
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

 

 

 

 
 

คํานํา 

 

  

องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนรัฐวสิาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากร- 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม จดัตัง้ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องคการอุตสาหกรรม

ปาไม พ.ศ.2499 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2517 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2533 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุประสงค ดงัตอไปนี้ 

 1. อํานวยบริการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม 

 2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอตุสาหกรรมปาไม เชน เกี่ยวกับการทําไม 

และเก็บหาของปา แปรรูปไม อัดน้ํายาไม กลัน่ไม และประดษิฐหรือผลิตวัตถุหรือ

สิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจทีต่อเนื่องหรือคลายคลึงกัน รวมทั้ง

อุตสาหกรรมอืน่ใดที่เกี่ยวดวยไมหรือของปา 

 3. ปลูกสรางสวนปา คุมครองรกัษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชน 

แกการปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการเองหรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ 

 4. วิจัย คนควาและทดลองเกีย่วกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดาน

อุตสาหกรรมปาไม 

 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความ

สํานึกในการคุมครอง ดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมทั้งการจัดหา

ที่พัก การอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทศันาจร 

หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชนแกการดําเนินการดังกลาวดวย  

 6. ดําเนนิธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป. 

 

       องคการ... 

 

 

 



-2- 

 

 

 องคการอุตสาหกรรมปาไมจัดเปนรัฐวิสาหกิจประเภทอนุรักษและ 

ใชประโยชนทรพัยากรธรรมชาติ และจัดอยูในสาขาเกษตรและทรัพยากร 

ธรรมชาติ มีการดําเนินงานในลักษณะเชิงพาณิชย และบริการสังคม  

เปนองคกรของรัฐทีด่ําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปาไม พึงตองสนองตอบและเอื้อ 

ประโยชนใหกับสังคมสวนรวมดวยการสนบัสนุนนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ 

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกิจการปาไมและโครงการตาง ๆ  

ใหเปนไปอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเขาไปมสีวนรวมในการพัฒนาสังคม 

เพื่อแกปญหาความยากจน รวมถึงการอนุรักษศิลปวฒันธรรมในสวนที่เกี่ยวของ 

โดยใชสวนปา อ.อ.ป. เปนศูนยกลางในการดาํเนินงานใหการสนับสนุน 

ดังนั้น  องคการอุตสาหกรรมปาไมจึงไดกําหนดจรรยาบรรณหรือ 

คุณธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทาํงานนี้ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤต ิ

และปฏบิัตสิําหรับพนักงานโดยสรุปตอไปนี ้

 1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 

 2. จรรยาบรรณของผูบังคับบญัชา 

 3. จรรยาบรรณของผูใตบังคับบัญชา 

 4. จรรยาบรรณในฐานะเพื่อนรวมงาน 

5. จรรยาบรรณตอผูใชบริการ ตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

6. จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

7. จรรยาบรรณตอตนเอง 

 

 

                                          สํานักทรัพยากรมนุษย 

                                          7 กุมภาพันธ 2551 
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จรรยาบรรณคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 

 

กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูมีอํานาจและหนาที ่

วางนโยบาย และควบคุมดแูลกิจการของ อ.อ.ป. ดังนั้น จึงควรตองดํารงไว 

ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการ ที่ตองถือปฏิบัต ิดังนี้  

1. กรรมการตองปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  

และขอบังคับขององคกร 

2. กรรมการตองบริหารงานเพื่อผลประโยชนของรัฐ องคกร และ 

พนักงาน ทั้งในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนรกัษาภาพลักษณขององคกร 

3. กรรมการตองบริหารงานดวยความซื่อสตัยสุจรติ โดยไมฝกใฝ 

การเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด เพื่อผลประโยชนตอรัฐ องคกร 

และพนักงาน ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

4. กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับรฐัวสิาหกิจ 

ที่ตนเปนกรรมการหรือในกิจการทีม่ีลักษณะเปนการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตน 

เปนกรรมการอยู ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 

5. กรรมการพึงบริหาร โดยหลกีเลี่ยงความขดัแยงผลประโยชนของ 

องคกร เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางเต็มที่และมีประสทิธิภาพ ผลประโยชน

ขางตนรวมถึง 

    (1) ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 

    (2) ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผดิ 

    (3) ไมเปนกรรมการในบรษิัทที่เปนคูแขงขององคกร 

    (4) ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร 

6. กรรมการตองบริหารงานดวยความระมดัระวังและไมสรางขอผูกมัด 

ที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 

                  

7. กรรมการ... 
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7. กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน 

ไมวาทางตรงหรือทางออม 

8. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ  

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสดุตอองคกร 

 9. กรรมการตองไมเปนผูประกอบการหรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือ 

มีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการหรือเปนผูถอืหุนในกิจการหรือธุรกิจการคาใด  

อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันหรือทาํธุรกิจกับรัฐวสิาหกิจทีต่นเอง

เปนกรรมการอยู ไมวากระทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น 

10. กรรมการตองไมกระทําการใด อันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร 

หรือจัดการใด ๆ ในรัฐวสิาหกจิในลักษณะทีม่ีผลบั่นทอนผลประโยชนของ

รัฐวสิาหกิจที่ตนเอง เปนกรรมการอยู หรือเอื้อประโยชนใหบุคคล หรือนิตบิุคคลใด ๆ 

ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น 

 

จรรยาบรรณผูบังคับบัญชา 

 

1. เปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี เสยีสละ มีความยตุิธรรม และมีวินัย  

2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจรติ มีความคดิริเริ่มสรางสรรค มีความสามัคคีรวมแรงรวมใจปฏิบัติงาน 

3. ใชวิจารณญาณในการตดัสนิใจอยางรอบคอบ  

4. สอนงาน แนะนํางาน ถายทอดความรูและประสบการณ สรางขวัญและ 

กําลังใจ แกผูใตบังคับบัญชา ควบคุมดูแลใหสามารถปฏิบัตงิานไดสําเรจ็  

5. รับฟงปญหา ตลอดจนใหขอคิดเห็นและคาํปรึกษาดวยความจริงใจ  

มีเหตุผล 

 

       จรรยาบรรณ... 
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จรรยาบรรณผูใตบังคับบัญชา 

 

1. เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสัง่ของผูบังคับบญัชาที่ชอบ 

ดวยระเบียบ และขอปฏิบัต ิ

2. เสนอความคดิเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานดวยความสจุรติใจ  

และยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น  

3. มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามทีผู่บังคับบญัชา 

มอบหมาย 

4. มีวินัย ใหเกียรตผิูบังคับบัญชา ไมแสดงอาการกาวราว  

กระดางกระเดื่อง 

 

จรรยาบรรณตอเพือ่นรวมงาน 

 

1. ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงาน ดวยความเต็มใจและ 

เต็มความสามารถ 

2. ปฏิบัตติอเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพ ใหเกียรต ิ

3. มีความสามคัคี และยอมรับฟงความคดิเหน็ของผูอื่นเสมอ 

4. มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพื่อสวนรวม 

5. ละเวนการใสรายปายสี และกระทําการในลักษณะของ 

การแขงขันกันเอง 

 

     จรรยาบรรณ... 
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จรรยาบรรณตอผูใชบรกิาร ตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

 

1. ปฏิบัตตินเปนตัวอยางที่ดี ในการสงวนอนรุกัษและใชประโยชน    

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. สนับสนุนและสงเสริมใหความรูในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

3. ปลูกฝงจิตสาํนึกความรบัผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น 

ในหมูพนักงาน 

4. ใหบริการตอลูกคาและผูเกี่ยวของดวยความสุภาพเรียบรอยอยางเต็มใจ 

เอื้อเฟอ มีน้ําใจ ใหคาํแนะนาํชวยเหลือ โดยยึดหลักรวดเรว็ ถูกตอง ชอบธรรม 

5. ปฏิบัตติามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอผูใชบริการ และผูเกี่ยวของอยาง 

เครงครัด 

 

จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

 

1. ใชและรักษาทรัพยสินของ อ.อ.ป. ใหเกิดประโยชนสูงสดุ และ 

ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทั้งชวยกันดูแลสถานทีท่ํางาน 

ใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ 

2. รักษาความลับ ขอมูล ขาวสารของ อ.อ.ป. โดยดูแลและระมัดระวัง 

มิใหเอกสารที่ไมพึงเปดเผยแกบุคคลภายนอก 

3. ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก 

หรือสื่อมวลชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานของหนวยงาน โดยตนเองไมมีอํานาจ

หนาที่ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและการดําเนินงาน 

ของหนวยงาน 

 

                 4. ปฏิบัติหนาที่... 
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4. ปฏิบัตหินาทีด่วยความซื่อสตัย สุจรติ หลีกเลี่ยงการกระทาํใดที ่

อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสยีชือ่เสียงตอหนวยงาน 

5. รักษาภาพพจน ชื่อเสียงอันดีงามตอหนวยงานใหปรากฏตอสาธารณชน 

      

จรรยาบรรณตอตนเอง 
 

1. แสวงหาความรู พัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน ใหมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้น 

2. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความอุตสาหะ รับผดิชอบ  

เอาใจใส ใหกับงานในหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 

3. ปฏิบัตติามขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหนวยงาน 

4. ปฏิบัตตินอยูในศลีธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันดีงาม 

 

 

 

 


