
 

แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 - 24 - 

 

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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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 
            


	แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2564

