
• 
CV ~ i,; 

tJMYlfl~'ilfl'l'l3-I 

'ti'J'l-cl'i'l'7ffl'l'i 't41'1'l.J'1'1thlfl'4'l'N 'fl..:Jl°lfl1'1'fl1Pl't41'Vlfl'1'1a.JU'll~ LYI'1. 212 , 213 IP Phone 111210 . . 
' ' 
~ Yl't4 1401/'J 4~ J. Q.J' 4CI Q./ d' 

'J'l-cl'Yl ? fla.J.f11~t.Jfj 2564 • 

b~'iN fi'°lfl'1'1a.Jtl'l'1 Lma.J~~1..:irJrn.f11~m1PJLL'4'l~'"1'J'la.J"'["ll ttJfl'.l'1v11..:i1tJ (Happy Workplace) 1h~~1ll 2564 

L~tltJ 1. ~ii'ltJ')tlfl1'1~1i!fli'ltl~'li!fl " . 
2. ~U~fl'l<:J'l~ L~tJ'J°lf'l\!J~'ltJtff IPl'J LL~Yltl 

' 
3 . ~ii'ltJ')tJfl1'1~1i!fl'l.J~'Vl1'1fl'4'l'l..:J (~~'fla.J Lj'fl..:JL~a.J) 

" 
L~'fl LU'11'lYl'11'l.J Lb'4'l~~'l Li'lt.Jfl1'11Pl'la.J~l U'11'l~..:Jfl1'1 

&{IYYJ 

(tJ'l..:J~~\!J'l ~a.J')~'11i!tJ\Pl) 

~')'Vl~'l~'ltl ('1~~'!.J 8) ~'ltiii'ltJ')tJfl1'1 

~'li!fl'l.J~'Vl1'1fl'4'l'l..:J 

. unu~fl1'1 LL YltJ~ii'ltJ'Jtltl1'1~1i! fl'l.J~'Vl 1'1fl '4'l'l..:J 



OJ IC::i ii 

\J\JV1n6l.le>fl1111 
fl1'U"51'tf01"5 a1i!nu~'Vl1'Sflf11..:J (~1t1V1~'V'lt11ml.J'4i;61vi-s.C9>mm IP Phone C9>ct'.C9>ooo) 
..i ~ ..i ., .. 
'VI VI?! C9><i'.OC9>/mmm 1'U'VI m ~1Jl11'V'l'Uti l!lcrb<i'. 

L~e>.:i ii-;im'Sllfl1'SL?l~1J?t~1..:iF)rum'V'l~1~LLfltf111ll~111'Um1Yh..:i1'U (Happy Workplace) 'IJ1tlii1ll l!lcrb<i'. 

L~tl'U ~B1'U1tlfl1 ) 
" 

ml.J LLe.J'Ufl11~1L ii'U..:J1'U~1'U'Vl~'V'l v1m:w'Ui;6 'IJw~1tJ l!'.lctt><i'.;..:i 1~eJ 1'Um1:w L ~'U"l!e:iu-;i1n , 
f1(1.ltf)'S):!.Jfl1)"1Jtl..:Jtl..:Jflfl1)e:J~?l1'Vlf1'S1:Wtl1 'hl L~tJU~e:JmL~1 f)fttJ'VlB~ ct L?l~:W?t~1..:im1:we..in~'ULLftt'1..:J 1'1Uf1"1m 

, , \J '\J , 

tl1'Vl'U~ 1 ~iJLLe.J'Ufl1"i\;)1L oU'U..:11'U\il..:i n'111 L ~tl 1 ~1Jn'1f1 'S'SlJG'i..:J L?l~lJ1 ~'V'li!f1..:J1'U1 'Utl..:Jfl f11tl~U~..:11'U1~fl~1..:J 
ilf1111J?t11 Clf11..:im1/n-;im1ll~ C9>iri) i!'U 

' 

L ~e:i 1 ~m1\;)1 L ii'U..:J1'UL U'U 1 ti mlJ LLe.J'U..:i1'U~ti1V1'U~ ?t. un. ~..:i 1~\;)1 L iJ'Um1Pini;1t1Vltifil11'1~~ , 

Vi~Vl1..:Jfl1'S\;)1Lti'U..:J1'U"l.ltl..:I ti.e:i.'IJ. 'Vi'1f1111JLoU11'1 LL'U1f1~ 1~~U1t?l..:Jfl "l.le:JUL"IJ(P'l"IJtJ-!I (Happy workplace) 

LLflt~~'Vi'1n '1 fl'S'Sllfl11L?l~ll?t~1..:if)ru.n1'V'l'iii~ LL flt f1111J~"IJ 1 'U m-s'Vi'1..:i1'U (Happy Workplace) tl-stlii1tl 

l!lcrb<i'.-l!'.lcrb~ LLflt~~'Vi'1ii'1m"ill fl1'SL?l~ll?l~1-!lf)rum'V'l'ii1(Pl LLfltm1:w~111 'Um1'Vi'1..:i1'U (Happy Workplace) 

tl"it~1U l!'.lcrb<i'. mll~LL'UUll1'V'l~tllJ.Q' 

~..:i L~tl'UlJ1L ~tl 1 tl1~Yl'111ru1 'Vl1f) L ~'U"lle:JU"l.ltl 1m tl'S~ 
(9). tJ'4~fl'1f1'S1llfl11L?f~lJ?f~1-!lf)rum'V'l'ii1~LLfttm1ll~111 'Um1'Vi'1-!!1'U (Happy Workplace) 

'IJ w ~1U l!'.lctb<i'.-l!'.lcrb~ LLflt~~'Vi'1n-;im11Jfl11L?l~lJ?l~1..:lf)(U.f11'V'l:ii1~ LLfltf111:W~111 'Ufl11'Vi'1..:i1'U (Happy 

Workplace) tl"it~1tJ l!lcrb<i'. 

l!l. LL'1..:! 'Vjfl'VILJ1tl..:11'UL ~e:JVl11U LLflt 1~fl11?fi!U?t'4'U1 'Um1\;)1L ti'U..:J1'U"IJe:J..:Jn'1 f)'S)lJfl11L?l~l.J?l~1..:lf)(l.1111'V'l 

:il1~LLfltf111lJ~111'Um1'Vi'1..:i1'U (Happy Workplace) tl1t~1tl l!Jcrb<i'. 

m. 1~ ?l.1tl. \;)1Lii'Uf11'SLe.JtJLL'V'l~fi'1m1ll., 1'ULlU161ltJi"l.le:J..:I tl.e:J.tl. (~1tl'Vl~'V'ltl1fl'SlJ'U'\;6 ~1oLJtlfl11tlU , 

~ LLfl fll\J fl11~ ~/lJ1(Pl 1 fl1)(P1)11\J?f e:JU fl111 i~ f1Yl'ii'1) 
" ' 

1 f7 CJ f7 ,ai1.d •~ 4 Ml. bU 
'~'- ......,".. .. ~. -· 

~ &'1.fY;rrT.!X~~ 
~~ yT~,3 

('U1t16"ittJVlti f)~~'V'l"i'Vll.J) / 

~B1'U1t1n11~1i!nu~V111nft1..:i 
tr vvv"' <Eiq 

[inmhsirnf 'ftm91J 
wef1mmsm1 

tlaUUin1'1'~01u1tin11e1ri'n11q~ti'1nn11~u11if 

JJ.JJ/.J.l.?n.64 
~ I G · L ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



 



การเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความสุขในการท างาน (Happy Workplace) 
ประจ าปี 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 ความสุข (Happy) หมายถึง การประเมินของแต่ละคนว่าช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน 
การท่ีเราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเราร่วมกับส่ิงท่ีเรารู้สึกในแต่ละวัน คนท่ี
มีความสุขนั้น เป็นคนท่ีได้ท าในส่ิงท่ีตนต้องการและท าได้ส าเร็จ ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเอง ชอบสนุกสนานอยู่
กับเพื่อนฝูง และชอบประสบการณ์ใหม่ๆ มีอารมณ์มั่นคงไม่เปล่ียนแปลงขึ้นลงง่าย และมักจะหวังว่าตนจะพบเจอ
ส่ิงดีๆ ในอนาคต (วีนโฮเฟุน 1997) การสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) หรือการสร้างองค์กร
แห่งความสุขนั้น หมายถึง หน่วยงานท่ีท างาน ท่ีมีความมั่นคงก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของภารกิจคนในองค์กรทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้องอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ คนท างานมีความสุข การให้ความส าคัญกับคนในองค์กร ซึ่งจะ
ท าให้คนในองค์กรเกิดความเสียสละและจงรักภักดีกับองค์กร ท่ีท างานน่าอยู่ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในท่ี

ท างานท าให้เกิดความสุขกายสุขใจในท่ีท างาน ชุมชน
สมานฉันท์ ด้วยการสร้างความรักและความสามัคคี
ภายในองค์กร วิธีการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้อง
สร้างบทบาทของคนในองค์กรให้เหมาะสม ต้องท าให้
ผู้บริหารรับรู้เข้าใจว่าองค์กรแห่งความสุข คืออะไร และ
พร้อมท่ีจะสนับสนุน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) ก าหนดตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของมนุษย์ 
เรียกว่าความสุข ๘ ประการซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ 

ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว และความสุขของสังคม ดังนี้  
  1.1 Happy body (สุขภาพดี) คือ ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงท้ังกาย และใจ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการรู้จักใช้ชีวิตใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่  
  1.2 Happy heart (น้ าใจงาม) คือ ความมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและกันในองค์กรเป็นส่ิงท่ีส าคัญ          
ไม่มีใครอยู่ได้คนเดียวในโลกนี้ เราต้องรู้จักการแบ่งปันและต้องรู้สึกว่าเมื่อคิดถึงคนอื่นก็มีความสุขใจเกิดขึ้น   
  1.3 Happy relax (ผ่อนคลาย) คือ การรู้จักผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือ การใช้ชีวิต ต้อง
น าทางสายกลางมาใช้ ต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง เพราะจริงจังแต่ไม่ไหวต้องมีค าว่า "หยุด" เพื่อจะมีสติและคิดเดินต่อไป  
  1.4 Happy brain (หาความรู้) คือ ความสุขจากการได้เรียนรู้พัฒนาสมองตัวเองจากแหล่งต่างๆ 
น าไปสู่ความเป็นมืออาชีพและความก้าวหน้าในการท างาน คนเราเรียนเพื่อรู้มีปัญญาก้าวหน้า บทความ เรื่อง การ
สร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) ในชีวิตเป็นส่ิงส าคัญ อนาคตก้าวหน้า เงินทอง เกียรติยศ ช่ือเสียง 
ความต้องการต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง  
  1.5 Happy soul (คุณธรรม) คือ ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ความสุขของ
คนท างานเกิดได้จากธรรมะ จริยธรรม ความซื่อสัตย์เป็นส่ิงส าคัญของมนุษย์ทุกคนท่ีองค์กรต้องสร้าง องค์กรใด 
ไม่ปลูกฝังความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมให้เกิดในองค์กร อย่าหวังว่าคนในองค์กรจะซื่อสัตย์ จงรักภักดีและมีน้ า
หนึ่งใจเดียว พร้อมท่ีจะช่วยเหลือองค์กรยามท่ีองค์กรตกอับ คุณธรรมจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีส าคัญของทุกองค์กร  
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   1.6 Happy money (ใช้เงินเป็น) คือ การรู้จักเก็บออม รู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ ถ้าเช่ือว่าหาความสุข               
ด้วยเงินไม่มีวันพอ เพราะบางครั้งเงินไม่สามารถตอบสนองความสุขให้คนได้จริงๆ ท้ังนี้หนี้ของมนุษย์ท่ีส าคัญ มีอยู่           
๒ อย่างคือ หนี้ท่ีควรมีกับหนี้ท่ีไม่ควรมี หนี้ท่ีควรมีได้แก่หนี้ท่ีใช้ในการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยา รักษาโรค) รวมถึงหนี้ความรู้ และหนี้ท่ีไม่ควรมีได้แก่ หนี้ท่ีเกิดจากความใช้จ่าย
ส้ินเปลือง ฟุ้งเฟ้อ อยากมีอยากเด่นตามคนอื่น ท้ังๆ ท่ีอาจจะไม่มีความจ าเป็น 
  1.7 Happy family (ครอบครัวดี) คือ ครอบครัวท่ีเข้มแข็งย่อมเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง
ความสุขท่ีให้กับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อ, แม่, ญาติผู้ใหญ่, ลูก, ภรรยา หรือหลาน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้ครอบครัว  
 1.8 Happy society (สังคมดี) คือ อยู่กันอย่างสันติ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ สังคมดี
จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อคนในสังคม 
  ความสุข 8 ประการข้างต้น สามารถสร้างได้เพื่อให้เกิดความสุขท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ การสร้างความสุข  
ในท่ีท างาน (Happy Workplace) เมื่อสร้างความสุขในท่ีท างานแล้วเกิดอะไรขึ้น ความสุขท่ีทุกคนจะได้จากการ
ท างาน คือ ความสุขจากการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม มีผลงานท่ีดี มีความมั่นคงในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีดี เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารท่ีดี
ขึ้น มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต น าไปเผยแพร่ต่อครอบครัว ชุมชน           
และแรงงานท่ีมีคุณค่าของประเทศ ท่ีท างานมีความสุของค์กรได้อะไร ส่ิงท่ีองค์กรได้จากการมีความสุขในท่ีท างาน
คือ ผลผลิตสูงสุด การบริการดีขึ้น คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น ลดการขาดงาน การเข้างานช้า การลาป่วย            
ลากิจของพนักงาน มีชุมชนท่ีเข้มแข็งในองค์กร  สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น ลดอัตราการเลิกจ้างงาน 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา ฝึกพนักงานใหม่  ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น และลดความไม่พอใจของผู้ใช้
แรงงาน ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานดีขึ้น พนักงานก็จะมีความรักในองค์กรมากขึ้น ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีองค์กรต้องการท่ีสุด องค์กรแห่งความสุข เป็นเรื่องท่ีทุกคนสัมผัสได้ เข้าหาได้ เข้าถึงได้ และท าให้คนท างาน
มีความสุข ท่ีท างานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ 
 

 ดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้จัดท ากิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข  
ในการท างาน (Happy Workplace) เพื่อท่ีจะน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุง และวางแผนในการพัฒนาเพิ่มความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรและสามารถธ ารงรักษาบุคลา กรไว้ได้ในระยะยาว อีกท้ัง ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข บุคลากรสามารถรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงและร่วมมือกันพัฒนาให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
 2.2 เพื่อให้องค์กรมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน และทรัพยากรท่ีสนับสนุนการท างาน
รวมถึงความสัมพันธ์ของพนกังาน และผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
 2.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นและสามารถธ ารงรักษาบุคลากร
ขององค์กร 
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3. เปา้หมาย 
 สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างานได้อย่างน้อย  
3 กิจกรรม และผลส ารวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 4.1 เตรียมงาน โดยหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบด้านนโยบาย (Happy workplace) 
 4.2 จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) 
 4.3 เสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ 
 4.4 ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย 
 4.5 ส ารวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม 
 4.6 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี เสนอผู้อ านวยการเพื่อโปรดทราบ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ส านักงานกลาง) 

7. ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
       มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างน้อย 3 กิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ   
       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  

8. งบประมาณ  
 งบประมาณส านักบริหารกลาง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความสุขในการท างาน องค์กรสามารถเสริมสร้างความ
ผูกพันของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นและสามารถธ ารงรักษาบุคลากรขององค์กรได้ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักบริหารกลาง 
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ท่ี แผนปฏิบัติการ 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 เตรียมงาน โดยหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบด้านนโยบาย  (Happy workplace) 
1.1 ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์   
     ขอบเขตของ (Happy workplace) 
1.2 ศึกษาข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์  นโยบาย 
     ของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ  
     (Happy workplace) 
1.3 ศึกษารวบรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
     ท่ีเกี่ยวข้องกัน (Happy workplace) 
1.4 น าผลการส ารวจความพึงพอใจและผลการ 
     ส ารวจความผูกพัน มาประกอบการวิเคราะห์ 
  จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) 

            

2 จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) และเสนอแผนให้ผู้อ านวยการ 
ให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ 

            

3 ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย             

4 ส ารวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม             

5 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี  
เสนอผู้อ านวยการเพื่อโปรดทราบ 
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การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความสุขในการท างาน ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/แผน/กิจกรรม 
Happy 8 ประการ 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน หน่วยงาน ตัวชี้วดั 

Body Heart Money Relax Brain Soul Family Society 

ม.ค. – ธ.ค. ส.บก. 
จ านวน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมใจบริจาคโลหิต         
2 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปันความสุขบริจาคเงินและ

ส่ิงของแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ 
        

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า         
4 กิจกรรมรณรงค์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่         
5 โครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง  

(Talent Management) 
        

6 กิจกรรมนันทนาการของพนักงานองค์การอุตสาหกรรม-
ป่าไม้ 

        

7 การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู ้

        

8 กิจกรรมแสดงความยินดีกับครอบครัวท่ีมีสมาชิกใหม่         
9 กิจกรรมยกย่อง ชมเชยผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นคนดีท่ีท า

คุณประโยชน์แก่องค์กร ประจ าปี 2564 
        

10 กิจกรรมสุขสันต์รับวันเกษียณอายุ         



  
กิจกรรมย่อยท่ี 1  กิจกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมใจบริจาคโลหิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานส านักงานกลาง  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี)  
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ : ร่วมกับสภากาชาดไทย 
หลักการและเหตุผล   
      การปลูกฝังให้พนักงานมีน้ าใจเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ต่อคนในสังคมร่วมกัน  นับเป็นส่ิงท่ีดีงาม และเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบันนี้ ดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมท่ีสนับสนุนต่อการแบ่งปันน้ าใจต่อกัน โดยผ่านโครงการบริจาคโลหิต เป็นประจ าทุกปี  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท าความดี เพิ่มพูนการมีจิตส านึกสารธารณะ 
   2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยโดย ไม่มุ่งหวังส่ิงตอบแทน   
  3. เพื่อส่งเสริมพนักงานด้านคุณธรรมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
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ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 



 
 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดหาสมาชิก
ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

            

3. ด าเนินการตามกิจกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมใจ
บริจาคโลหิต 

            

 
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงานมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน 
 2. สามารถให้การสนับสนุนในการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้ 
 3. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเอื้ออาทรต่อสังคม 
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กิจกรรมย่อยที่ 2  :  กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปันความสุข บริจาคส่ิงของแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ : ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กพิการ 
หลักการและเหตุผล   
     ปัจจุบันจ านวนเด็กพิการและทุพพลภาพในสังคมมีจ านวนมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นสังคมเล็กๆภายใต้สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ หรือ
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือโดยตรง ท้ังนี้ การท่ีจะท าให้สังคมเหล่านั้นมีแนวทางในการด าเนินชีวิต และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้นั้น 
จ าเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมท่ีดี มีตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อให้ใช้ชีวิตใน
สังคมและเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเด็กพิการและทุพพลภาพ ดังกล่าวนั้น ล้วนมีความสามารถและมีความสามารถ ความมานะ มุ่งมั่นท่ีจะกระท าส่ิง
ใดเพื่อให้ประสบผลส าเร็จได้เช่นเดียวกับคนปกติท่ัวไปได้ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดท าโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ
ขึ้น โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการท่ีมีช่ือว่า "แบ่งปันรอยยิ้มปันความสุข บริจาคส่ิงของแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ” 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อช่วยเหลือน้องๆ เด็กพิการและทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   2.  เพื่อสนับสนุนให้พนักงานท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 
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ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 



 

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ติดต่อไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อสอบถามวัน
และเวลาท่ีเหมาะสม 

            

2. จัดหาผู้เข้าร่วมบริจาค             
3. จัดหาส่ิงของ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น             
4. ด าเนินงานบริจาคส่ิงของท่ีจ าเป็น เงินทุน                      
เพื่อช่วยเหลือน้องๆเด็กพิการและทุพพลภาพ 

            

งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการสานต่อแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเด็กพิการและทุพพลภาพเพิ่มขึ้น  

  2. พนักงานมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน 
 3. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเอื้ออาทรต่อสังคม 
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กิจกรรมย่อยที่ 3 :  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มิถุนายน - ธันวาคม 
สถานที ่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 
หลักการและเหตุผล   
      เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับพนักงานและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบสิทธิพิเศษผ่านการส่ือออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปรับทราบการให้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าและแหล่งท่องเท่ียวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อ.อ.ป. ในด้านอุตสาหกรรม 
    2.  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านธุรกิจตลาดให้กับ อ.อ.ป.  

 

ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 
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วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. จัดท าข้อความประชาสัมพันธ์ แนะน าสินค้า             
2. ส านักบริหารกลางจัดท าประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือ
ออนไลน์ (Social Media)  

            

3. สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ อ.อ.ป.              
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงานทราบถึงสิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป.  
 2. เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ 
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กิจกรรมย่อยที่ 4 : กิจกรรมรณรงค์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
โครงการ/ กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ: - 
หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของแม่ท่ีต้องท างานนอกบ้านพบเจอ คือ ความยากล าบากในการให้นมลูก ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ลูกทุกคนควรได้กินแม่ในช่วง  
6 เดือนแรก แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างท าให้แม่หลายคนไม่สามารถให้นมได้ ซึ่งจากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า  
อัตราการเล้ียงลูกด้วยแม่เมื่อแรกเกิดสูงถึง 91.2% แต่เมื่อต้องเล้ียงลูกด้วยนมแม่เป็นเวลา 3 เดือน จ านวนกลับลดลงไปกว่าครึ่ง และ 6 เดือนเหลือเพียงแค่ 7.1% 
เท่านั้น ซึ่งปัญหาเกิดจากความจ าเป็นของแม่หลายคน ท่ีจ าต้องหยุดการให้นมลูกไป เช่น ต้องรีบกลับมาท างาน  วัฒนธรรมองค์กรบางท่ีไม่ยอมรับกับการลาหยุด
นานๆ การท างานไกล แม่กับลูกอยู่คนละจังหวัด และไม่มีสถานท่ีส าหรับปั๊มนมให้ลูกในท่ีท างาน Happy Workplace = Happy Together อย่างไรก็ตามการให้ 
นมลูกถึง 6 เดือนมีความส าคัญและส่งผลดีต่อสุขภาพของลูก ดังนี้ ลูกกินนมแม่นาน 6 เดือนขึ้นไป ลูกแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ สมองดี อารมณ์ดี  มีคุณภาพ  ครอบครัว 
Happy แม่แข็งแรง ไม่เครียด เพราะลูกไม่ป่วย ไม่มีหนี้ แม่มีสมาธิท างาน งานมีประสิทธิภาพ แม่ Happy ลูกจ้างไม่หยุดบ่อย  ไม่ลาออก ลูกจ้างซื่อสัตย์ต่อ
องค์กร  ลูกจ้างท างานดี  ได้ตามเป้า รายได้เพิ่ม องค์กร Happy สังคม Happy ดังนั้น การท่ีแม่ได้ให้นมลูกนานเกิน 6 เดือนนั้น  ทุกฝ่ายล้วนแต่ได้ประโยชน์  
แต่เราจะท าได้อย่างไรในเมื่อมีข้อจ ากัดมากมายอย่างท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ทางออกง่ายๆ คือ การรณรงค์ให้แม่สามารถให้เก็บนมในสถานท่ีท างานนั่นเอง 
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ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 

https://www.sanook.com/home/
https://www.sanook.com/health/


 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1.  เพื่อสร้างความสุขด้าน Happy family (ครอบครัว) ให้กับพนักงาน 
    2.  พนักงานไม่ลางานและสามารถท างานให้กับองค์การได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ศึกษาข้อมูลการเล้ียงลูกด้วยนมแม่             
2. จัดท าประชาสัมพันธ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่             
3. รณรงค์การการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ผ่านส่ือออนไลน์  
(Social Media)  

            

งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวแข็งแรง ป้องกันการ หยุดงาน และการลาออกของพนักงาน 

 2. พนักงานหลังคลอดลูกสามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ 
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กิจกรรมย่อย ที่ 5 : โครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ : -  
หลักการและเหตุผล   
   บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ คือ องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร ท้ังนี้ เพราะการท่ีองค์กรหนึง่ๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายได้
ส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือบุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะความสามารถ และ
คุณลักษณะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จึงเป็นความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าให้บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป จึงได้มีการด าเนินการคัดสรรพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงและส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้เต็มศักยภาพพร้อมกับมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับความ สามารถ โดยได้จัดท าโครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงต้ังแต่ปี 2558 เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากเดิม และได้มีการปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น      
 
 
 

ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อส่งเสริมพนักงานท่ีมีความสามารถพิเศษหรือมีศักยภาพสูงให้พร้อมในการขับเคล่ือนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
  เชิงปริมาณ : ร้อยละของการด าเนินการตามแผน  
               เชิงคุณภาพ : จ านวนพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงท่ีได้มีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร      
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงท่ีผ่านมา
แผนการด าเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  นโยบาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และน า
ข้อมูลท่ีได้ศึกษามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้สอดคล้อง กับแผนการ
ด าเนินงานและยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

            

2. จัดท าโครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงเสนอ อ.อ.ป. 
ให้ความเห็นชอบ 

            

3. คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง ก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง เสนอ อ.อ.ป.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

            

4. เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อด าเนินการคัดเลือกพนักงาน
ท่ีมีศักยภาพสูงของหน่วยงาน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

5. หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงให้ อ.อ.ป. 
ทราบ เพื่อประกาศในเว็บไซด์ อ.อ.ป. 

            

6. ประชุมคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานและก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

            

7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

            

8. จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินการตาม
โครงการการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

            

9. บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงตามแนวทางที่ก าหนด             
10. ติดตามประเมินผลการพัฒนาเพ่ือรักษามาตรฐานของการเป็นพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง 

            

งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สามารถรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กรได้นานท่ีสุด 
  2. มีผู้น า/ผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพสูงสามารถขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จในอนาคต 
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กิจกรรมย่อยที่  6 : กิจกรรมนันทนาการของพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
                        “การแข่งขัน FIO  E-sports ประจ าปี ๒๕๖4” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
โครงการ/ กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ: ร่วมกับสมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
หลักการและเหตุผล 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เล็งเห็นความส าคัญและการต่ืนตัวของกระแสการตอบรับของการแข่งขันกีฬาประเภท E-sports จึงได้มีการจัดโครงการ
ดังกล่าว  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป.  ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน และสามารถเป็นต้นแบบส า หรับการด าเนิน
กิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวให้กับหน่วยงานในสังกัด อ.อ.ป.  

 
 
 
 
 

ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ได้ร่วมแข่งขันกีฬาประเภท E-sports และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้าน
การกีฬา  
 2. เพื่อสร้างความสามัคคี เพิ่มสัมพันธภาพ แก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

การเสริมสร้างความสุขในองค์กร “Happy Work Place” (กิจกรรมนันทนาการของพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) 
3. เป็นต้นแบบส าหรับการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งถัดไป 

 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ประชาสัมพันธ์ / ประสานงานร่วมกับสมาคมสโมสร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

            

2. ด าเนินการแข่งขันกีฬาประเภท E-sports             
งบประมาณ  :  จากผู้ให้การสนับสนุน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ท้ังหมด ได้แสดงไมตรีจิต และสังสรรค์อย่างเป็นกันเอง สร้างความรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น 
 2. ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ท้ังหมด ได้รับการสร้างเสริมความสามัคคี และความเข้าใจอันดี พร้อมร่วมปฏิบัติงานอย่างกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น ส าหรับการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในปี 2564 
 3. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ ได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. สร้ างความประทับใจ มั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. และมีความพร้อมในการร่วมพัฒนาการท างานของตนเองร่วมกับผู้อื่น ต่อไป 
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กิจกรรมย่อยที่ 7 : การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ : - 
หลักการและเหตุผล   
  อ.อ.ป. ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทุนทางปัญญาท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญ และมีการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
งานให้มีความก้าวหน้าน าพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทั ศน์ขององค์กร  
จึงควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพื่อน าองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน อ.อ.ป. ไปใช้ในการด าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 



 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. พิจารณา\คัดเลือกและแสวงหา
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการ
จัดการองค์ความรู้ประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และ 
นโยบายของ อ.อ.ป.  เสนอให้ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 

            

2. แจ้งทุกหน่วยงานทราบและให้คณะท างานของหน่วยงานด าเนินการตาม
แผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี โดย    รวบรวม ประมวล กล่ันกรององค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์  ผู้เกษียณอายุองค์ความรู้
ใหม่ หรือต่อยอดจากความรู้ เก่า รายงานผลให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 

            

3. สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานน ามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบ
เอกสาร หนังสือ ฯลฯ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 

            

4. เผยแพร่องค์ความรู้ท่ี อ.อ.ป. เห็นชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นน าไปใช้ปฏิบัติงานและเสนอข้อคิดเห็น 

            

5.ประเมินผลการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี             
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน อ.อ.ป. ไปใช้ในการด าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
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กิจกรรมย่อยที่ 8 : กิจกรรมแสดงความยินดีกับครอบครัวที่มีสมาชิกใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : สิงหาคม 
สถานที ่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
โครงการ/ กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
 Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ: - 
หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร้างให้ครอบครัวของพนักงานมีความสุขเป็นข้อความส าคัญท่ีจะส่ือสารให้พนักงานเห็นว่าองค์กรเห็นคุณค่าและให้  ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวซึ่งจะช่วยสร้าง สายสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับองค์กรให้พนักงานรู้สึกรักผูกพัน และต้ังใจท าหน้าท่ีของตนเพื่อ
องค์กรมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรเพิ่มขึ้น อีกท้ังผลลัพธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้องค์กร หรือนายจ้างสามารถรักษาพนักงานท่ีมีทักษะสูงช่วยลดค่าใช้จ่าย
และ ทรัพยากรในการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ การหมุนเวียนพนักงาน ลดลง องค์กรได้รับการยอมรับในฐานะนายจ้างท่ีให้ความส าคัญกับ คุณภาพชีวิตของ
พนักงานและครอบครัวส่งผลให้องค์กรสามารถดึงดูด บุคลากรท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถสูงเข้ามาร่วมงานเพื่อด าเนิน กิจการขององค์กรให้เติบโตในสภาวะ
ท่ีสังคมมีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน อ.อ.ป. จึงตะหนักเห็นถึงความส าคัญของครอบครัวพนักงานจึงด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่
ของพนักงานในองค์การ 

 
 

- 21 - ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 



 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. สามารถท าให้พนักงานมีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต ครอบครัว 
2. สามารถท าให้พนักงานมีก าลังใจในการท างานท่ีเพิ่มข้ึนและมีความพึงพอใจในงาน 

 

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. จัดท าการ์ดแสดงความยินดี เพื่อมอบให้กับครอบครัว
พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่ีมีสมาชิกใหม่ 
ในครอบครัว 

        
 

    

งบประมาณ  :  ส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. พนักงานมีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต ครอบครัว 
 2. พนักงานมีก าลังใจในการท างานท่ีเพิ่มข้ึนและมีความพึงพอใจในงาน 
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กิจกรรมย่อยที่ 9 : กิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นคนดี ท่ีท าคุณประโยชน์แก่องค์กร ประจ าปี 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ : - 
หลักการและเหตุผล   
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับช้ันเป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติอยู่ในศีลธรรม และได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นกรอบในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน และในการด าเนินชีวิต 
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ียึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3. เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
4. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 



 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ศึกษาผลการด าเนินงานในปี 2563 เพ่ือหาข้อเด่น และข้อด้อยในการจัด
กิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปี 2564 พร้อมทั้ง 
ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯ เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.อ.ป. แล้วแจ้ง
เวียนค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

            

2. คณะท างานฯ ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ และเสนอขอความเห็นชอบต่อ  
อ.อ.ป. พร้อมเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

            

3. หน่วยงานด าเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ปฏิบติังานในสังกัด 
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และส่งมาให้ ส.บก. ภายในเวลาท่ีก าหนด (ทั้งน้ี 
หน่วยงานที่ต้องการเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรม  
ให้เสนอรายชื่อโดยคณะท างานของแต่ละส านัก พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการ
ประชุมคณะท างาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ส.บก.) 

            

4. ส.บก. รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่แต่ละหน่วยงานเสนอ และตรวจ สอบ
คุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ เพ่ือน าเสนอรองผู้อ านวยการสายบริหารและ
ผู้อ านวยการส านักทุกส านักให้คะแนน 

            

5. คณะท างานฯ ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ และรายงานผลต่อ  
อ.อ.ป.   

            

6. ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2562 พร้อมทั้ง  
- แจ้งเวียนประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ให้ทุกหน่วยงานทราบ 
- เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทาง www.fio.co.th 
- เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทาง วารสารเพ่ือนป่า 

            

7. มอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่สถาปนา อ.อ.ป.             
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http://www.fio.co.th/


 
 
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมองค์กร 

 3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับการยกย่องจาก อ.อ.ป. 
 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ และภาคภูมิใจต่อ อ.อ.ป. เพิ่มมากขึ้น 

 5. เพื่อเป็นการธ ารงรักษาผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นคนดี ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่กับ อ.อ.ป.เพื่อยกระดับองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 25 - 



 
 
กิจกรรมย่อยที่ 10 : กิจกรรมการจัดงานสุขสันต์รับวันเกษียณอายุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที ่: ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะของคนท างานในองค์กรด้านใดบ้าง 
  Happy body (สุขภาพดี) 
    Happy heart (น้ าใจงาม) 
  Happy relax (ผ่อนคลาย) 
  Happy brain (หาความรู้) 
  Happy soul (คุณธรรม)  
  Happy money (ใช้เงินเป็น) 
  Happy family (ครอบครัว) 
  Happy society (สังคมดี) 
การบูรณาการโครงการ : - 
หลักการและเหตุผล   
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับช้ันเป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติอยู่ในศีลธรรม และได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นกรอบในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจพร้อมท้ังปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 
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ลักษณะของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกปี 



 
 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ผล การจัดกิจกรรมในวันเกษียณอายุ ประจ าปี 2562 
เพ่ือหาข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม เพ่ือน ามาปรับปรุง
กิจกรรม ประจ าปี 2562 พร้อมส ารวจจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเกษียณ  
อายุในปี 2564 จากน้ันจัดท ากิจกรรมเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ อ.อ.ป. 

            

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมสุขสันต์รับวันเกษียณอายุ ประจ าปี 2563 
- ขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
- ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก 
- จัดเตรียมสถานที่, อุปกรณ์ในการจัดงาน พร้อมทั้งก าหนดหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

            

3. สรุปการจัดกิจกรรม เพ่ือน าข้อดี ข้อเสีย งบประมาณ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เสนอต่อ อ.อ.ป. 

            

 
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เกษียณอายุมีขวัญก าลังใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุ 
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