
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ตามแนวยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกคณุธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทุกหน่วยงานใน
องค์กรมีการเผยแพร่
รณรงค์ เสรมิสร้าง
ทัศนคติ คา่นิยม 
มาตรฐานทาง 
คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมการ
ทํางาน  เพื่อปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกต่อต้าน
การทจุริต และสร้าง
วินัยแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 

ร้อยละของความสําเรจ็
ในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมเผยแพร่
รณรงค์ เพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติ คา่นิยม 
มาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมการ
ทํางาน 

ร้อยละ ๗๐             ๖,๐๐๐ 

 



 
- ๒ - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เพิ่มพูนความรู้
กระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข ์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร มีความเข้าใจ 
ตระหนัก และมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของความสําเรจ็
ในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมเพิ่มพูน
ความรูก้ระบวนการ 
รับเรื่องร้องเรียน  ร้อง
ทุกข ์

ร้อยละ ๗๐             ๖,๐๐๐ 

 



- ๓ - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แต่งตั้ง/ทบทวน
หน่วยงาน 
Compliance Unit  
ด้านการตรวจสอบ 
เพื่อสร้างเครือข่าย
และใหค้ําปรึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต  
รวมทั้งทําให้เกิดความ
มั่นใจในการบริหาร
องค์กรว่าทุกกิจกรรม
ขององค์กรที่จําเป็น
จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 

ร้อยละของความสําเรจ็
ในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายและให้
คําปรึกษาด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ ๗๐             ๒,๐๐๐ 

 
 



- ๔ - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสรา้งบุคลากรร่วมป้องกันการทจุริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทุกหน่วยงานใน
องค์กรมีการเผยแพร่
มาตรการป้องกันการ
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมทัง้
ส่งเสริมให้บุคลากร
ตระหนักและมสี่วน
ร่วมในการป้องกัน
การทุจริต 

ร้อยละของความสําเรจ็
ในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมการเผยแพร่
มาตรการขององค์กร
ในการป้องกันการเกิด
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ ๗๐             ๖,๐๐๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เพิ่มพูนความรู้การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร ภาคเอกชน  
และผู้มสี่วนได้เสีย มี
ความเข้าใจ  และมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจรติ 

ร้อยละของความสําเรจ็
ในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมเพิ่มพูน
ความรูก้ารจัดซือ้จัด
จ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ 

ร้อยละ ๗๐             ๖,๐๐๐ 



- ๕ - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เสรมิสร้างความรู้  
และคุณธรรมใน 
การปฏิบัติงานให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
นําไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการ
ดําเนินงาน ด้วยความ
โปร่งใส สุจริต  และ
จํานวนข้อร้องเรียน
ขององค์กรมีแนวโน้ม
ลดน้อยลงตามลําดับ 

ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนผ่านระบบ 
e-Petition มจีํานวน 
ลดลง (เปรียบเทียบ
จากจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนของปี  
๒๕๕๙) 

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมเพื่อลดข้อ
ร้องเรียน 

ร้อยละ ๒๐             ๖,๐๐๐ 

 
 
หมายเหตุ ๑. งบประมาณอาจมีการปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับงบฝึกอบรมประจําปีของสํานักทรัพยากรมนุษย์ 
  ๒. ปีงบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นปีตามปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) 
 
 


