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ค�านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ 
ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองและเจ าหน าที่ของรัฐ 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจถือเป�นเจ�าหน�าท่ีของรัฐประเภทหน่ึง ซึ่งจะต�องปฏิบัติ                

ตามประมวลจริยธรรมตาม มาตรา 279 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 โดยประมวลจริยธรรมดังกล�าวประกอบด�วย มาตรฐานจริยธรรม                

อันเป�นค�านิยมหลัก (Core Value) สําหรับผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

จํานวน 9 ประการ เป�นอย�างน�อย 

 1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� สุจริต และรับผิดชอบ 

 3. การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตนและไม�มี

ผลประโยชน�ทับซ�อน 

 4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป�นธรรม และถูกกฎหมาย 

 5. การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 

 6. การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือน

ข�อเท็จจริง 

 7. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใสและตรวจสอบได� 

 8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 

 9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 

 

ค�านิยมหลัก (Core Value) 
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ค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ซึ่งเป�นสถาบันหลักของชาติในป[จจุบัน 

 2. ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม 

 3. กตัญ\ูต�อพ�อแม� ผู�ปกครอง ครูอาจารย� 

 4. ใฝ�หาความรู� หมั่นศึกษาเล�าเรียนท้ังทางตรงและทางอ�อม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต�อผู�อื่น เผ่ือแผ�และแบ�งป[น 

 7. เข�าใจเรียนรู�การเป�นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข            

ท่ีถูกต�อง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักเคารพผู�ใหญ� 

 9. มีสติ รู�คิด รู�ทํา รู�ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

 10. รู�จักดํารงตนอยู�โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รู�จักอดออมไว�ใช�ในยามจําเป�น มีไว�กิน พอใช� ถ�าเหลือก็แจก

จําหน�ายและพร�อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร�อม เมื่อมีภูมิคุ�มกันที่ดี 

 11. มีความเข�มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝ�ายต่ํา หรือกิเลส         

มีความละอายเกรงกลัวต�อบาปตามหลักของศาสนา 

 12. คํานึงถึงผลประโยชน�ของส�วนรวม และของชาติมากกว�าผลประโยชน�ของตน 

 

 
 

ค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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การบริหารกิจการและสังคมที่ดี (Good Corporate Governance) 

 การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี หรือการบริหารและกํากับดูแลองค�กร

ท่ีดี หมายถึง กติกา หรือกฎเกณฑ�การบริหารการปกครองท่ีดี เหมาะสมและเป�นธรรมท่ีใช�   

ในการธํารงรักษาสังคมบ�านเมือง อันหมายถึงแนวทางในการจัดระเบียบ เพ่ือให�สังคม              

ของประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค�กร สามารถอยู�ร�วมกันได�

อย�างสงบสุข และตั้งมั่นอยู�ในความถูกต�องเป�นธรรมตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการ

บ�านเมืองและสังคมท่ีดี  

 การสร�างระบบบริหารกิจการและสังคมดี เป�นสิ่งจําเป�นท่ีหน�วยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชนจะต�องสนับสนุนให�เกิดข้ึน จึงเห็นสมควรกําหนดหลักการข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช�                

ทําความเข�าใจ และรณรงค�สร�างจิตสํานึกให�ผู�บริหารและพนักงานเข�าใจบทบาทหน�าท่ีและ

ร�วมกันสนับสนุนระบบการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ี ดี โดยยึดหลักธธรมาภิบาล 

ประกอบด�วย 6 หลักดังน้ี 

 1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป�นหลักท่ีมีความมุ�งหมายท่ีจะคุ�มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนจากการใช�อํานาจรัฐ โดยการมีกฎหมายที่เป�นธรรม มีการบังคับใช�

กฎหมายอย�างเสมอภาคและไม�มีการเลือกปฏิบัติไม�มีมาตรการเชิงซ�อน มีการดูแลการปฏิบัติ

ให�เป�นไปตามกรอบของกฎหมายไม�ให�มีการใช�กฎหมายไปแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ มีการ

ปรับปรุงกฎหมายให�ทันสมัยสอดคล�องกับอารยประเทศ มีกรอบการปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน รวมท้ังกําหนดกรอบเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจนให�ประชาชนทราบ 

 2. หลักคุณธรรม (Ethics) เป�นมาตรฐานของความประพฤติในทางศีลธรรมว�าถูก

หรือผิด สมควรหรือไม�สมควร เม่ือมองมาจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมีความคิด

ในเรื่องหลักของคุณธรรม คือ ปลอดจากการกระทําผิดวินัย ปลอดจากการทําผิดกฎหมาย 

และปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�ที่ปลอดจาก

การคอร�รับช่ัน 

 3. หลักความโปร�งใส (Transparency) ยึดหลักการเปiดเผยตรงไปตรงมา และ

เข�าใจง�าย มีความโปร�งใสเกี่ยวกับการบริหารงานในทุก ๆ ด�าน เช�น การมีระบบงานท่ีชัดเจน 

มีระบบคุณธรรมในการเลือกบุคลากรรวมถึงการให�คุณให�โทษ การเปiดโอกาสให�สังคม

ภายนอกเข�าถึงข�อมูลข�าวสารผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา 
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 4. หลักการมีส�วนร�วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีผู�มีส�วนเกี่ยวข�องหรือ             

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มีส�วนร�วมท้ังการเมืองและบริหารกับการตัดสินใจในเรื่องต�าง ๆ โดยการ

ให�ข�อมูลแสดงความคิดเห็นให�คําปรึกษาร�วมวางแผน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกล�าวไป

ประกอบการพิจารณา กล�าวคือเป�นการสื่อสารสองทางท้ังอย�างเป�นทางการและไม�เป�น

ทางการ ประกอบไปด�วยการแบ�งสรรข�อมูลร�วมกัน การเปiดรับความคิดเห็นจากประชาชน

การวางแผนร�วมกัน การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให�เข�ามามีส�วนร�วมได� 

 5. หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) คือ หลักการเปiดโอกาสให�มีการ

ตรวจสอบ ซึ่งสะท�อนความรับผิดชอบต�อสาธารณะและผู�มีส�วนเก่ียวข�องหรือผู�มีส�วนได�      

ส�วนเสียเป�นการแสดงถึงความรับผิดชอบในการตัดสินใจความรับผิดชอบในผลงานหรือ

ปฏิบัติหน�าท่ีให�บรรลุตามเปnาหมายท่ีกําหนดไว� ซึ่งส�งผลกระทบต�อสาธารณะและการมี

ระบบติดตามประเมินผล 

 6. หลักความคุ�มค�า (Value for money) หรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Efficency and Effectiveness) คือ การคํานึงประโยชน�สูงสุดแก�ส�วนรวมในการบริหาร

จัดการและการใช�ทรัพยากรท่ีอยู�อย�างจํากัดให�เกิดประโยชน�สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการ

ปnองกันรักษาส่ิงแวดล�อมและมีความสามารถในการแข�งขันกับภายนอก 

 

 
 

 

มาตรฐาน... 
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มาตรฐานจริยธรรมขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม  

 1. ผู�ปฏิบัติงานต�องจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย� 
 2. ผู�ปฏิบัติงานต�องเป�นแบบอย�างท่ีดีในการรักษาไว�และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

แห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 3. ผู�ปฏิบัติงานต�องเป�นแบบอย�างท่ีดีในการเป�นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ            

ตามกฎหมายอย�างเคร�งครัด 

 4. ผู�ปฏิบัติงานต�องไม�ประพฤติตนอันอาจก�อให�เกิดความเส่ือมเสียต�อเกียรติภูมิ

ของตําแหน�งหน�าท่ี 

 5. ผู�ปฏิบัติงานต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถด�วยความเสียสละ 

ทุ�มเทสติป[ญญา ความรู�ความสามารถ ให�บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน�าที่

ท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ อ.อ.ป. 

 6. ผู�ปฏิบัติงานต�องรักษาความลับที่ได�จากการปฏิบัติหน�าท่ี การเปiดเผยข�อมูล            

ท่ีเป�นความลับจะทําได�ต�อเม่ือมีอํานาจหน�าท่ีและได�รับอนุญาตจาก อ.อ.ป. หรือเป�นไปตาม  

ท่ีกฎหมายกําหนดเท�านั้น 

 7. ผู�ปฏิบัติงานต�องรักษา และเสริมสร�างความสามัคคีระหว�างผู�ร�วมงาน                     

พร�อมกับให�ความช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

 8. ผู�ปฏิบัติงานต�องไม�ใช�สถานะหรือตําแหน�งไปแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควรได�

สําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน ไม�ว�าจะเป�นประโยชน�ในทางทรัพย�สินหรือไม�ก็ตาม ตลอดจนไม�รับ

ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน� อ่ืนใดจากผู�ร�องเรียน หรือบุคคลท่ี เ ก่ียวข�อง                       

เพ่ือประโยชน�ต�าง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน�าที่ของตน เว�นแต� เป�นการให�                       

ตามประเพณี ตามระเบียบ อ.อ.ป. ว�าด�วย ความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

 9. ผู�ปฏิบัติงานต�องปฏิบัติหน�าที่และประพฤติตนให�สามารถทํางานร�วมกับผู�อื่น

ด�วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย�สัมพันธ�อันดี ต�องไม�ปiดบังข�อมูลท่ีจําเป�นในการปฏิบัติงาน

ของเพ่ือนร�วมงาน และไม�นําผลงานของผู�อ่ืนมาแอบอ�างเป�นผลงานของตน 
 

*คํานิยาม* 
“อ.อ.ป.” หมายความว�า องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� 

“ผู�ปฏิบัติงาน” หมายความว�า ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการ พนักงาน พนักงานสัญญาจ�าง พนักงานปฏิบัติการ และ

พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ�าง รวมถึงลูกจ�างซ่ึงได�รับการจ�างให�ปฏิบัติงานใน อ.อ.ป.  โดยได�รับเงินเดือน/ค�าจ�าง หรือ

ประโยชน�ตอบแทนอ่ืนใดจาก อ.อ.ป.                                                                                  



-6- 
 

กลไกและระบบการบังคับใช ประมวลจรยิธรรม 
 

 1. ผู�ปฏิบัติงานต�องประพฤติและวางตนอยู�ในกรอบประมวลจริยธรรมน้ี                
อย�างเคร�งครัด ตลอดจนเป�นแบบอย�างท่ีดีควรแก�การยกย�องให�เป�นท่ีประจักษ�ต�อ
สาธารณชนท่ัวไป ท้ังน้ี ให�ผู�อํานวยการกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู�ปฏิบัติงานให�
เป�นไปตามประมวลจริยธรรมน้ี 
 2. กรณีการร�องเรียนหรือปรากฏเหตุว�ามีผู�ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ�าฝsน
ประมวลจริยธรรม ให�ผู�อํานวยการเป�นผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
  กรณีการร�องเรียนหรือปรากฏเหตุว�ามีผู�อํานวยการประพฤติปฏิบัติฝ�าฝsน
ประมวลจริยธรรมให� อ.อ.ป. รายงานประธานกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาดําเนินการ 
 3. การดําเนินการตามข�อ 1 ให� ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต�งตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไม�น�อยกว�าสามคน แต�ไม�เกินห�าคน เป�นผู�ดําเนินการสอบสวนทาง
จริยธรรม 
 4. หากดําเนินการสอบสวนตามข�อ 2 แล�วไม�ปรากฏข�อเท็จจริงว�ามีการฝ�าฝsน
ประมวลจริยธรรม ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ 1 สั่งยุติเรื่อง แต�ปรากฏ
ข�อเท็จจริงว�ามีการฝ�าฝsนประมวลจริยธรรมให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ 1  
ส่ังลงโทษผู�ฝ�าฝsนตามประมวลจริยธรรมนี้               
 5. การดําเนินการทางจริยธรรมตามข�อ 1 ข�อ 2 และข�อ 3 ให�นําแนวทาง              
และวิธีการสอบสวนตามข�อบังคับ อ.อ.ป. ว�าด�วย วินัย การสอบสวน และการลงโทษ 
สําหรับผู�ปฏิบัติงานมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 6. การสั่งการของผู�รับผิดชอบดําเนินการตามข�อ 4 ให�ถือเป�นที่สุด เว�นแต�               
จะปรากฏข�อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให�ผลการพิจารณาส่ังการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
  หากโทษท่ีผู�ฝ�าฝsนได�รับตามข�อ 4 เป�นโทษทางวินัย ให�ผู�น้ันใช�สิทธิอุทธรณ�               
ได�ตามข�อคับ อ.อ.ป. ว�าด�วย วินัย การสอบสวน และการลงโทษ สําหรับผู�ปฏิบัติงาน 

 
 

 

กลไกและระบบการบังคับใช ประมวลจรยิธรรม 
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จรรยาบรรณขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม  

 1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
  คณะกรรมการ อ.อ.ป. เป�นผู�มีอํานาจและหน�าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแล
กิจการของ อ.อ.ป. ดังน้ัน จึงควรต�องดํารงไว� ซ่ึงจรรยาบรรณของกรรมการท่ีต�องถือปฏิบัติ  
ดังน้ี 
  1.1 คณะกรรมการต�องปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค�                 
และข�อบังคับขององค�กร 
  1.2 คณะกรรมการต�องบริหารงานเ พ่ือผลประโยชน�ของรัฐ องค�กร                       
และพนักงานท้ังในป[จจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ�ขององค�กร 
  1.3 คณะกรรมการต�องบริหารงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต โดยไม�ฝ[กใฝ�
การเมือง และวางตัวเป�นกลางอย�างเคร�งครัด เพ่ือผลประโยชน�ต�อรัฐ องค�กรและพนักงาน 
ท้ังในป[จจุบันและอนาคต 
  1.4 คณะกรรมการต�องไม�มีส�วนได�เสียในกิจการท่ีกระทํากับรัฐวิสาหกิจ                   
ท่ีตนเป�นกรรมการหรือในกิจการที่มีลักษณะเป�นการแข�งขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป�น
กรรมการอยู� ท้ังน้ี ไม�ว�าโดยตรงหรือโดยทางอ�อม 
  1.5 คณะกรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเล่ียงความขัดแย�งผลประโยชน�                   
ขององค�กรเพ่ือให�การบริหารงานเป�นไปอย�างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน�ข�างต�น
รวมถึง 
   (1) ไม�หาผลประโยชน�ส�วนตัวจากการเป�นกรรมการ 
   (2) ไม�ใช�ความลับขององค�กรในทางท่ีผิด 
   (3) ไม�เป�นกรรการในบริษัทท่ีเป�นคู�แข�งขององค�กร 
  1.6 คณะกรรมการต�องบริหารงานด�วยความระมัดระวังและไม�สร�างข�อผูกมัด                            
ท่ีอาจขัดแย�งกับหน�าท่ีของตนในภายหลัง 
  1.7 คณะกรรมการต�องไม�แสวงหาผลประโยชน�อันมิชอบจากการทํางานไม�ว�า
ทางตรงหรือทางอ�อม 
  1.8 คณะกรรมการต�องปฏิบัติหน�าท่ีของตนเองอย�างเต็มความสามารถ      
เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร 
  1.9 คณะกรรมการต�องไม� เป�นผู�ประกอบการหรือเป�นผู� ถือหุ�นสําคัญ                   
หรือมีบุคคลในครอบครัวเป�นกรรมการหรือเป�นผู�ถือหุ�นในกิจการหรือธุรกิจการค�าใดอัน                
มีสภาพอย�างเดียวกัน และเป�นการแข�งขันหรือทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเองเป�นกรรมการ
อยู� ไม�ว�ากระทําเพ่ือประโยชน�ของตนเองหรือของผู�อ่ืน 
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  1.10 กรรมการต�องไม�กระทําการใด อันมีลักษณะเป�นการเข�าไปบริหารหรือ
จัดการใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชน�ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเอง
เป�นกรรมการอยู� หรือเอ้ือประโยชน�ให�บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม�ว�าจะทําเพ่ือประโยชน�
ของตนเองหรือผู�อ่ืน 

 2. จรรยาบรรณของผู บังคับบัญชา 
  2.1 เป�นผู�นําและเป�นแบบอย�างท่ีดี มีความยุติธรรม และมีวินัย 
  2.2 ส�งเสริมและสนับสนุนให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
  2.3 ใช�วิจารณญาณในการตัดสินใจอย�างรอบคอบ  
  2.4 สอนงาน แนะนํางาน ถ�ายทอดความรู�และประสบการณ�แก�ผู�ใต�บังคับ 
บัญชาควบคุมดูแลให�สามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จ 
  2.5 รับฟ[งป[ญหาตลอดจนให�ข�อคิดเห็นและคําปรึกษาด�วยความจริงใจ                  
มีเหตุผล 

 3. จรรยาบรรณของผู ใต บังคับบัญชา 
  3.1 เช่ือฟ[งและปฏิบัติตามคําส่ังของผู�บังคับบัญชาท่ีชอบด�วยระเบียบและ                 
ข�อปฏิบัติ    
  3.2 เสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงระบบงานด�วยความสุจริตใจ และยอมรับ
ฟ[งความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
  3.3 มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
  3.4 มีวินัย ให�เกียรติผู�บังคับบัญชา ไม�แสดงอาการก�าวร�าว กระด�างกระเด่ือง 

 4. จรรยาบรรณต�อเพ่ือนร�วมงาน 
  4.1 ให�ความช�วยเหลือเพ่ือนร�วมงาน ด�วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 
  4.2 ปฏิบัติต�อเพ่ือนร�วมงานด�วยความสุภาพ ให�เกียรติ 
  4.3 มีความสามัคคี และยอมรับฟ[งความคิดเห็นของผู�อ่ืนเสมอ 
  4.4 มีความอดทน อดกล้ัน มีวินัย และเสียสละเพ่ือส�วนรวม 
  4.5 ละเว�นการใส�ร�ายปnายสี และกระทําการในลักษณะของการแข�งขันกันเอง 

 5. จรรยาบรรณต�อผู ใช บริการ ต�อสิ่งแวดล อมและสังคม 
  5 . 1  ป ฏิ บัติ เป�นตั วอย� าง ท่ีดี  ในการสงวนอนุรั กษ� และ ใช�ประ โยชน�
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.2 สนับสนุนและส�งเสริมให�ความรู�ในเรื่องการอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม� 
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  5.3 ปลูกฝ[งจิตสํานึกความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมให�เกิดข้ึน                     
ในหมู�พนักงาน 
  5.4 ให�บริการต�อลูกค�าและผู�เก่ียวข�องด�วยความสุภาพเรียบร�อยอย�างเต็มใจ 
เอ้ือเฟsuอมีนํ้าใจ ให�คําแนะนําช�วยเหลือ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกต�อง ชอบธรรม 
  5.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีมีต�อผู�ใช�บริการ และผู�เก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 

 6. จรรยาบรรณต�อหน�วยงาน 
  6.1 ใช�และรักษาทรัพย�สินของ อ.อ.ป. ให�เกิดประโยชน�สูงสุด และไม�นําไปใช�
เพ่ือประโยชน�ตนเองหรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังช�วยกันดูแลสถานท่ีทํางานให�เป�นระเบียบและ
สะอาดอยู�เสมอ 
  6.2 รักษาความลับ ข�อมูล ข�าวสารของ อ.อ.ป. โดยดูแลและระมัดระวังมิให�
เอกสารท่ีไม�พึงเปiดเผยแก�บุคคลภายนอก 
  6.3 ละเว�นหรือหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต�อบุคคลภายนอกหรือ
ส่ือมวลชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานของหน�วยงาน โดยตนเองไม�มีอํานาจหน�าท่ี หรือเรื่องอ่ืนใด
ท่ีอาจกระทบกระเทือนต�อช่ือเสียงและการดําเนินงานของหน�วยงาน 
  6.4 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย� สุจริต หลีกเล่ียงการกระทําใดท่ีอาจทําให�
เกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงต�อหน�วยงาน 
  6.5 รักษาภาพพจน� ช่ือเสียงอันดีงามต�อหน�วยงานให�ปรากฏต�อสาธารณชน 

 7. จรรยาบรรณต�อตนเอง 
  7.1 แสวงหาความรู� พัฒนาตนเอง ให�เป�นผู�มีความรู� ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
  7.2 ปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส�
ให�กับงานในหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ 
  7.3 ปฏิบัติตามข�อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหน�วยงาน 
  7.4 ปฏิบัติตนอยู�ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันดีงาม                                                                          

 

 

จรรยาบรรณขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม  


