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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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