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คานา
คณะกรรมการ กนอ. ได้ ให้ ค วามส าคั ญ เรื่อ ง การจั ด ให้ มี จ รรยาบรรณของ กนอ. ที่ เป็ น
ลายลักษณ์อักษร และทบทวน/ปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัยเป็นประจา โดยกาหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางปฏิบัติที่บุคลากรทุกคนภายใน กนอ. นาไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นองค์กรที่มี ความ
โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม เพราะปัจจุบันชื่อเสียงความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สาคัญมากใน
การกาหนดคุณค่าขององค์กร และโอกาสในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้น สื่อมวลชน สาธารณชนและผู้ลงทุนให้
ความสนใจกับประเด็นด้านจรรยาบรรณของบุคลากรทั้งในส่วนที่เป็นระเบียบปฏิบัติและในส่วนของพฤติกรรม
ของฝ่ายบริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจที่แสดงออกให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อให้สอดคล้องต่อการ
ดาเนินการตามนโยบายการกากับ ดูแล กิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จรรยาบรรณจึงถือเป็นเครื่องมือที่
สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการ กนอ. จึงได้มีการกากับให้กาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตาม
หน้าที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อ กนอ. และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
กนอ. จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือจรรยาบรรณนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 และได้มีการ
ทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณของ กนอ. เป็นประจาทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของ กนอ. พิจารณา
สอบทานจรรยาบรรณ เพื่อเป็น แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรของ กนอ. ทั้ง คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มุ่งเน้น การพัฒนาให้ กนอ. เป็นองค์กรที่มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่
เชื่อถือและยอมรับของนักลงทุน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ก าร การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management & Compliance : GRC) ในการประชุม ครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 และคณะอนุ กรรมการการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. (Corporate
Governance : CG) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 19 สิ งหาคม 2558 ได้มี ม ติ เห็ น ชอบการทบทวน
จรรยาบรรณ กนอ. ประจาปี 2558 ดังนั้ น เพื่อให้ บุคลากรทุกระดับของ กนอ. ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ประพฤติ ปฏิ บ ั ติ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม และพั ฒ นา กนอ. ให้เป็นองค์กรที่มี
ศักดิ์ศรีมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ของนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สังคม
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มจี รรยาบรรณของ กนอ. ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. องค์รวมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 339 ลงวั น ที่ 13 ธั น วาคม 2515 และตราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ กนอ.
พ.ศ. 2522 ต่ อ มามี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2539
การจัด ตั้ง กนอ. มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อเป็ น กลไกของภาครัฐในการขั บเคลื่ อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ด้วยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อการเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการประกอบ
กิจ การโรงงานอุ ต สาหกรรมให้ อ ยู่ รวมกั น อย่างเป็ น ระบบ เพื่ อสนั บ สนุ น ความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ
อย่ า งยั่ งยื น ควบคู่ กั บ การจั ด การด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม และก่ อ ให้ เกิ ด การกระจายความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ
และอุตสาหกรรม ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืน และได้มีก ารแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2550 เพื่อขยายขอบเขตของการพัฒนาพื้นที่จากภาคอุตสาหกรรม สู่ภาคบริการ

ภารกิจหลัก
กนอ. มีภารกิจที่สาคัญตามกฎหมาย และที่ได้รับมอบหมายตามแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศ
ที่สาคัญ คือ การพัฒนาพื้นที่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก ารมี ค วามเจริ ญ เติ บ โต
อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการกากับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อชุมชน ซึ่งสามารถสรุปภารกิจหลักของ กนอ. ได้ดังนี้
1) จัดหาที่ดินและพัฒ นาเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งนิคม
อุ ต สาหกรรมในรู ป แบบ การร่ ว มทุ น การร่ ว มด าเนิ น งาน ที่ ส ามารถรองรั บ การลงทุ น
ของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมายของประเทศ
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2) จัดตั้ง และพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับและสนับสนุนการดาเนินงานของ
นิคมอุตสาหกรรม ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ
3) จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
4) ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
5) จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม
6) ควบคุม กากับดูแล ตลอดจนประสานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

ระบบคุณค่าของ กนอ.
ภายใต้ภารกิจหลักที่ กนอ. ต้องดาเนินงานเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ได้สร้าง
ระบบคุณค่าให้แก่วงจรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ยั่งยืน บนหลักพื้นฐานของ 5’E ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)

Equitability
Economy
Environment
Ethics
Education

การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
การก่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจริยปรัชญาในการประกอบกิจการ
การเผยแพร่ความรู้และยกระดับการศึกษา
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ค่านิยม (Values)
กนอ. ได้กาหนดกลไกการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ผ่านค่านิยมและวิถีแห่ง SMART ที่จะใช้เป็นบรรทัด
ฐานสาหรับพนักงานในการนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า บรรลุสู่เป้าหมาย
ขององค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
กนอ. กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำสร้ำงเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภำพและยั่งยืน ”
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานของ กนอ. ในช่วงปี 2557-2559 ดังนี้
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พันธกิจ (Mission)
กนอ. กาหนดพันธกิจที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดาเนินงานของ กนอ. ดังนี้
ต่อประเทศ
:
พัฒนาฐานการผลิตและบริการที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ต่อสังคม ชุมชน :
สร้างความเจริญเติบโตของ ภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม
ต่อผู้พัฒนานิคมฯ :
สร้างกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้อ ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมฯ
ต่อผู้ประกอบการ :
ส่งเสริมและผลักดันกลไกที่สนับสนุนการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้
ต่อองค์กร
:
พัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางด้าน
การเงินในระยะยาว
ต่อบุคลากร
:
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็ นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง พัฒนาระบบการ
บริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร

ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1) พึงมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และหรือได้รับผลกระทบอันเกิ ดจาก
การดาเนินงานขององค์กร
2) พึงรักษา/ธารง ไว้ซึ่งจารีตประเพณี และศิล ปวัฒ นธรรมที่ดีงามของชาติ ให้ ความร่ว มมือสนับสนุน
นโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชการและชุมชนด้วยความเอื้ออาทร โดยจัดสรรกาไรส่วนหนึ่ง
ขององค์กรให้แก่สังคมอย่างสม่าเสมอ
3) พึงรั กษาความลั บ ของผู้ ล งทุ น ผู้ ใช้บ ริการ ผู้ เกี่ยวข้อง และประชาชนอย่างจริงจัง และไม่นาไปใช้
ประโยชน์เพื่อองค์กรหรือบุคคลโดยมิชอบ
4) พึงให้บ ริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยคุณ ภาพที่ได้มาตรฐาน ราคาที่เป็นธรรม และ
สร้างความประทับใจ
5) พึ งยึ ด ถือ และปฏิ บั ติ ในเรื่ องความปลอดภั ย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อมที่ ดี เพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างสมดุลและยั่งยืน
6) พึงสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
7) พึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ร่วมดาเนินงานและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม
8) พึงกาหนดเงื่อนไขกับคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม
9) พึงให้ข้อมูลขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณะอย่างเพียงพอ เป็นจริงและถูกต้อง
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10) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11) พึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด
12) พึงให้ ความสาคัญ กับ การพั ฒ นาทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและปลู กจิตส านึก
ให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พากเพียร อดทน และรับผิดชอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ อันเป็นปัจจัยที่จะนาไปสู่ความน่าเชื่อถือ
และประสิทธิภาพขององค์กร คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
3.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ กนอ.
1) ปฏิบั ติห น้ าที่ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กนอ. และไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กนอ.
2) นาความรู้ และทักษะการบริห ารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริห ารงาน กนอ.
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
3) รักษา เกียรติยศ ชื่อเสียง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กนอ.
4) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของ กนอ. ต่อบุคคลภายนอก
5) ไม่ ใช้ อ านาจหน้ าที่ ข องตน หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น อาศั ย อ านาจหน้ าที่ ของตนไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
6) ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเป็นการ
เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ
3.2 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อพนักงาน
1) ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานด้ ว ยความสุ ภ าพ และให้ ค วามเคารพต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเป็นธรรม
2) ให้ความสาคัญกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม
3) ดาเนินการอย่างเป็นระบบในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
4) ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ างในเรื่ อ งจรรยาบรรณ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เคร่งครั ด ในกลุ่ ม
ผู้บริหาร และพนักงาน
5) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6) ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัว
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3.3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อลูกค้า
1) สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
2) แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3) สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง
5) จัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชน
ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6) ไม่ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
3.4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อสังคมโดยรวม
1) สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม โดยไม่ ก ระท าการใดที่ จ ะมี
ผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม
2) จั ด สรรก าไรส่ ว นหนึ่ ง ของ กนอ. ให้ แ ก่ กิ จ กรรมที่ จ ะมี ส่ ว นสร้ า งสรรค์ สั ง คมอย่ า งสม่ าเสมอ
โดยครอบคลุ ม การสนั บ สนุ น จารี ต ประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ดี งามของสั ง คมไทย และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ปฏิบั ติห รือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
4) ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผู้บริหาร หมายความถึง พนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย พนักงาน
4.1 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อ กนอ.
1) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงาน
2) พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรู้ โดยประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ อย่ า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดการไตร่ตรอง
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3) ไม่พึงแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ และไม่ ด าเนิ น การใด ๆ ในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ต่อองค์กร
4) ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
5) จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
6) รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
7) รายงานต่อสาธารณะถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
8) บริหารจัดการความเสี่ยงและกาหนดระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจ
เกิดขึ้นและกระทบต่อการดาเนินงานของ กนอ.
9) กากับ ดูแล การดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10) ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
11) ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตน

4.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน
1) พึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของพนั ก งาน โดยให้ โ อกาสพนั ก งาน
อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
2) พึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3) พึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และ ศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และไม่ดาเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน
4) สร้างแนวทางปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานตระหนักในความสาคัญของจรรยาบรรณ
5) พึงให้ความมั่นใจกับพนักงานในด้ าน สวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม รวมทั้ง
ความก้าวหน้าในงาน Career path
6) สื่อสารข้อมูล นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กรให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และทั่วถึง
7) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ
8) การแต่ งตั้ งและโยกย้ า ย การเลื่ อ นขั้ น รวมถึ งการให้ รางวั ล และการลงโทษพนั ก งาน ต้ อ งมี
คุณ ธรรม มีจริ ยธรรม และกระทาด้ว ยความยุติธ รรม ความสุ จริตใจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานแต่ละบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติ
9) สนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ
10) บริหารงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
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11) เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานสามารถแจ้ ง เรื่ อ งการท าผิ ด กฎหมายขององค์ ก ร หรื อ เรื่ อ งที่ อ าจ
ส่ งผลกระทบต่อภาพลั กษณ์ องค์ กรในเชิ งลบ และมี ระบบในการปกป้ อ งผู้ แ จ้งเรื่องกระท าผิ ด
ดังกล่าว
12) ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13) ส่งเสริ มให้ พ นั กงานเป็ น คนดีมีคุณ ธรรม ยึดมั่น ในระบอบประชาธิป ไตย อันมีพ ระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
14) ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อ
แต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง
4.3 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
1) พึงให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกาหนดระดับคุณภาพ ของการบริการที่ยอมรับได้
2) พึ งจั ด ระบบให้ ลู กค้ าและประชาชนแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การบริก าร และให้ ลู ก ค้าและ
ประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
3) พึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง
4) พั ฒ นาช่ อ งทางที่ จ ะเพิ่ ม ประโยชน์ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมการบริหารใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
5) พึงปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
6) การน าเสนอการบริ ก ารจะต้ อ งไม่ ท าให้ ลู ก ค้ า และประชาชนเกิ ด ความเข้ าใจผิ ด หรื อ สั บ สน
นาเสนอการบริการด้วยความชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
7) รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
8) พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่าสุด ควบคู่กับรักษาคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐาน
9) ไม่ ค้ าก าไรเกิน ควรเมื่อ เปรี ย บเที ย บกับ คุ ณ ภาพของการบริก าร และไม่ กาหนดเงื่อ นไขการค้ า
ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน
10) รับ ผิ ดชอบความเสี ย หายอย่างเป็ นธรรมให้ ลู กค้าและประชาชนที่ได้รับการบริการ ที่ผิ ดพลาด
หรือไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง
11) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4.4 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
1) พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3) ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจาก
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มูลความจริง
4) ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
4.5 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่ค้า
1) การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวของ
หน่วยงานที่จะได้รับประกอบกัน ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคานึงถึงคุณภาพ
และการดูแลรักษาเป็นสาคัญ ให้สามารถกระทาได้โดยไม่ต้องถือราคาต่าสุดในการเสนอซื้อหรือ
จ้างเสมอไป
2) ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ กนอ.
3) ต้องเคารพในข้อตกลงที่ได้ทากับ คู่ค้า หากพบเหตุอันจะทาให้ผิดข้อตกลงตามสัญญา ต้องรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายพัสดุทราบ
4) ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญของ กนอ.ให้กับ คู่ค้าเว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
5) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
6) สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างจากคู่ ค้ าที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่างมี จ ริย ธรรม รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
7) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4.6 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อสังคมโดยรวม
1) สร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทาการใดที่จะมีผลเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2) ปฏิบัติ หรือควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ที่ออกโดย
หน่วยงานกากับดูแล
3) ไม่ย อมเป็ น เครื่ องมือ หรื อสนั บ สนุ นแนวทางใด ๆ ที่จะทาให้ เกิดการหลี กเลี่ ยงการปฏิบั ติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงาน
5) จัดสรรผลกาไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่ วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ โดย
ครอบคลุมการสนับสนุนจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
6) ผู้บริหารต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะ
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บั่นทอนความเชื่อมั่นขอประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 5 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง
พนั ก งาน หมายความว่า บุ คคลที่ กนอ. จ้างไว้ป ฏิ บั ติ งานในลั ก ษณะประจาและรับ เงิน เดื อ น
ตามตาแหน่ง และขั้นที่บรรจุ
ลูกจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่ กนอ. จ้างไว้ ไม่เป็นการประจา เพื่อทางานอัน มีลักษณะ
เป็นครั้งคราว เป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล
5.1 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อ กนอ.
1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และคาสั่งของ กนอ. อย่างเคร่งครัด
2) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุดของ กนอ.
3) พึงใช้เวลาและทรัพย์สินของ กนอ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งดูแลมิให้เสื่อมเสียและสูญหาย
4) ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ กนอ. รวมทั้ง
ต้องเปิ ดเผยความสั มพั น ธ์กั บองค์กร สถาบั นทางธุ รกิจภายนอก หรือความสั มพั น ธ์ท าง
เครือญาติเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์
5) รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์
ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6) ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานของ กนอ. โดยที่ตนเองไม่มีอานาจหน้าที่ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและการดาเนินการของ กนอ.
7) ชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของ กนอ. เมื่อมีโอกาส
8) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบว่า กนอ. หรือบุคคลใน กนอ. กระทาการใด ๆ โดยมิชอบ
9) ไม่เบียดบังเวลาปฏิบัติงานไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

5.2 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อลูกค้า
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1) พึงให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนโยน และยิ้มแย้มแจ่มใส
2) มีความจริงใจและรักษาคามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและไม่สร้างความหวังแก่ลูกค้าในสิ่งที่
กนอ. ไม่สามารถทาได้
3) ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น
4) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้าซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ไม่เบียดเบียนลูกค้า หรือแสวงหาผลประโยชน์
5) ให้บริการลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน
6) หากลู กค้าน าสิ่งของมามอบเพื่อตอบแทนแต่ มีมูลค่าสู ง ให้ คืนผู้ มอบโดยเร็ว และอธิบาย
เหตุผ ลที่ ไม่อาจรับ ไว้ได้ กรณี ส่ งคืนผู้ มอบไม่ได้ให้ รายงาน กนอ. เพื่อด าเนิ นการตามที่
เห็นสมควร เช่น ส่งมอบให้องค์กรสาธารณกุศล เป็นต้น
7) ให้บริการด้วยกระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
5.3 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อตนเอง
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อื่นใดโดยวิธี มิชอบ
จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่น
2) ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
และองค์กร เช่น ไม่กระทาตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และ
ไม่ ป ระกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ กระท ากิ จ การใดอั น จะกระทบกระเทื อ นต่ อ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและองค์กร
3) พึงประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน กนอ. ทั้งกิริยามารยาท การวางตัว
การแต่งตัว เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ตนเองและ กนอ.
4) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของ กนอ. อย่างเคร่งครัด
5) รักษาสัจจะ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
6) รู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น
7) ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
8) รู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
9) เป็นคนตรงต่อเวลา อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ กนอ. อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
10) พยายามสร้างและรวบรวมผลงานที่ตนทาไว้อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะเผยแพร่นาเสนอ
หรือ อ้างอิงได้เมื่อต้องการใช้ประกอบการพิจารณาหรือปฏิบัติงาน
11) พึงใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ก่อภาระหนี้สินล้นพ้นตัว รู้จักเก็บออมไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
หรือซื้อทรัพย์สินเกินกาลังความสามารถหรือที่มาแห่งรายได้ของตน
12) ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุข เช่น เล่นการพนัน ติดยาเสพติด ดื่มสุราเป็นอาจิณ เป็นต้น
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13) ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นในคุณงามความดี ความถูกต้องความชอบธรรม
มีความกตัญญูรู้คุณต่อ กนอ.
14) พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความทันสมัย และรู้จักปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
15) กล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกง
และการทุจริต
5.4 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อผู้ร่วมงาน
1) พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน งดเว้นการกระทา
ใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน
2) ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหารหรือพนักงานอื่นโดยปราศจากมูลความจริง
3) เคารพในสิทธิของผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใน กนอ. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ
มีน้าใจโอบอ้อมอารี มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมงานและปรับตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้
4) ให้เกียรติผู้ร่วมงาน เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
5) หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัว
ไปวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก
6) พึงให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ
7) ให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และ
พร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไป
8) ให้ความอนุ เคราะห์ และหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลื อ
ซึ่งอยู่ในวิสัยที่พึงกระทาได้โดยไม่เดือดร้อน
9) ดูแลทุกข์สุขให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเจ็บป่วยหรือเดือดร้อนตามแต่กรณี
10) ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจโดยไม่ต้องให้ร้องขอ เมื่อเห็นว่าผู้ร่วมงานมีงานจานวนมาก
หรือเป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
11) ไม่ ค านึ งถึ งผลประโยชน์ ส่ ว นตน เมื่ อ ใดเจ้ า หน้ าที่ ป ระสงค์ จ ะให้ ค นเหล่ านี้ ได้ ห รื อ เสี ย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
5.5 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อผู้บังคับบัญชา
1) พึงให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มีตาแหน่งที่สูงกว่า
2) รับฟังคาแนะนาของผู้บังคับบัญชา
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3) เชื่อฟังและปฏิบั ติห น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชาโดยที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรด้วยความวิริยะอุตสาหะให้งานบรรลุผลสาเร็จ
4) ไม่กระทาตนเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสัมมาคารวะมีความสุภาพต่อ
ผู้มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่า
5) ไม่รายงานข่าวสารที่เป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
6) ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม

5.6 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อคู่ค้า
1) การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวของหน่วยงานที่จะได้รับประกอบกัน ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้
ต้องคานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสาคัญ ให้สามารถกระทาได้โดยไม่ต้องถือราคา
ต่าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
2) ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ กนอ.
3) ต้อ งเคารพในข้ อตกลงที่ ได้ท ากั บ คู่ค้ า หากพบเหตุอั น จะท าให้ ผิ ด ข้อ ตกลงตามสั ญ ญา
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายพัสดุทราบ
4) ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่สาคัญของ กนอ. ให้ กับ
คู่ค้า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
5) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ คู่ค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
6) สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าที่ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
7) หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
5.7 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อสังคม
1) พึงให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนและเพื่อสันติสุขของสังคมโดยรวม
3) ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อสนั บสนุนกิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่จะก่อให้ เกิดความเสี ยหาย
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4) ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้อง
จากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
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