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 ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
 
 
 
 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) คือ แบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่สมาชิก

ภายในองค์กรกระท าหรือจัดให้มีขึ้น ซ่ึงมีรากฐานมาจากค่านิยม ความคิด ความเช่ือ และอุดมการณ์          

ที่สมาชิกมีร่วมกัน อันเนื่องมาจากการได้เห็นได้เรียนรู้จากส่ิงที่เกิดข้ึนในองค์กรและผลที่ตามมาร่วมกัน 

การเรียนรู้ถึงส่ิงที่เกิดข้ึนในองค์กรนี้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าบุคคลควรจะแสดงพฤติกรรมตอบโต้

ต่อสภาพแวดล้อมในแต่ละสถานการณ์ที่เผชิญอย่างไร   หรืออาจสรุปสั้นๆ ได้ว่า : วัฒนธรรมองค์กร       

ก็คือ พฤติกรรมที่สร้างข้ึนจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันและยืดถือปฏิบัติกันมาจนเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้นๆ 

 วัฒนธรรมองค์กรเป็นพฤติกรรมที่สร้างข้ึนจากคนในองค์กร เกิดจากความต้องการที่จะ

เปล่ียนแปลงภายในองค์กรโดยผ่านการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติในองค์การโดยไม่มีเขียนไว้เป็นตัวบทกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในองค์กร แต่เป็นรูปแบบการ

ท างานขององค์กรที่ถูกถ่ายทอดจากผู้บรหิารและพนักงานในอดีตมาจนถึงปจัจุบัน และมีอิทธิพลต่อการ

ประพฤติปฏิบัติของคนในองค์กร โดยสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ การวางแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร และที่ส าคัญที่สุดวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร โดยเป็น

เครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์กรชนิดหนึ่งที่ใช้ก าหนดทิศทางขององค์กรมากกว่าการใช้

กฎระเบียบ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ และยึดถือ

ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีบุคลากรที่หลากหลายสายงาน หลากหลายพื้นที่ 

และมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ซ่ึงอาจมีความคิด ความเช่ือ หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน อีกทั้ง

หน่วยงานแต่ละแห่งต่างก็มีวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมเหล่านั้นต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การท างานของบุคลากรในหน่วยงาน แต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็อาจก่อให้เกิดผลทางลบแก่องค์กร

ได้ ถ้าวัฒนธรรมนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะภายในและส่ิงแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่ นอกจากนี้หาก

บุคลากรในหน่วยงานยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือทิศทางขององค์กร       

ในปัจจุบันจะท าให้วัฒนธรรมนั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงขององค์กร ดังนั้น องค์กร        

ที่ต้องการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงจึงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่หรือวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ

ควำมส ำคญัของวัฒนธรรมองค์กร 
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ทิศทางขององค์กร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดและตัดสินใจ และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรอีกด้วย 

อ.อ.ป. จึงได้ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดท าแผนวัฒนธรรมองค์กร 

ประจ าปี 2564  เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการเสริมสร้างให้บุคลากรของ อ.อ.ป. มีพฤติกรรม

แนวทางของวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ ให้สามารถขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ    

อ.อ.ป. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมการ

ท างานและแนวคิด ทัศนคติที่ดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 

 1) ทิศทำงองค์กร 

วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO’s Vision)  

 “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลกู ในป ี2565” 
 

พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)  

    พัฒนาท่ีดินสวนป่าให้เปน็สวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยนืใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจ 

        ตามศักยภาพสวนป่า 

    ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร 

    ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 

       วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 

    ปรบัโครงสร้างทางการเงินทัง้ระบบ พัฒนาสินทรพัย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

        ใหเ้กิดประโยชนต์ามศักยภาพ สร้างก าไรพอเล้ียงองค์กร ไม่เปน็ภาระต่อรัฐ 

    พัฒนาชมุชนท้องถิน่โดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 

    สงวน อนุรกัษ์ บริบาลช้างไทยและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นทีเ่ป้าหมาย 

    พัฒนาธรุกิจบรกิารและพัฒนาธุรกจิท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 

เป้ำประสงค์ 

    พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตาม 

        มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นผู้น าในการจัดการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจในภูมิภาคอาเช่ียน 

    ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือเพ่ิม 

        มูลค่าไม้และลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและ 

        เพ่ิมจุดจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมยอดจาหน่ายสินค้า 

ข้อมูลพ้ืนฐำนของ อ.อ.ป. 
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    แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้และบุคลากร 

        มีความสามารถในการบริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน 

    เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร  

        ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

    ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลก าไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

    ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้าง 

        มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
 

ยุทธศำสตร์ อ.อ.ป. 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลงัขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

       เป้าประสงค์  มีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

และสามารถด าเนินงานตามบทบาทและทิศทางที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

         เป้าประสงค์ มีแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี  และ

โครงการลงทุนมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว     

         เป้าประสงค์ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะกลางและระยะยาว ประสบผลส าเร็จ     

ในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน และมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินการ

ตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 

        เป้าประสงค์ จัดท าฐานข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งเปิดเผยสู่สาธารณชน (Open Data) เช่น 

ข้อมูลการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้

โดยมีการประเมิน และรายงานผลตามมาตรฐานสากล 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

        เป้าประสงค์ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งน าระบบการ

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) มาใช้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 
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กำรแบ่งส่วนงำนของ อ.อ.ป. 

 หน่วยงานของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน แบ่งเป็น 

  หน่วยสนับสนุน มี 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักบริหารกลาง ส านักตรวจสอบภายใน  

ส านักบัญชีและการเงิน  ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์  ส านักกฎหมาย ส านักวิจัยพัฒนาการ

จัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  และส านักธุรกิจการตลาด   

  หน่วยผลิต มี 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง  องค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  องค์การอุตสาหกรรมปา่ไมภ้าคใต ้ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระ

อุปถัมภ์ฯ    

บุคลำกรในองค์กร 

 อ.อ.ป. มีกรอบอัตราก าลังทั้งส้ิน 3,608 อัตรา และมีบุคลากร ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 

จ านวนทั้งส้ิน 1,301 คน แบ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน 474 คน  และหน่วยงานผลิต 827 คน โดยมี

พนักงาน/พนักงานสัญญาจ้าง มีจ านวน 813 คน ส่วนใหญ่คุณวุฒิปริญญาตรี และอยู่ ในช่วงอายุ         

23 - 40 ปี มากที่สุด ส าหรับพนักงานปฏิบัติการ/พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง มีจ านวน 488 คน        

ส่วนใหญ่คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น และอยู่ในช่วงอายุ 41 - 55 ปี มากที่สุด 
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 ส่วนที่ 2  กำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ  

 อ.อ.ป. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงเป็นฐานและเป็นตัวก าหนด

ทัศนคติและพฤติกรรม หล่อหลอมให้มีความเช่ือและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดพลังใน

การขับเคล่ือน อ.อ.ป. ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้มีการด าเนินการต่างๆ 

ที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่  

 

 
 ในปี 2551 ได้มีก าหนดวัฒนธรรมและค่านิยมของ อ.อ.ป. ซ่ึงเป็นการก าหนดวัฒนธรรมและ

ค่านิยมในการท างาน เพ่ือเป็นแบบแผนให้ผู้ปฏิบัติงานยืดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ประกอบด้วย  ท างานเป็นทีม  อุทิศเวลาให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  มีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีและมีมุมมองในเชิงบวก และรู้จักพัฒนาตนเอง 

 ต่อมาในปี 2563 ได้มีการทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือครอบคลุมถึงการ

ท างานขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality focused) และเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ อ.อ.ป. ตามค าสั่ง        

อ.อ.ป. ที่ 28/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อ านวยการ, รองผู้อ านวยการ 

และผู้อ านวยการส านักทุกส านัก โดยมีหน้าที่ร่วมกันสร้างและออกแบบค่านิยมองค์กร และสามารถ

น ามาเป็นแนวทางในการปลูกฝังพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พิจารณาแนวทางการส่งเสริม

ค่านิยมและวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. เพ่ือให้บุคลากรยึดถือไว้เป็นเป้าหมายร่วมกันและสามารถแสดงออก

ทางพฤติกรรมต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม

ของ อ.อ.ป.   

 ทั้งนี้ในการทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมได้มีการก าหนดขั้นตอนการสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรของ อ.อ.ป. และด าเนินการตามขั้นตอน โดยให้แต่ละหน่วยงานระดมความคิดเห็น       

ผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือค้นหาค่านิยม ความหมาย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จ านวนอย่างน้อย 

5 – 10 ค า  ซ่ึงค่านิยมจะต้องส่งเสริมวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นคุณภาพ สอดคล้องกับ Core Business Enablers 

เพ่ือจะได้น ามาคัดเลือกและด าเนินการตามขั้นตอน และได้รวบรวมค่านิยม ความหมาย และพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ จากของทุกหน่วยงาน โดยด าเนินการ 

ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
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      หาความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันระหว่างแต่ละค าและจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 6 กลุ่ม  โดย

คัดเลือกค าจากแต่ละกลุ่มมาก าหนดเป็นค่านิยม พร้อมทั้งอธิบายความหมายของค่านิยมที่คัดเลือกให้

ครอบคลุมหลากหลายแง่มุมเพื่อสะท้อนถึงลักษณะองค์กร  

     จัดเรียงค่านิยมที่คัดเลือกไว้เป็น 2 รูปแบบ พร้อมก าหนดความหมายของรูปแบบเพ่ือให้

บุคลากรเข้าใจได้ง่าย คือ  F O R E S T ผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ และ F I O  ผู้น าการจัดการ

สวนป่าเศรษฐกิจ  เพ่ือให้คณะท างานฯ พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ และค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมที่

พึงประสงค์ของค่านิยมแต่ละตัวที่ก าหนดไว้ในแต่ละรูปแบบ ซ่ึงคณะท างานฯ ได้ด าเนินการคัดเลือก

รูปแบบค่านิยมหลัก และคัดเลือกรูปแบบ F I O  ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แล้ว  

     ได้ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบ (Model) ค่านิยม (Values) และ

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้   

F-I-O ผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกจิ 

รูปแบบ 

(Model) 

คา่นยิม 

(Values) 

ความหมาย 

ของค่านยิม 
พฤติกรรมที่พึงปฏบิัติ 

F 
รากฐานปา่ไม้ 

(Foundation  

of forestry) 

เป็นองค์กรหลัก 

ในการจัดการสวนป่า

เศรษฐกจิ 

- มุ่งมั่นความเป็นเลิศทางด้านป่าไม้ 

- สร้างจิตส านึกอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาธุรกิจเติบโตบนพ้ืนฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เผยแพรแ่ละพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 

- ใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

I 

นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีดจิิทัล 

(innovation &  

Digital 

Technology) 

แสวงหาวิธีการใหม่ๆ 

พัฒนางาน เพื่อให้เกดิ

กระบวนการใหม่ 

- ทันโลก ติดตาม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

- คดิเป็นระบบ คน้คว้า วิจัย สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ 

- น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กร 

- พัฒนางานด้วยวิธีการใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งที่มอียู่เดิม 

- ศึกษา เพิ่มทักษะ เรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ ต่อเน่ือง 

O 
พันธะผูกพัน 

(Obligation & 

Ownership) 

มีความรักความผูกพัน 

และรู้สกึเป็นเจ้าของ

องค์กร 

- ปกป้องรักษาผลประโยชนแ์ละช่ือเสียงองค์กร 

- เสียสละ ทุม่เท อุทศิตน 

- รักและศรัทธาในองค์กร 

- ค านงึถงึประโยชนส์่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

- ยอมรับเป้าหมาย มุง่มั่นร่วมกัน 
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 อ.อ.ป. ได้ด าเนินการโครงการองค์กรคุณธรรม และจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. เพ่ือให้เห็น

ถึงความส าคัญขององค์กรคุณธรรม ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ อ.อ.ป. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ประกอบด้วย โครงการองค์กรคุณธรรม ปี 2560 และโครงการองค์กรคุณธรรม ปี 2561  ซ่ึง

ได้ด าเนินการได้เชิญวิทยากรและทีมงานจากมูลนิธิยุวสถิรคุณที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างองค์กร

คุณธรรมมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงานกลางและกลุ่มผู้บริหาร รวมถึงมีวิทยากรตัว

คูณจากส านักบริหารกลางเดินทางไปส่ือสารและค้นหาคุณธรรมหลักและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  5 หน่วยงาน พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมไปส่ือสารให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของตนเอง  ซ่ึงได้มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้

ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และจากการค้นหาคุณธรรมหลักและแนวทางปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติงาน 

โดยได้ผลสรุปจากของทุกระดับและทุกภาคส่วน น ามาปรึกษาและร่วมสรุปกับวิทยากรและประมวล

ออกมาเป็นอัตลักษณ์ของ อ.อ.ป. โดยได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่      

6 ธันวาคม 2561 ภายใต้คุณธรรมอัตราลักษณ์ “รับผิดชอบ สามัคคี ซื่อสัตย์” ดังนี้ 

 ความรับผิดชอบ  - ท างานให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ละเอียด รอบคอบ และถูกต้อง 

    - ท างานเต็มประสิทธิภาพ และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

 ความสามัคคี  - ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน 

    - พูดจาสุภาพ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 ความซ่ือสัตย์  - ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว 

    - ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

ซ่ึงผู้บริหารของ อ.อ.ป. ได้ประกาศเจตนารมณ์การเปน็องค์กรคุณธรรม ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 

ครั้งที ่6/2562 เมื่อวันท่ี 17 มิถนุายน 2562 

 ต่อมาในปี 2562 – 2563 ได้จัดท าโครงการประกวดค าขวัญส่งเสริมการเป็นองค์กร

คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ด้าน “ความสามัคคี ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ” เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในอัตลักษณ์ของ อ.อ.ป. และเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีกิจกรรมร่วมกันและจูงใจ

ให้เกิดการสร้างกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกค าขวัญส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม และมอบเงินรางวัลพร้อมใบใบประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

องค์กรคุณธรรม 
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  อ.อ.ป. ได้จัดท ากิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการ

เสริมสร้าง “ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กร” เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน     

ทุกระดับชั้น เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม และได้น าหลักคุณธรรมจริยธรรม มาใช้

ให้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์       

ที่เปล่ียนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานของ อ.อ.ป. รวมทั้งการมีส่วนรวมในความส าเร็จตาม

แผนยุทธศาสตร์ โดยจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2559  อาทิ  

  (1) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และท าบุญเลี้ยงพระเช้า 

  (2) จัดท าเอกสารเผยแพร่รณรงค์ เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม มาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการท างาน 

  (3) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ในรูปแบบการ์ตูน) 

  (4) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังแผ่นดิน 

  (5) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 

  (6) ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 

  (7) เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม 

  (8) เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง 555 เฮฮาสติ บ าบัดทุกข์ใจ แก้ไข

ซึมเศร้า 

  (9) เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม และ

คุณธรรมในการท างาน 8 ประการ 

  (10) ฟังพระธรรมเทศนา จากพระมหาสมปอง 

 ซ่ึงในปี 2563 แม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 อ.อ.ป. ยังคงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งเสริมตามความเหมาะสมกั บ

สถานการณ์ 

 

 

 

 

 

คุณธรรมจริยธรรมในกำรท ำงำน 
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      โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติ

ให้รัฐถึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล

จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญใน

การจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ อ.อ.ป. ได้ออกระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวล

จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. พ.ศ. 2552  ซ่ึงออกตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา

จักไทย พ.ศ. 2550 โดยระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ 

ดังนี้ 

  (1) การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

  (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

  (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไมม่ี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  (4) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถกูต้อง เปน็ธรรม และถูกกฎหมาย 

  (5) การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

  (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

  (9) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

โดยมาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่จัดท าใหม่ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังนั้น ในปี 2563 อ.อ.ป. จึงได้มีการทบทวนประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

อ.อ.ป. พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และผู้ปฏิบัติงานเพ่ือทราบและถื อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (หลักเกณฑ์การ

ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ซ่ึงประกอบด้วย 

  (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ิ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ิทรงเปน็ประมุข 

  (2) ซ่ือสัตย์สุจรติ มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  (3) กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งชอบธรรม 

  (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ 
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  (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  (6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิัติ 

  (7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 

ก าหนดให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้  โดย สคร. จะเป็นผู้จัดท าร่าง

ประมวลจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างประมวลจริยธรรมส าหรับ

ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน

มีนาคม 2564 และเมื่อประกาศใช้แล้ว อ.อ.ป. จะต้องด าเนินการจัดท าระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ใหม่ และต้องด าเนินการจัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของ อ.อ.ป.  ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดโดย 

สคร. ต่อไป 
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 ส่วนที่ 3  

แนวทำงขับเคลื่อนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 

 

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Good Organizational Culture) เป็นเรื่องส าคัญของทุกองค์กร      

ในปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรมจะบอกเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ วัฒนธรรมองค์กร คือ ส่ิงที่บุคลากร     

ในองค์กรปฏิบัติแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติ แล้วเกิดผลกระทบต่อการท างาน 

การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ 

วงจรพฤตกิรรม กล่าวไว้ว่า 

 “ความเช่ือ        ความคิด        ความรู้สึก        การกระท า         พฤติกรรม” 

 ดังนั้น Mindset = Belief + Trust + Value เกิดข้ึนภายในจติใต้ส านึก (Unconscious) แล้วแสดง

ออกมาทีพ่ฤตกิรรม ค าพูด การแสดงออกต่างๆ 

 
 

การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญและเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็ง      

ในการก่อตัว เพ่ือให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต จึงต้องท าให้บุคลากร มีความเช่ือในเรื่อง

นั้นๆ ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การบังคับ ท าให้เช่ือ และสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน โดยบุคลากรจะต้อง

เต็มใจปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยค่อยๆ ให้เขาปรับตัวและยอมรับค่านิยม ที่อาจไม่ใช่ค่านิยมเดิมของเขาการ

สร้าง Mindset ที่ดีในองค์กรก็จะราบรื่นมากขึ้น 

ทั้งนี้ องค์กรสามารถก าหนดส่ิงที่อยากให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรข้ึนมา แล้วจัดกิจกรรม

เป็น Mindset ที่อยากให้บุคลากรเกดิการตระหนักรู้ในเรื่องนีด้้วยตวัเองตลอดเวลา โดยการเช่ือมโยงไปที่

ความเช่ือ และค่านิยมของบุคลากรแต่ละคนแล้วค่อยๆ ให้เขาปรับเปล่ียน ทีละเล็กละน้อย จนกลายเป็น

ธรรมชาติของเขา สุดท้ายก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 

ปัจจัยส ำคัญของกำรเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 

https://www.entraining.net/mini-brochure/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A/
https://www.entraining.net/mini-brochure/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A/
https://www.entraining.net/course/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-Mindset-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-NLP-1day-AVPKTH/
https://www.entraining.net/course/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-Mindset-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-NLP-1day-AVPKTH/
https://www.entraining.net/mini-brochure/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A/
https://www.entraining.net/mini-brochure/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A/
https://www.entraining.net/course/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-Mindset-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-NLP-1day-AVPKTH/
https://www.entraining.net/mini-brochure/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A/
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กระบวนกำรสร้ำงพฤติกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เข้ำใจ 

UNDERSTANDING 

กำรส่งเสริมและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กร 

 

 
 
 

รับรู ้

KNOWING 

 
 

มีส่วนร่วม 

PARTICIPATING 

แนวทำง 

กำรเสริมสรำ้ง 

วัฒนธรรมองค์กร 
KNOW BELIEVE 

ACT 

FEEL ACT 

 

สื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ 

ในสื่อต่างๆ 

 

เพิ่มช่องทางส่ือสาร 

จัดกิจกรรมตา่งๆ 

ผู้บริหารและพนักงาน 
พูดถึงค่านิยมและแนวทางการปฏิบัติตาม

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

 

ผู้บริหารและบุคลากรพูดถึงคา่นิยม

และแนวทางการปฏิบัติ 

ตามพฤติกรรมที่พึงปฏิบัต ิ

 

 

จัดท าคู่มือเพ่ือสรา้งความเข้าใจ 

สร้างทัศนคติ ความเช่ือ ก่อให้เกิดพฤติกรรม 

ตามค่านิยมองคก์ร  หลักคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณ 

 

กจิกรรม/ 

การประกวด

ต่างๆ/ 

สามารถเล่า

เรื่องราว 

 

 

ประเมนิการ

รับรู้/พฤตกิรรม 

และการให้ความ

ร่วมมือ 

 

ปี 2564 เป็นต้นไป..แนวทางและแผนการส่งเสริมและขับเคล่ือนวัฒนธรรม 

เป็นระยะทีมุ่่งเนน้ให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการที่สง่ผลให้เกดิการพฒันาองค์กร และ

ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่ความสอดคล้องกับคา่นิยมองค์กร หลักคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

 ส่วนที่ 4     

แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีรปูแบบพฤติกรรมในการท างานและแนวคิด ทัศนคติท่ีดีเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน รับรู้ เข้าใจและพัฒนาไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม

องค์กรที่พึงประสงค์ ซ่ึงจะช่วยให้การขับเคล่ือนกระบวนการท างานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และ

เกิดคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อ.อ.ป. จึ งได้จัดท าแผนส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์กร ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ 
 

โครงกำรท่ี 1  ส่งเสรมิค่ำนิยมและวฒันธรรมองค์กร “ภำยใต ้Model – F I O” ประจ ำปี 2564 

 มุ่งเน้นการจัดท ากิจกรรมหรือส่ือต่างๆ เพ่ือให้เห็นความส าคัญและสร้างการรับรู้ค่านิยมของ     

อ.อ.ป. ให้เข้าใจในความหมายและประพฤติปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ และยึดถือเป็นแนวทาง

จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

โครงกำรท่ี 2 ประกวดแนวคิดสร้ำงสรรค์ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ ำปี 2564 

 มุ่งเน้นการจัดท ากิจกรรมหรือส่ือต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในการเป็นองค์กรคุณธรรม 

ภายใต้อัตลักษณ์ด้าน “ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และ ความซ่ือสัตย์”  โดยแสดงออกถึงการ

แสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 

โครงกำรท่ี 3  เสริมสร้ำงทัศนคติ มำตรฐำนทำงคุณธรรมจรยิธรรมและวฒันธรรมในกำรท ำงำน  

                         ประจ ำปี 2564 

 มุ่งเน้นให้มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีและความเหมาะสมเอ้ือต่อการส่งเสริมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการท างานและแนวคิดทัศนคติท่ีดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
 

โครงกำรท่ี 4  ส่งเสรมิจริยธรรมและจรรยำบรรณของ อ.อ.ป. ประจ ำปี 2564 

มุ่งเน้นสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. 

โดยสามารถน าไปใช้เปน็แนวทางปฏิบตัทิี่ถูกต้อง  และประพฤติปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม 

FEEL 
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ประจ ำปี 2564 

โครงกำร กิจกรรม ค ำอธิบำย/รำยละเอียด 
งบประมำณ 

/บำท 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

หน่วยงำน 

รับผิดชอบ 

โครงการที ่1   

ส่งเสริมคา่นยิมและวัฒนธรรม

องค์กร “ภายใต้ Model – F I O” 

ประจ าปี 2564 

1. คูมื่อคา่นิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร 

จัดท าคู่มือเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร 

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านยิมและวัฒนธรรม

องคก์ร และสรา้งการจดจ า 

 

- 
ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 

1 ม.ค. –  

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

ส านักบริหารกลาง 

2. บอร์ดส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ค่านยิม

และวฒันธรรมองค์กร 

จัดบอร์ดคา่นยิมและวฒันธรรมองค์กร  

ณ ส านักงานกลาง และใหห้น่วยงานน าไป 

จัดบอร์ดเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธแ์ละ 

เพิ่มเป็นชอ่งทางการสื่อสารให้เกิดการรับรู ้

 

3,000 ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 

1 ม.ค. –  

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

ส านักบริหารกลาง 

3. ส่ือเผยแพร่ทาง  

social media 

จัดท าสื่อค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร เพ่ือน า 

ไปเผยแพรใ่นชอ่งทางต่างๆ ทาง social media 

 

5,000 
ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 

1 ม.ค. –  

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

ส านักบริหารกลาง 

4. กิจกรรมสง่เสริม

คา่นิยมและสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

จัดกิจกรรม ณ ห้องโถงส านักงานกลาง 

เพ่ือสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องการสื่อสารสอง

แบบสองทาง 

 

8,000 

ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. ใน

ส านักงานกลาง 

1 ม.ค. –  

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

ส านักบริหารกลาง 

โครงการที ่2   

ประกวดแนวคิดสร้างสรรค์

ส่งเสริมการเป็นองคก์รคุณธรรม 
ประจ าปี 2564 

1.ประกวดแนวคดิ

สร้างสรรค ์

จัดท ากิจกรรมประกวดแนวคดิสร้างสรรค ์    

เพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้    

อัตลักษณด์้าน “ความรับผิดชอบ ความสามัคค ี

และ ความซ่ือสัตย์” 

30,000 
ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 
1 ม.ค. –  

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ส านักบริหารกลาง 

2. บอร์ดส่ือสาร

ประชาสัมพันธ ์

 

จัดบอร์ดชมเชยผูช้นะการประกวดในโครงการ

ประกวดแนวคดิสร้างสรรค์ฯ เพ่ือสง่เสริมการเป็น

องคก์รคุณธรรม 

3,000 

ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. ใน

ส านักงานกลาง 

1 ม.ค. –  

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

ส านักบริหารกลาง 

4.4  เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรมนุษย์กับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 
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แผนงำน กิจกรรม ค ำอธิบำย/รำยละเอียด 
งบประมำณ 

/บำท 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

หน่วยงำน 

รับผิดชอบ 

โครงการที ่3   

เผยแพรร่ณรงค์ เพื่อเสรมิสร้าง

ทัศนคติ มาตรฐานทางคุณธรรม

จรยิธรรม และวัฒนธรรมในการ

ท างาน ประจ าปี 2564 

 

1. เผยแพรค่วามรู้ด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมใน

การท างาน  

จัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมในการท างาน เพ่ือส่ือสารชอ่งทาง

ต่างๆ 

 

- 
ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 
1 ม.ค. – 

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ส านักบริหารกลาง 

2. บอรด์

ประชาสัมพันธ์สร้าง

ความตระหนักรูด้้าน

คุณธรรมจรยิธรรม 

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สรา้งความตระหนักรู้

ด้านคุณธรรมจรยิธรรมในการท างาน 

 

5,000 ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 

1 ม.ค. – 

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

ส านักบริหารกลาง 

3. สง่เสริมจริยธรรม

ในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมวันเขา้พรรษา ณ ส านกังานกลาง 

โดยการถวายเทยีนพรรษา สงัฆทาน และปัจจัย 

 

2,000 
ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป.ใน

ส านักงานกลาง 

1 ม.ค. – 

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

ส านักบริหารกลาง 

โครงการที ่4   

ส่งเสริมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของ อ.อ.ป. 

ประจ าปี 2564 

1. ระเบียบ อ.อ.ป. 

ว่าด้วย ประมวล

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ       

อ.อ.ป. พ.ศ. 2564 

จัดท าระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจรยิธรรม

และจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564 เพ่ือให้

ผู้เกี่ยวข้องถือปฏบิัต ิ

 

 
- ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 
1 ม.ค. – 

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ส านักบริหารกลาง 

2. คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ       

อ.อ.ป. 

จัดท าคู่มือเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร 

ท าความเข้าใจและน าไปสู่การปฏบิัต ิ

 

- 
ผู้ปฏิบัตงิาน 

อ.อ.ป. 
1 ม.ค. – 

31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ส านักบริหารกลาง 
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

โครงกำรส่งเสริมค่ำนยิมและวฒันธรรมองค์กร “ภำยใต้ Model – F I O” 

ประจ ำปี 2564 

1. หลักกำรและเหตุผล : 

 ในการท างานเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากการมอีงคป์ระกอบส าคัญ เช่น ทรัพยากร, วัตถุดิบ,  

เคร่ืองมือเคร่ืองจักร, การบริหารจัดการที่ดีแล้ว สิ่งส าคัญมาก คือต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่น

ทุ่มเทท างานเพ่ือองค์กรปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ คนในองค์กรมาจากหลากหลายต่างท้องถิ่น ต่างวัฒนธรรม  

ดังนั้น หากคนเหล่านี้ไม่มีแนวทางหรือกรอบให้ปฏิบัติที่ชัดเจนย่อมมีพฤติกรรมที่ต่างกันไป ซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดี 

การที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย นอกจากมีเป้าหมาย แผนงานที่สอดคล้องกันแล้ว การปรับทัศนคติพฤติกรรม 

นิสัยของคนในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะช่วยให้ภารกิจขององค์กร ส าเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้น เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ปรับทัศนคต ินิสัย พฤติกรรมของคนในองคก์รให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ดีที่สุดคือ การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม

องค์กรนั่นเอง 

 ดังนั้น การสร้างค่านิยมองคก์รจึงเป็นเคร่ืองชีน้ าที่สื่อถึงความคาดหวังขององค์กร เปรียบเสมือนเสาหลักที่ยึด

โยงให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติตาม เพ่ือสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ชี้น าการตัดสินใจ

ของบุคลากรว่าอะไรควรท าและอะไรไม่ควรท า เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีกลมเกลียวและกลมกลืนในการท างาน และแนวทางในการปรับตัวเพ่ือวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย 

ซึ่งในปี 2563 อ.อ.ป. ได้มีการทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือครอบคลุมถึงการท างานขององค์กรที่มุ่งเน้น

คุณภาพ (Quality focused) และเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกาศค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model – F I O” เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย F - รากฐานป่าไม้ 

(Foundation of forestry) I – นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัล (innovation & Digital Technology) และ O - พันธะผูกพัน 

(Obligation & Ownership) 

 จากความส าคัญข้างต้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กร “ภายใต้ Model – F I O” ประจ าปี 2564  เพ่ือส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้บุคลากรสามารถจดจ าและแสดงออก

ถึงพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ และปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ขององคก์รต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ : 

2.1 เพื่อเผยแพร่สื่อสารและประชาสัมพันธค์า่นยิมและวัฒนธรรมองคก์ร “ภายใต ้Model – F I O” 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตงิานสามารถจดจ าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

2.3 เพื่อให้ผู้ปฏบิัตงิานแสดงออกถงึพฤติกรรมที่พึงปฏบิัต ิที่สอดคล้องกับคา่นยิมและวัฒนธรรมองค์กร 

 

3. เป้ำหมำย : 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้และจดจ าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การแสดงออก               

ที่สอดคล้องกับพฤตกิรรมที่พึงปฏบิัต ิและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนเกดิเป็นวัฒนธรรมต่อไป 

 



แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

- 17 - 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

4. ตัวชี้วัด : 

 เชิงปริมาณ  -  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ Model – F I O   

           ไม่นอ้ยกว่า  4  กจิกรรม  

 เชิงคุณภาพ  –  ผู้ปฏบิัตงิานมีการรับรู้และจดจ าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยส ารวจการรับรู้ 

          มีผลคะแนนมากกว่า 4.50 คะแนน 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร :  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 

 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร : 

 6.1 โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model – F I O”ประจ าปี 2564 ได้รับความ

เห็นชอบจาก อ.อ.ป. 

 6.2 ด าเนินการการจัดกจิกรรมส่งเสรมิคา่นิยมและวัฒนธรรมองคก์ร “ภายใต้ Model – F I O” ประจ าปี 2564  

 กิจกรรมที่ 1  จัดท าคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และเผยแพร่สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและ

ศึกษาท าความเข้าใจ 

        กิจกรรมที่ 2  จัดบอร์ดสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ณ ส านักงานกลาง และ

จัดส่งสื่อในรูปแบบไฟล์ให้หน่วยงานน าไปจัดบอร์ดเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้หน่วยงานรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการตามกจิกรรมให้ ส.บก. ทราบ 

        กิจกรรมที่ 3  จัดท าสื่อเผยแพร่ทาง social media เพ่ือน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซด์        

อ.อ.ป. , Page Facebook  

        กิจกรรมที่ 4  จัดกิจกรรมส่งเสริมการค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องโถงส านักงานกลาง

เพื่อสรา้งการรับรูแ้ละเพิ่มชอ่งการสื่อสารสองแบบสองทาง 

 6.3 เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์และสื่อสารกจิกรรม 

 6.4 ประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ และส ารวจการรับรูค้า่นยิมและวัฒนธรรมองคก์ร 

 6.5 รวบรวมผลการด าเนินงานในกิจกรรมข้อ 1 - 4  และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอต่อ อ.อ.ป. 

เพื่อโปรดทราบ  

 

7. งบประมำณ :   คา่ใชจ้่ายรวมท้ังสิน้ 16,000 บาท (เบิกจ่ายจากงบรายได้-รายจ่ายของส านักบรหิารกลาง  

    หมวดคา่รับรองและพิธีการ ประจ าปี 2564)  

                                                                                   

8. ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ส านักบริหารกลาง 

 

9. หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน :  ทุกหนว่ยงาน 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :   

10.1 มีการเผยแพร่ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต ้Model – F I O” 

10.2 ผู้ปฏบิัตงิานสามารถจดจ าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

10.3 ผู้ปฏบิัตงิานแสดงออกถงึพฤติกรรมที่พึงปฏบิัติที่สอดคลอ้งกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

 

 

************************************************ 
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แผนปฏิบัติกำรโครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภำยใต ้Model – F I O” ประจ ำปี 2564 

ที่ แผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model – F I O”ประจ าปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564  

2 ด าเนินการการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model – F I O” ประจ าปี 2564  

   กจิกรรมที่ 1  จัดท าคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และเผยแพร่สื่อสารให้ผูป้ฏิบัติงานทราบและศึกษาท าความเข้าใจ 

   กจิกรรมที่ 2  จัดบอร์ดส่ือสารประชาสัมพันธ์คา่นิยมและวัฒนธรรมองคก์ร  ณ ส านักงานกลาง และจดัสง่สื่อในรูปแบบไฟลใ์ห้หน่วยงาน

น าไปจดับอร์ดเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้หน่วยงานรายงานสรุปผลการด าเนินการตามกจิกรรมให้ ส.บก. ทราบ 

   กจิกรรมที่ 3  จัดท าสื่อเผยแพร่ทาง social media เพ่ือน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซด์ อ.อ.ป. , Page Facebook  

   กจิกรรมที่ 4  จัดกิจกรรมส่งเสริมการค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองคก์ร ณ ห้องโถงส านักงานกลางเพ่ือสร้างการรบัรู้และเพิ่มช่องการ

สื่อสารสองแบบสองทาง 

1 มนีาคม – 30 พฤศจกิายน 2564 ส.บก. 

3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกิจกรรม 1 มนีาคม – 30 พฤศจกิายน 2564 ส.บก.  

4 ประเมนิผลความพงึพอใจโครงการฯ และส ารวจการรับรู้คา่นิยมและวัฒนธรรมองคก์ร 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ส.บก.  

5 รวบรวมผลการด าเนินงานในกิจกรรมข้อ 1 - 4  และสรุปผลการด าเนนิงานโครงการฯ เสนอตอ่ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ 31 ธันวาคม 2564 ส.บก. 
 

ที่ แผนปฏิบัตกิาร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 โครงการสง่เสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model – F I O”ประจ าปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.             
2 ด าเนินการการจัดกิจกรรมสง่เสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model – F I O” ประจ าปี 2564  

   กิจกรรมที่ 1  จัดท าคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และเผยแพรส่ื่อสารให้ผู้ปฏบิัติงานทราบและศึกษาท าความเข้าใจ 

   กิจกรรมที่ 2  จัดบอรด์ส่ือสารประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ณ ส านกังานกลาง และจัดสง่ส่ือในรูปแบบ

ไฟล์ใหห้น่วยงานน าไปจัดบอรด์เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้หน่วยงานรายงานสรุปผลการด าเนินการตามกจิกรรมให้ 

ส.บก. ทราบ 

   กิจกรรมที่ 3  จัดท าส่ือเผยแพร่ทาง social media เพ่ือน าไปเผยแพรใ่นชอ่งทางต่างๆ อาทิ เว็บไซด ์อ.อ.ป. , Page 

Facebook  

   กิจกรรมที่ 4  จัดกจิกรรมส่งเสรมิการค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ หอ้งโถงส านักงานกลางเพ่ือสร้างการรับรู้

และเพิ่มชอ่งการส่ือสารสองแบบสองทาง 

            

3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่ือสารกจิกรรม             

4 ประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ และส ารวจการรับรูค้่านิยมและวฒันธรรมองค์กร             

5 รวบรวมผลการด าเนินงานในกิจกรรมข้อ 1 - 4  และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอต่อ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ             
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โครงกำรประกวดแนวคิดสร้ำงสรรค์ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรคุณธรรม 

ประจ ำปี 2564 
1. หลักกำรและเหตุผล : 

 ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มีการด าเนินโครงการองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 

2560 และ 2561 โดยได้จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญขององค์กรคุณธรรมตลอดจนเพ่ือ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ อ.อ.ป. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งได้เชิญวิทยากรภายนอกมีประสบการณ์ด้านการสร้าง

องค์กรคุณธรรมมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงานกลาง และกลุ่มผู้บริหารรวมถึงมีวิทยากรตัวคูณจาก

ส านักบริหารกลางเดินทางไปสื่อสารและค้นหาคุณธรรมหลักและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน        

5 หน่วยงาน และให้ผู้เข้ารับการอบรมไปสื่อสารให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง  ซึ่งจากการค้นหา

คุณธรรมหลักและแนวทางปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติงาน ได้ผลสรุปจากของทุกระดับและทุกภาคส่วนน ามาปรึกษาและร่วม

สรุปกับวิทยากรแล้ว สามารถประมวลออกมาเป็นอัตลักษณ์ อ.อ.ป. ได้แก่ “รับผิดชอบ สามัคคี ซ่ือสัตย์” ทั้งนี ้        

ได้ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมเรยีบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561   

 จากการด าเนินการข้างต้น อ.อ.ป. จึงเห็นควรขับเคลื่อนการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้

องค์กรมีบทบาทในการส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้คนในองค์กรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ และสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมมากขึ้น ซึ่งในปี 

2562-2563 ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการประกวดค าขวัญส่งเสริมอัตลักษณ์ของ อ.อ.ป. ด้าน “ความรับผิดชอบ 

ความสามัคคี และ ความซ่ือสัตย์” ไปแล้วนั้น  

 ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ส.บก. จึงได้จัดโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ

เป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564  เพ่ือเป็นการเผยแพร่และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. เกิดความตระหนัก        

ในอัตลักษณ์ของ อ.อ.ป. และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน  

 

2. วัตถุประสงค์ : 

 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏบิัตงิานตระหนักในอัตลักษณ์ของ อ.อ.ป. ด้าน “ความรับผิดชอบ ความสามัคคี       

และ ความซ่ือสัตย์” 

 2.2 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเป็นองค์กรคุณธรรมโดยมุ่งเน้นอัตลักษณ์ด้าน “ความรับผิดชอบ 

ความสามัคคี และ ความซ่ือสัตย์” 

 2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และจูงใจให้เกิดการสร้างกระบวนการ

ทางความคิดสร้างสรรค์ให้เกดิขึ้นในองคก์ร  

 

3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร :    

 ผู้ปฏบิัตงิาน อ.อ.ป.  

 

4. เป้ำหมำย : 

 ผู้ปฏบิัตงิานแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

การสรา้งกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  
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5. ตัวชี้วัด : 

 เชิงปริมาณ -  1) ได้แนวคิดของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงออกถงึความตระหนักในการเป็นองค์กรคุณธรรม “ภายใต้  

         อัตลักษณ์ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และ ความซ่ือสัตย์” อย่างน้อยดา้นละ 1 แนวคิด 

          2) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของผู้ปฏิบัตงิาน อ.อ.ป. ทั้งหมด   

เชิงคุณภาพ –  ผู้ปฏบิัตงิานมีการรับรูแ้ละมีการแสดงออกถึงความตระหนักในการเป็นองค์กรคุณธรรม  

        โดยการส ารวจการรับรูม้ีคะแนนมากกว่า 4.50 คะแนน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 
 

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร : 

 7.1 โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564 ได้รับความ

เห็นชอบจาก อ.อ.ป. 

 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม และจัดท าหลักเกณฑ์

การประกวดแนวคดิสรา้งสรรคส์่งเสรมิการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564  เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

 7.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งแนวคิดเข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือแจ้งเวียน

ให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ, ทาง facebook อ.อ.ป. และ ทางเว็ปไซต์ อ.อ.ป. http://www.fio.co.th/ 

 7.4 คัดเลือกทมีผู้ชนะเลิศการประกวดทัง้ 3  อันดับ ในแต่ละด้าน แจ้งที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือโปรดทราบ 

 7.5 ประกาศรายช่ือและชมเชยทีมผู้ชนะการประกวด พร้อมมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมผู้ชนะ

การประกวด และน าแนวคิดที่ชนะการประกวดมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 7.6 จัดบอร์ดชมเชยผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม 

ประจ าปี 2564  

 7.7 ส ารวจการรับรู้  และสรุปผลการด าเนนิการโครงการฯ เสนอต่อ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบ 
 

8. งบประมำณ :   ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000 บาท (เบิกจ่ายจากงบรายได้-รายจ่ายของส านักบริหารกลาง     

หมวดคา่รับรองและพิธีการ ประจ าปี 2564) มีรายละเอียดดังนี ้                                                                                     

 8.1 ด้าน “ความรับผิดชอบ” เงินรางวัล 3 รางวัล จ านวน 10,000 บาท ประกอบด้วย      

    1) รางวัลชนะเลศิ  เงินรางวัล 6,000 บาท  1 รางวัล 

 2) รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 3,000  1 รางวัล 

 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 1,000  1 รางวัล 

8.2 ด้าน “ความสามัคค”ี เงินรางวัล 3 รางวัล จ านวน 10,000 บาท ประกอบด้วย      

    1) รางวัลชนะเลศิ  เงินรางวัล 6,000 บาท  1 รางวัล 

 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 3,000  1 รางวัล 

 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 1,000  1 รางวัล 

 8.3 ด้าน “ความซ่ือสัตย์” เงินรางวัล 3 รางวัล จ านวน 10,000 บาท ประกอบด้วย      

    1) รางวัลชนะเลศิ  เงินรางวัล 6,000 บาท  1 รางวัล 

 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 3,000  1 รางวัล 

 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 1,000  1 รางวัล 

8.4 จัดบอร์ดชมเชยผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเป็นองค์กร

คุณธรรม ประจ าป ี2564 จ านวน 3,000 บาท   

http://www.fio.co.th/
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9. ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ส านักบริหารกลาง 

 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :   

10.1 ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. เกิดความตระหนักในอัตลักษณ์ของ อ.อ.ป. ด้าน “ความรับผิดชอบ         

ความสามัคคี และ ความซ่ือสัตย์” 

10.2 โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ได้รับการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์  

10.3 ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันมีการท างานเป็นทีม และจูงใจให้เกิดการ

สร้างกระบวนการทางความคิดสรา้งสรรค์ให้เกดิขึ้นในองคก์ร   

 

 

 

************************************************ 
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แผนปฏิบัติกำรโครงกำรประกวดแนวคิดสร้ำงสรรค์ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ ำปี 2564 

ที่ แผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประกวดแนวคดิสร้างสรรค์สง่เสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564  

2 แตง่ตั้งคณะกรรมการตัดสนิการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม และจัดท าหลักเกณฑ์การประกวด

แนวคิดสร้างสรรค์สง่เสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564  เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ส.บก. 

3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูส้นใจส่งแนวคดิเข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ เชน่ จัดท าหนังสือแจ้งเวยีนให้แต่ละส านัก

ได้รับทราบ, ทาง facebook  อ.อ.ป.และ ทางเว็ปไซต์ อ.อ.ป. http://www.fio.co.th/ 
1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564 ส.บก.  

4 คัดเลือกทีมผู้ชนะเลศิการประกวดทั้ง 3 ล าดับ ในแต่ละด้าน แจง้ที่ประชุมหัวหน้าหนว่ยงานเพ่ือโปรดทราบ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 ส.บก. และคณะกรรมการ 

5 ประกาศรายช่ือและชมเชยทีมผู้ชนะการประกวด พรอ้มมอบรางวัลและใบประกาศเกียรตคิุณแก่ทีมผู้ชนะการประกวด 

และน าแนวคิดที่ชนะการประกวดมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564 ส.บก. 

6 จัดบอร์ดชมเชยผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 ส.บก. 

7 ส ารวจการรับรู้  และ สรุปผลการด าเนนิการโครงการฯ เสนอต่อ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ 31 ธันวาคม 2564 ส.บก. 
 

ที่ แผนปฏิบัตกิาร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์สง่เสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564 ไดร้ับความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.             

2 แตง่ตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม และจดัท าหลักเกณฑก์ารประกวด

แนวคิดสร้างสรรค์สง่เสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
            

3 ประชาสัมพันธ์เชญิชวนผู้สนใจส่งแนวคิดเข้าร่วมประกวด ผ่านชอ่งทางต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ 

แต่ละส านักไดร้ับทราบ, ทาง facebook  อ.อ.ป. และ ทางเว็ปไซต์ อ.อ.ป. http://www.fio.co.th/ 
            

4 คัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ล าดับ ในแต่ละดา้น แจ้งที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือโปรดทราบ             

5 ประกาศรายช่ือและชมเชยทีมผู้ชนะการประกวด พร้อมมอบรางวัลและใบประกาศเกยีรติคุณแก่ทีมผู้ชนะการ

ประกวด และน าแนวคิดที่ชนะการประกวดมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
            

6 จัดบอร์ดชมเชยผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์สง่เสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม  

ประจ าปี 2564   
            

7 ส ารวจการรับรู้  และสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เสนอต่อ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ             

http://www.fio.co.th/
http://www.fio.co.th/
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

โครงกำรเผยแพร่รณรงค์ เพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติ  

มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรท ำงำน ประจ ำปี 2564 
 

1. หลักกำรและเหตุผล : 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามหลัก

ธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอยู่ใน  ความรับผิดชอบของส านัก

บริหารกลาง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กร” เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น เป็นผู้ที่มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรม และน าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นหลักในการ

ปฏิบัติงานซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นกรอบในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด าเนิน งานขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้  

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีความต่อเน่ือง ส.บก. จึงได้จัดท ากิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์ เพ่ือเสริมสร้าง

ทัศนคติ มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม และวัฒนธรรมในการท างาน ประจ าปี 2564 ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการท างาน  

 

2. วัตถุประสงค์ : 

 2.1 เพื่อเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจในหลักคุณธรรม จรยิธรรม ในการท างานให้แก่ผูป้ฏิบัติงาน 

 2.2 เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และเสรมิสร้างทัศนคตทิี่ดีในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัตงิาน  

 2.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรม และทัศนคติที่ดีในการท างาน มาประยุกต์ใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ   

 

3. เป้ำหมำย : 

 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน และสามารถน ามาปรับใช้ในการ

ท างานได้อยา่งเหมาะสม 

 

4. ตัวชี้วัด : 

 เชิงปริมาณ  -  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสรมิสร้างทัศนคต ิมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม และ 

      วัฒนธรรมในการท างาน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ  –  ผู้ปฏบิัตงิานมีความรู้ความเข้าใจ หลักคุณธรรมจรยิธรรมในการท างานและน ามา 

      ปรับใช ้ โดยการส ารวจการรับรูม้ีคะแนนมากกว่า 4.50 คะแนน 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร :  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร : 

 6.1 จัดท ากิจกรรมเผยแพรร่ณรงคเ์พื่อเสริมสร้างทัศนคต ิมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม

ในการท างาน ประจ าปี 2564 โดยน าผลการด าเนนิงานปี 2563 มาปรับปรุง  

 6.2 ด าเนินการจัดกิจกรม 

 กิจกรรมที่ 1  จัดท าสื่อในรูปแบบ Info graphic หรือ E-book เป็นต้น เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ 

ได้แก่ Page Facebook  อ.อ.ป. และเว็บไซต์ของ อ.อ.ป  

 กิจกรรมที่ 2 จัดบอร์ดเพ่ือรณรงค์เผยแพร่ ณ ส านักงานกลาง และจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการท างาน ในรูปแบบไฟล์ให้หน่วยงานน าไปจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างความ

ตระหนักรูด้้านคุณธรรมจรยิธรรม โดยให้หน่วยงานรายงานสรุปผลการด าเนนิการตามกิจกรรมให้ ส.บก. ทราบ 

 กจิกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยการถวายเทียนพรรษา, สังฆทาน และปัจจัย 

 6.3 ส ารวจการรับรู้ และรวบรวมผลการด าเนินงานในกิจกรรมข้อ 1 - 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

เสนอต่อ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบ  

 

7. งบประมำณ : คา่ใชจ้่ายทัง้สิ้น  7,000 บาท  

            (เบกิจา่ยจากงบรายได้-รายจ่ายของส านักบริหารกลาง หมวดคา่รับรองและพิธีการ ประจ าปี 2564)  

 

8. ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ส านักบริหารกลาง 

 

9. หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน :  ทุกหนว่ยงาน 

 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :   

 10.1 ผู้ปฏบิัติงานมีความรูค้วามเข้าใจในหลักคุณธรรมจรยิธรรม ในการท างานให้แก่ผูป้ฏิบัติงานมากยิ่งขึน้ 

 10.2 ผู้ปฏิบัตงิานสามารถเสรมิสร้างทัศนคติที่ดีขึน้ในการปฏิบัติงาน   

 10.3 ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติที่ดีในการท างาน มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ   

 

 

 

************************************************ 
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     แผนปฏิบัติกำรโครงกำรเผยแพร่รณรงค์ เพ่ือเสริมสร้ำงทศันคติ มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรท ำงำน ประจ ำปี 2564 

ที่ แผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ากิจกรรมเผยแพร่รณรงค์เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการท างาน ประจ าปี 2564 โดยน า

ผลการด าเนินงานปี 2563 มาปรับปรุง 
1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 ส.บก. 

2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 

      กิจกรรมที่ 1  จัดท าสื่อในรูปแบบ Info graphic หรือ E-book เป็นต้น เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ Page Facebook  อ.อ.ป. 

และเว็บไซต์ของ อ.อ.ป  

      กิจกรรมที่ 2 จัดบอร์ดเพ่ือรณรงค์เผยแพร่ ณ ส านักงานกลาง และจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน

การท างาน ในรูปแบบไฟล์ให้หน่วยงานน าไปจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยให้หน่วยงานรายงาน

สรุปผลการด าเนินการตามกจิกรรมให้ ส.บก. ทราบ 

     กจิกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยการถวายเทียนพรรษา, สังฆทาน และปัจจยั 

1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 ส.บก.  

3 ส ารวจการรบัรู้ และรวบรวมผลการด าเนินงานในกจิกรรมข้อ 1 - 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอต่อ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ 31 ธันวาคม 2564 ส.บก.  
 

ที่ แผนปฏิบัตกิาร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 จัดท ากจิกรรมเผยแพร่รณรงค์เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ

ท างาน ประจ าปี 2564 โดยน าผลการด าเนินงานปี 2563 มาปรับปรุง 
            

2 ด าเนินการจัดกจิกรรม 

      กิจกรรมที่ 1  จัดท าส่ือในรูปแบบ Info graphic หรือ E-book เป็นต้น เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ 

ได้แก่ Page Facebook  อ.อ.ป. และเว็บไซต์ของ อ.อ.ป  

      กิจกรรมที่ 2 จัดบอร์ดเพ่ือรณรงค์เผยแพร่ ณ ส านักงานกลาง และจัดส่งส่ือประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการท างาน ในรูปแบบไฟล์ให้หน่วยงานน าไปจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างความ

ตระหนักรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยให้หน่วยงานรายงานสรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรมให้ ส.บก. ทราบ 

       กิจกรรมที่ 3 จัดกจิกรรมวันเข้าพรรษา โดยการถวายเทยีนพรรษา, สังฆทาน และปัจจัย 

            

3 ส ารวจการรับรู้ และรวบรวมผลการด าเนินงานในกิจกรรมข้อ 1 - 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอต่อ 

อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ 
            



 

แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 - 27 - 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

โครงกำรส่งเสริมจรยิธรรมและจรรยำบรรณของ อ.อ.ป. ประจ ำปี 2564 
 

1. หลักกำรและเหตุผล : 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐถึงจัดให้มี

มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 

2562 มาตรา 5 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ

เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ อ.อ.ป. ได้ออกระเบียบ อ.

อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. พ.ศ. 2552  โดยมาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง

จริยธรรมที่จัดท าใหม่ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งต่อมา สคร. ได้จัดท าร่างประมวล

จริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน

เดือนมีนาคม 2564 และเม่ือประกาศใช้แล้ว อ.อ.ป. จะต้องด าเนินการจัดท าระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ใหม่ และต้องด าเนินการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณส าหรับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ให้สอดคล้อง

กับประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกจิ ที่ก าหนดโดย สคร. ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ จัดท าระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. 

และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. เสร็จสิ้นตามกระบวนการจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ได้  ส.บก. จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการในปี 2564 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ : 

 2.1 เพื่อให้มรีะเบียบ อ.อ.ป. ว่าดว้ย ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ที่สอดคล้องกับประมวล

จรยิธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวสิาหกิจ ที่ก าหนดโดย สคร. 

 2.2 เพ่ือให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัตงิานของ อ.อ.ป.    
 

3. เป้ำหมำย : 

 ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ       

อ.อ.ป. และมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถน ามาปฏิบัตไิด้ 
 

4. ตัวชี้วัด : 

 เชงิปรมิาณ  -  มีชอ่งทางการเผยแพรร่ะเบยีบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป.  

           และคูมื่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง 

 เชงิคุณภาพ  –  ระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. และคูมื่อจรยิธรรมและ 

           จรรยาบรรณของ อ.อ.ป. มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ และนโยบาย 

           ที่เกี่ยวข้อง 

 



แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

- 28 - 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร :  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 
 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร : 

 6.1 จัดท าร่างระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564  และ

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. โดยศึกษาจากระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ

ผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก าหนด

มาตรฐานทางจริยธรรม (หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ระเบียบ

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และ

กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร

และพนักงานรัฐวิสาหกจิ ที่ออกโดย สคร. และนโยบายการก ากับดูแลที่ดีของ อ.อ.ป.   

 6.2 น าร่างระเบียบ  อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564  เสนอต่อ

คณะท างานพิจารณาปรับปรุง แกไ้ข ระเบยีบ ข้อบังคับ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบตามล าดับ   

 6.3 จัดท าระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564   และแจ้ง

เวียนผู้ปฏิบัตงิานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 6.4 จัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียน

ผู้ปฏบิัตงิานเพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ 

 

7. ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ส านักบริหารกลาง 

 

8. งบประมำณ :  -   

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :   

 9.1 อ.อ.ป. มีระเบียบ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ที่สอดคล้องกับประมวล

จรยิธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวสิาหกิจ ที่ก าหนดโดย สคร. 

 9.2 อ.อ.ป มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานของ      

อ.อ.ป.  

 

 

 

************************************************ 
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แผนปฏิบัติกำรโครงกำรส่งเสริมจริยธรรมและจรรยำบรรณของ อ.อ.ป. ประจ ำปี 2564 

ที่ แผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าร่างระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564  และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. 

โดยศึกษาจากระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ มาตรฐาน

ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ระเบียบ

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ออกโดย สคร. และนโยบาย

การก ากับดูแลที่ดีของ อ.อ.ป.   

1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 ส.บก. 

2 น าร่างระเบยีบ  อ.อ.ป. วา่ด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564  เสนอต่อคณะท างานพิจารณาปรับปรุง แก้ไข 

ระเบียบ ข้อบังคับ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
1 เมษายน – 30 พฤศจกิายน 2564 ส.บก.  

3 จัดท าระเบียบ อ.อ.ป. วา่ด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564   และแจ้งเวียนผูป้ฏบิัติงานเพ่ือทราบและถือปฏบิัติ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 ส.บก. 

4 จัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนผู้ปฏบิัติงานเพ่ือทราบและถือปฏบิัติ 31 ธันวาคม 2564 ส.บก. 
 

ที่ แผนปฏิบตัิการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 จัดท าร่างระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564  และคู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. โดยศึกษาจากระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม ้พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

(หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมคีุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ระเบยีบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ออกโดย สคร. 

และนโยบายการก ากับดูแลที่ดขีอง อ.อ.ป.  

            

2 น าร่างระเบียบ  อ.อ.ป. ว่าดว้ย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564  เสนอต่อคณะท างาน

พิจารณาปรับปรุง แกไ้ข ระเบียบ ข้อบังคับ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

ตามล าดับ 

            

3 จัดท าระเบียบ อ.อ.ป. ว่าดว้ย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2564   และแจ้งเวยีนผู้ปฏบิัติงาน

เพ่ือทราบและถือปฏิบตั ิ
            

4 จัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ

ทราบและถือปฏิบัติ 
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