
                                                                                                             
 
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ระเบียบองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
ว่ำด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงำนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้  

พ.ศ. 2552 
 

  โดยที่มำตรำ 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศกัรำช 2550 บัญญัติ 
ให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร  
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนด
ขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ 
  เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของบทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญดังกล่ำว อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ 20 (2) แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ พ.ศ. 2499 
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้จึงวำงระเบียบ ว่ำด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงำนไว้ ดังต่อไปนี้ 
   

หมวด 1  
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ว่ำด้วย ประมวลจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงำนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ พ.ศ. 2552” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “อ.อ.ป.”     หมำยควำมว่ำ     องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
  “ผู้ปฏิบัติงำน”     หมำยควำมว่ำ     ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร พนักงำน  
พนักงำนสัญญำจ้ำง พนักงำนปฏิบัติกำร และพนักงำนปฏิบัติกำรสัญญำจ้ำง รวมถึงลูกจ้ำง 
ซึ่งได้รับกำรจ้ำงให้ปฏิบัติงำนใน อ.อ.ป. โดยได้รับเงินเดือน/ค่ำจ้ำง หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด 
จำก อ.อ.ป. 
  ข้อ 4 ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 

  
หมวด 2  

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
  ข้อ 5 ผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในมำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 9 
ประกำร ดังนี้ 
 
          (1) กำรยึดมั่น... 
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  (1) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (2) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  (3) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  (4) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
  (5) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (6) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (7) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 

ส่วนที่ 2  
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร 

 
  ข้อ 6 ผู้ปฏิบัติงำนต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
  ข้อ 7 ผู้ปฏิบัติงำนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
  ข้อ 8 ผู้ปฏิบัติงำนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด 
  ข้อ 9 ผู้ปฏิบัติงำนต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ต ำแหน่งหน้ำที่ 
  ข้อ 10 ผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อ.อ.ป. 
  ข้อ 11 ผู้ปฏิบัติงำน ต้องรักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรเปิดเผยข้อมูล 
ที่เป็นควำมลับจะท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่และได้รับอนุญำตจำก อ.อ.ป. หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด
เท่ำนั้น 
  ข้อ 12 ผู้ปฏิบัติงำนต้องรักษำ และเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน พร้อมกับให้
ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงที่ชอบ 
  ข้อ 13 ผู้ปฏิบัติงำนต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก ำนัล  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่ำง ๆ อันอำจจะเกิดจำกกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ของตน เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมประเพณี ตำมระเบียบ อ.อ.ป. ว่ำด้วย ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 
         ข้อ 14 ผู้ปฏิบัติงำน... 
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  ข้อ 14 ผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่และประพฤติตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 



ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของ 
เพ่ือนร่วมงำน และไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
     

หมวด 3 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ 15 ผู้ปฏิบัติงำนต้องประพฤติปฏิบัติและวำงตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้ 
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีควรแก่กำรยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชนทั่วไป  
ทั้งนี้ ให้ผู้อ ำนวยกำรก ำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ 16 กรณีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 
  กรณีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำผู้อ ำนวยกำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้ 
อ.อ.ป. รำยงำนประธำนกรรมกำรของ อ.อ.ป. พิจำรณำด ำเนินกำร 
  ข้อ 17 กำรด ำเนินกำรตำมข้อ 16 ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน แต่ไม่เกินห้ำคน เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 
  ข้อ 18 หำกด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ 17 แล้ว ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ 16 สั่งยุติเรื่อง แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริง 
ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ 16 สั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืน 
ตำมประมวลจริยธรรมนี้  
  ข้อ 19 กำรด ำเนินกำรทำงจริยธรรมตำมข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 ให้น ำแนวทำงและวิธีกำร
สอบสวนตำมข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่ำด้วย วินัย กำรสอบสวน และกำรลงโทษ ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 20 กำรสั่งกำรของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมข้อ 18 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรำกฏ
ข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลกำรพิจำรณำสั่งกำรนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  หำกโทษที่ผู้ฝ่ำฝืนได้รับตำมข้อ 18 เป็นโทษทำงวินัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตำมข้อบังคับ 
อ.อ.ป. ว่ำด้วย วินัย กำรสอบสวน และกำรลงโทษ ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน  
 

หมวด 4  
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ 21 เมื่อมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมและมีกำรสั่งลงโทษตำมข้อ 18 แล้ว ให้ อ.
อ.ป. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 
  ข้อ 22 กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรง
หรือไม่ ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืน เจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญ และระดับ 
 
          ต ำแหน่ง... 
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ต ำแหน่งหน้ำที่ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติและควำมประพฤติในอดีต 
สภำพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน และเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 



  ข้อ 23 กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำงวินัย
หรือควำมผิดทำงอำญำ ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้อง หรือตักเตือน 
หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง กำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  
กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง 
หรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 24 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้วินิจฉัย และ
ให้ถือว่ำค ำวินิจฉัยดังกล่ำวเป็นที่สุด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  29  กันยำยน  พ.ศ. 2552                       
 

                                                                 (ลงนำม)     มนูญศักดิ์  ตันติวิวัฒน์ 
           (นำยมนูญศักดิ์  ตันติวิวัฒน์) 
              ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           ส ำเนำถูกต้อง 
 
                       (นำยโฆษิต  สิริโสภำพันธ์) 
                 หวัหน้ำส่วน (ระดับ 7) ส่วนสวัสดิกำร 
ฝ่ำยสวัสดิกำรแรงงำนสัมพันธ์และวินัย ส ำนักทรัพยำกรมนุษย์ 

 


