
 

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 
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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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