
 
โครงการระดมคลังความคิดเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร  

(FIO Think Tank) 
 

1. หลักการและเหตุผล : 

การระดมความคิด (Brainstorm)  เพื่อปลุกไอเดียสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมน ามาใช้      ใน
การระดมความคิดเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ หรือใช้ในการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาจากหลายๆ มุมมอง 
หลายความคิดของสมาชิกท่ีมาร่วมกันระดมสมอง   โดยไม่มีการตัดสินถูกผิดของสมาชิกในกลุ่ม                        
เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจความคิดใหม่ๆ และใช้ในการวางแผน  ซึ่งส่ิงส าคัญในการระดมสมองคือ                          
ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เกิดการระดมความคิดให้ได้ปริมาณ และไม่มี                    
การตั้งกรอบหรือประเมินถูกผิด ซึ่งในหลายองค์กรสามารถน าเทคนิคการระดมความคิดไปใช้ในการแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตหรือเพื่อพัฒนาเป้าหมายไปข้างหน้า  
       องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานหลากหลายและมีบุคลากร 
หลายรุ่น (Generation)  แนวความคิดจึงหลากหลายมุมมองและแตกต่างกันตามลักษณะงาน ทัศนคติ  และ
พฤติกรรม แต่ส่ิงต่างๆ เหล่านี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรในเชิงนโยบายและพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาใหม่ๆ หรือปัญหาท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ดังนั้น การเปิดพื้นท่ีทางความคิดให้บุคลากรทุกระดับช้ันเสนอแนวคิดจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีสามารถดึงแนวคิดหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาจากตัวบุคคลได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างคลังความคิด (Think Tank) ขององค์กรให้เกิดอย่าง
เป็นรูปธรรม  
       ดังนั้น เพื่อให้ อ.อ.ป. ได้มีการระดมความคิดจากบุคลากรจากทุกระดับช้ันและน ามาใช้ในการพัฒนา
องค์กรอย่างสร้างสรรค์และเกิดแนวคิดใหม่ๆ จึงได้จัดท าโครงการระดมคลังความคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
องค์กร (FIO Think Tank) เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกความเป็นเจ้าขององค์กรใหเ้กิด 
กับบุคลากรต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ : 
       2.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดของบุคลากรทุกระดับช้ันเกี่ยวกับนโยบาย
ขององค์กร 

      2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นท่ีจะร่วมพัฒนาองค์กร  
      2.3 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายของผู้บริหารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหารกับบุคลากร  
 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
       ผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทุกระดับช้ัน 
 

4. เป้าหมาย : 
       เชิงปริมาณ  -  มีช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับช้ันได้แสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับนโยบายของ 
       องค์กรในการหารายได้และการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 เชิงคุณภาพ  - ได้แนวคิดจากการระดมความคิดของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับช้ันในการหารายได้และ 
       การลดค่าใช้จ่ายขององค์กรมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 

                                  5. ตัวชี้วัด... 
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5. ตัวชี้วัด : 
       เชิงปริมาณ  -  จ านวนช่องทางในการแสดงออกทางความคิดของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับช้ันเกี่ยวกับ 
       นโยบายขององค์กรในการหารายได้และการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
 เชิงคุณภาพ  - ได้แนวคิดจากการระดมความคิดของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับช้ันในการหารายได้และ 
       การลดค่าใช้จ่ายขององค์กรสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :  
      1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563 

 

7. รายละเอียดโครงการ  
       7.1 โครงการระดมคลังความคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร (FIO Think Tank) ได้รับความ
เห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
       7.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งแนวคิดเข้าร่วมโครงการฯ เสนอแนวคิดการหารายได้หรือ   ลด
ค่าใช้จ่ายขององค์กร  
       7.3 ผู้อ านวยการคัดเลือกแนวคิด  
       7.4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมมอบใบประกาศ 
       7.5 มอบรางวัลพร้อมมอบใบประกาศในวันสถาปนา อ.อ.ป. 
       7.6 ประเมินผลและสรุปโครงการฯ ให้ อ.อ.ป. ทราบ 
 

8. งบประมาณ  
       งบประมาณได้รับการสนับสนุนรางวัลจากผู้อ านวยการ จ านวน 15,000 บาท  แบ่งเป็น 
       8.1  เงินรางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท จ านวน 1 รางวัล  
       8.2  เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลละ 3,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
       8.2  เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลละ 2,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
 

9. ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   
       10.1 อ.อ.ป. เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดของบุคลากรทุกระดับช้ันเกี่ยวกับ
นโยบายขององค์กร 

      10.2 อ.อ.ป. มีการกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นท่ีจะร่วมพัฒนาองค์กร  
      10.3 อ.อ.ป. มีการสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายของผู้บริหารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหารกับบุคลากร  
 
 

******************************** 
 
 
 
 
 

 



 
ขั้นตอนการเสนอแนวคิดเพื่อเข้าร่วมโครงการระดมคลังความคิด 

เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร (FIO Think Tank) 

************************************************************************************************** 
       1. คุณสมบัติผู้ส่งแนวคิดเข้าร่วมโครงการฯ  
  ผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทุกระดับช้ัน 
 
       2. หลักเกณฑ์การส่งแนวคิด 
  2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เสนอแนวคิดในการพัฒนาองค์กร ด้านการหารายได้หรือการ 
ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  
    2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และเสนอแนวคิดได้ไม่เกิน 
คนละ 2 แนวคิด ท้ังนี้หากมีผู้ส่งแนวคิดเกินกว่าท่ีก าหนดจะถือว่าผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
       2.3 เสนอแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์และมุ่งพัฒนางานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหรืองานด้านอื่นๆ 
ขององค์กร  โดยการต่อยอดเรื่องท่ีมีอยู่เดิมหรือเรื่องท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตท่ีสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง และเป็นต้นแบบให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
  2.4 วิธีการส่งแนวคิด ให้ส่งตรงท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง หรือโทรสารหมายเลข 
0 2282 4617  ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
 
       3. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้อ านวยการจะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสิน  
 
       4. รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก 
            4.1 เงินรางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท จ านวน 1 รางวัล  
            4.2 เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 3,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
            4.2 เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 2,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
 
       5. แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการฯ  
  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอแนวคิดและรายละเอียดโครงการฯ ได้ท่ี www.fio.co.th 
หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี 0 2282 3243 ต่อ 131 – 133 
 
       6. เง่ือนไขระยะเวลาและอื่นๆ 
  6.1 เริ่มส่งแนวคิดได้ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2563  โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักบริหารกลาง จะรวบรวมน าเสนอผู้อ านวยการโดยตรงภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
  6.2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563  
      6.3 มอบรางวัลพร้อมมอบใบประกาศในวันสถาปนา อ.อ.ป. (24 กรกฎาคม 2563) 
 
 

************************************************************** 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการเสนอแนวคิดเพ่ือเข้าร่วมโครงการระดมคลังความคิด 
เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร (FIO Think Tank) 

แนวคิดการหารายได้หรือลดค่าใช้จา่ยขององค์กร 
 

****************************************************************************************************** 

1. หน่วยงานต้นสังกัด     ฝ่าย                       . 

    ส่วน/กลุ่ม                งาน                       .                   

2. ช่ือ – ช่ือสกุล                                     .                                             

3. ต าแหน่ง                                     .                   

4. เบอร์ติดต่อท่ีท างาน          เบอร์มือถือ                       .                   

5. แนวคิด                                                     .  

    5.1 หัวข้อแนวคิด                                                    .  

    5.2 เหตุผลหรือท่ีมาของแนวคิด                                                  .  

    5.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน                                                   .  

    5.4 ระยะเวลาในการด าเนินงาน                                                  .  

    5.5 ทรัพยากรท่ีคาดว่าจ าเป็นต้องใช้ (ถ้ามี)                                      .  

    5.6 แนวทางในการติดตาม/ตรวจสอบ                                            .  

    5.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                                                  .  

 - เชิงปริมาณ (เพิ่มรายได้, ลดค่าใช้จ่าย)                                    .  

 - เชิงคุณภาพ                                                    .  

 - เชิงระยะเวลา                                                    .  

                                                      .  

                                                      .  

                                                      .  

 

               ลงช่ือ                .                        ผู้เข้าร่วมโครงการฯ. 

(            ))X 

       วันท่ี                 /               /                . 


