหนวยงานถือปฏิบตัิตามระเบียบฯ โดยเครงครัดตอไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2552 
 
                                                              (ลงนาม)     มนูญศักดิ์  ตันตวิิวฒัน 
        (นายมนูญศักดิ์  ตันติววิฒัน) 
           ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

     
 
 
 
 
 
 

 
                           สําเนาถูกตอง 
 
                       (นายโฆษิต  สิริโสภาพันธ) 
                 หวัหนาสวน (ระดับ 7) สวนสวัสดิการ 
ฝายสวัสดิการแรงงานสัมพันธและวินัย สํานักทรัพยากรมนุษย 
 
 


