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ส่วนที่ 1  
กิจกรรมการสร้างความสุขในที่ท างาน  

(Happy workplace) 
ประจ าปี 2561

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ความสุข (Happy) หมายถึง การประเมินของแต่ละคนว่าชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน 
การที่เราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเราร่วมกับสิ่งที่เรารู้สึกในแต่ละวัน คนที่
มีความสุขนั้น เป็นคนที่ได้ท าในสิ่งที่ตนต้องการและท าได้ส าเร็จ ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเอง ชอบสนุกสนานอยู่
กับเพ่ือนฝูง และชอบประสบการณ์ใหม่ๆ มีอารมณ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่าย และมักจะหวังว่าตนจะพบเจอ
สิ่งดีๆ ในอนาคต (วีนโฮเฟุน 1997) การสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy Workplace) หรือการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขนั้น หมายถึง หน่วยงานที่ท างาน ที่มีความมั่นคงก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของภารกิจคนในองค์กรทุกฝุาย  
ที่เก่ียวข้อง ต้องอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ คนท างานมีความสุข การให้ความส าคัญกับคนในองค์กร ซึ่งจะท าให้
คนในองค์กรเกิดความเสียสละและจงรักภักดีกับองค์กร ที่ท างานน่าอยู่ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างาน
ท าให้เกิดความสุขกายสุขใจในที่ท างาน ชุมชนสมานฉันท์ ด้วยการสร้างความรักและความสามัคคีภายในองค์กร 
วิธีการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างบทบาทของคนในองค์กรให้เหมาะสม ต้องท าให้ผู้บริหารรับรู้เข้าใจว่า
องค์กรแห่งความสุข คืออะไร และพร้อมที่จะสนับสนุน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ก าหนดตัวชี้วัด
ความก้าวหน้าของมนุษย์ เรียกว่าความสุข ๘ ประการซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ ความสุขของคน ความสุขของ
ครอบครัว และความสุขของสังคม ดังนี้  
  1. Happy body (สุขภาพดี) คือ ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกาย และใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรู้จักใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู ่ 
  2. Happy heart (น้ าใจงาม) คือ ความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกันในองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญ          
ไม่มีใครอยู่ได้คนเดียวในโลกนี้ เราต้องรู้จักการแบ่งปันและต้องรู้สึกว่าเมื่อคิดถึงคนอ่ืนก็มีความสุขใจเกิดขึ้น  
  3. Happy relax (ผ่อนคลาย) คือ การรู้จักผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือ การใช้ชีวิต ต้อง
น าทางสายกลางมาใช้ ต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง เพราะจริงจังแต่ไม่ไหวต้องมีค าว่า "หยุด" เพ่ือจะมีสติและคิดเดินต่อไป  
  4. Happy brain (หาความรู้) คือ ความสุขจากการได้เรียนรู้พัฒนาสมองตัวเองจากแหล่งต่างๆ 
น าไปสู่ความเป็นมืออาชีพและความก้าวหน้าในการท างาน คนเราเรียนเพ่ือรู้มีปัญญาก้าวหน้า บทความ เรื่อง การ
สร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) ในชีวิตเป็นสิ่งส าคัญ อนาคตก้าวหน้า เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง 
ความต้องการต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง  
  5. Happy soul (คุณธรรม) คือ ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ความสุขของ
คนท างานเกิดได้จากธรรมะ จริยธรรม ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์ทุกคนที่องค์กรต้องสร้าง องค์กรใด 
ไม่ปบุตรฝังความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมให้เกิดในองค์กร อย่าหวังว่าคนในองค์กรจะซื่อสัตย์ จงรักภักดีและมี
น้ าหนึ่งใจเดียว พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรยามที่องค์กรตกอับ คุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกองค์กร  
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  6. Happy money (ใช้เงินเป็น) คือ การรู้จักเก็บออม รู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ ถ้าเชื่อว่าหาความสุข               
ด้วยเงินไม่มีวันพอ เพราะบางครั้งเงินไม่สามารถตอบสนองความสุขให้คนได้จริงๆ ทั้งนี้หนี้ของมนุษย์ที่ส าคัญ มีอยู่           
๒ อย่างคือ หนี้ที่ควรมีกับหนี้ที่ไม่ควรมี หนี้ที่ควรมีได้แก่หนี้ที่ใช้ในการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา รักษาโรค) รวมถึงหนี้ความรู้ และหนี้ที่ไม่ควรมีได้แก่ หนี้ที่เกิดจากความใช้จ่าย
สิ้นเปลือง ฟูุงเฟูอ อยากมีอยากเด่นตามคนอื่น ทั้งๆ ที่อาจจะไม่มีความจ าเป็น 
  7. Happy family (ครอบครัวดี) คือ ครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
ความสุขที่ให้กับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อ, แม่, ญาติผู้ใหญ่, บุตร, ภรรยา หรือหลาน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้ครอบครวั  
 8. Happy society (สังคมดี) คือ อยู่กันอย่างสันติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ สังคมดีจะ
เกิดข้ึนได้เม่ือมีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อคนในสังคม 
  ความสุข 8 ประการข้างต้น สามารถสร้างได้เพ่ือให้เกิดความสุขที่ใหญ่ที่สุด คือ การสร้าง ความสุข 
ในที่ท างาน (Happy Workplace) เมื่อสร้างความสุขในที่ท างานแล้วเกิดอะไรขึ้น ความสุขที่ทุกคนจะได้จากการ
ท างาน คือ ความสุขจากการด ารงชีวิตที่เหมาะสม มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดี เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารที่ดี
ขึ้น มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต น าไปเผยแพร่ต่อครอบครัว ชุมชน           
และแรงงานที่มีคุณค่าของประเทศ ที่ท างานมีความสุของค์กรได้อะไร สิ่งที่องค์กรได้จากการมีความสุขในที่ท างาน
คือ ผลผลิตสูงสุด การบริการดีขึ้น คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น ลดการขาดงาน การเข้างานช้า การลาปุวย            
ลากิจของพนักงาน มีชุมชนที่เข้มแข็งในองค์กร สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น ลดอัตราการเลิกจ้างงาน 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา ฝึกพนักงานใหม่ ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น และลดความไม่พอใจของผู้ใช้
แรงงาน ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝุายบริหารกับพนักงานดีขึ้น พนักงานก็จะมีความรักในองค์กรมากขึ้น ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีองค์กรต้องการที่สุด องค์กรแห่งความสุข เป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้ เข้าหาได้ เข้าถึงได้ และท าให้คนท างาน
มีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมการสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy workplace) ได้ครบถ้วนทุก
กิจกรรม 
  3.2 ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. มีความพึงพอใจในการเสริมสร้างความสุขในการท างาน มากกว่า ระดับ 4   
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4. วิธีการด าเนินงาน 

 4.1 ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ (Happy workplace)  
    4.2 ศึกษาข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ (Happy workplace) 
 4.3 ศึกษาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4.4 จัดท าแผน (Happy workplace) ประจ าปี 2561 
  4.5 จัดท ากิจกรรมย่อย 
 4.6 เสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ 
     4.7 ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย 
 4.8 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี 2561 เสนอผู้อ านวยการ เพ่ือโปรดทราบ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (ส านักงานกลาง) 
 

7. ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามกิจกรรมการสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy workplace)   
 เชิงคุณภาพ   
 ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. มีความพึงพอใจในการเสริมสร้างความสุขในการท างาน มากกว่า ระดับ 4   
 

8. งบประมาณ  
 งบประมาณส านักบริหารกลาง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ มีความสุขในการท างานมากข้ึน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักบริหารกลาง 
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แผนปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างความสุขในท่ีท างาน  
ประจ าปี 2561 

 (Happy workplace)  

แผนงาน 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. ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์   
                       

   ขอบเขตของ (Happy workplace)                          

2. ศึกษาข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายของ อ.อ.ป.    
 
                     

   ที่เก่ียวข้องกับ (Happy workplace)                         

3. ศึกษาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา     
 
                   

4. จัดท ากิจกรรมม (Happy workplace) ประจ าปี 2561         
 

             

5. จัดท ากิจกรรมย่อย              

6. เสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ              
 
           

   และแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบ และด าเนินการ                         

7. ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย                 
 

    

8. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี 2561                      
 
   

   เสนอผู้อ านวยการ เพ่ือโปรดทราบ                         



 

ส่วนที่ 2 
การเสริมสร้างความสุขในองค์กร (Happy workplace) ประจ าปี 2561

ที ่ โครงการ/แผน/กิจกรรม 
Happy 8 ประการ ระยะเวลาใน

การ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัด 

Body Heart Money Relax Brain Soul Family Society 

1 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์  
  

 
   

 

ปี 2561 ส.บก. 

ร้อยละ
ของการ
ด าเนิน

กิจกรรม 

2 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561         
3 กิจกรรมองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ร่วมใจบริจาคโลหิต 

        
4 

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปันความสุข บริจาคสิ่งของแก่เด็ก
พิการและทุพพลภาพ         

5 
กิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนดี ที่ท า
คุณประโยชน์แก่องค์กรประจ าปี 2561         

6 แผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)         

7 
โครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง             
(Talent Management)         

8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า         

9 กิจกรรมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
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กิจกรรมย่อยท่ี 1  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที่ : สนาม Winning Seven พุทธมณฑล สาย 1 สปอร์ตคลับ กีฬาและสันทนาการ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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 : ร่วมกับสมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
หลักการและเหตุผล   
  กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ช่วยพัฒนา
พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คลายความเครียด และยังเป็นเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ให้เกิดความสามัคคี
กลมเกลียว ช่วยเหลือปองดองซึ่งกันและกัน และท าให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจ ร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่างที่
เรียกกันว่า มีน้ าใจนักกีฬา ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ จัดให้พนักงานทุกคน
ได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ต่อไป 
 
 

ลกัษณะของโครงการ 
 โครงการใหม ่ 

 โครงการที่จัดเป็นประจ า 
      ทุกปี 



 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
  2. ลดอัตราการเจ็บปุวยน้อยลง เนื่องจากพนักงานได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  
  3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ปลูกฝังให้รักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
         เชิงปริมาณ : ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงาน  
        เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสร้างเสริมสุขภาวะให้มีความสุข 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. ก าหนดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬา             
2. ด าเนินการจัดท าโครงการกีฬาสานสัมพันธ์             
3. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสมาคม             
4. โครงการได้รับความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.และด าเนินการ
กิจกรรมตามที่โครงการ 

            

5. ติดตามผลการด าเนินงาน             
6. ประเมินผลโครงการและเสนอ อ.อ.ป.             
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สร้างความสามัคคีภายในองค์กรมากข้ึน 
  2. พนักงานมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดการขาดงานและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
 3. สามารถน ารายได้ที่เหลือจากการด าเนินกิจกรรมไปมอบให้แก่สาธารณประโยชน์ต่อไป 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2   กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - สิงหาคม 
สถานที่ : ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานส านักงานกลาง  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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 : ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
หลักการและเหตุผล   
      องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสตรวจและดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือปูองกันและ
รักษาโรคในระยะเริ่มแรกไม่ให้ลุกลามต่อไปอันจะเป็นการปูองกันการสูญเสียบุคลากรในองค์กรและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในอนาคตซึ่งการ
ด าเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความปลอดภัย จึงได้จัดท ากิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ส านักงานกลาง ประจ าปี 2561  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
  2. เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง 
  3. เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงมาตรการ วิธีปูองกัน และดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง อย่างถูกวิธี 
  4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ 

ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี
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เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
  เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครง การไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งไว้ 
  เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” 

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. ศึกษาข้อมูลการด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

            

2. จัดท ากิจกรรมตรวจสุขภาพเสนอ อ.อ.ป. เพื่อขออนุมัติ             
3. ประสานติดต่อโรงพยาบาลเพ่ือเข้าร่วมด าเนินการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 แก่ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. 
ในส านักงานกลาง 

            

4. เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
กิจกรรมและแจ้งเวียนหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานกลางเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

            

5. ด าเนินการตามกิจกรรมฯตรวจสุขภาพ             
6. ส ารวจความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม             
7. สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ รายงาน อ.อ.ป. 

            

งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพ และพลามัยของตนเอง 
 3. ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 4. สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมย่อยที่ 3  กิจกรรมองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ร่วมใจบริจาคโลหิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที่ : ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานส านักงานกลาง  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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 าใจเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อคนในสังคมร่วมกัน  นับเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบันนี้ ดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ จึงได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนต่อการแบ่งปันน้ าใจต่อกัน โดยผ่านโครงการบริจาคโลหิต เป็นประจ าทุกปี  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมท าความดี เพ่ิมพูนการมีจิตส านึกสารธารณะ 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บปุวยโดย ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน   
  3. เพ่ือส่งเสริมพนักงานด้านคุณธรรมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
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ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี



 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
        เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครง การไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งไว้ 
         เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. ศึกษาข้อมูลการการบริจาคโลหิต และข้อมูลที่เก่ียวข้อง             
2. จัดท ากิจกรรมเสนอ อ.อ.ป. เพื่อขออนุมัติ             
3. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
4. จัดหาสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม             
5. ด าเนินการตามกิจกรรมองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ร่วมใจ
บริจาคโลหิต 

            

6. ส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม             
7. สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมองค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม้ร่วมใจบริจาคโลหิต 

            

 
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงานมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน 
 2. สามารถสนับสนุน จัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้ 
 3. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเอ้ืออาทรต่อสังคม 
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กิจกรรมย่อยที่ 4  :  กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปันความสุข บริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที่ : องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรง ทั้งนี้ การที่จะท าให้สังคมเหล่านั้นมีแนวทางในการด าเนินชีวิต และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้นั้น 
จ าเป็นต้องปบุตรฝังค่านิยมที่ดี มีตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ เพ่ือให้ใช้ชีวิตใน
สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเด็กพิการและทุพพลภาพ ดังกล่าวนั้น ล้วนมีความสามารถและมีความสามารถ ความมานะ มุ่งมั่นที่จะกระท าสิ่ง
ใดเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปได้ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ
ขึ้น โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า "แบ่งปันรอยยิ้มปันความสุข บริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ” 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพ่ือช่วยเหลือน้องๆเด็กพิการและทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   2.  เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 
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ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี



 
 
ป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ   
   เชิงปริมาณ :  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงาน 
           เชิงคุณภาพ : มีสิ่งของที่จ าเป็น เงินทุน เพ่ือช่วยเหลือน้องๆ เด็กพิการและทุพพลภาพ 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. ติดต่อไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อสอบถามวัน
และเวลาที่เหมาะสม 

            

2. เสนอ อ.อ.ป. เพื่อขออนุมัติวันและเวลาที่เหมาะสม             
3. จัดหาผู้เข้าร่วมบริจาค             
4. จัดหาสิ่งของ และอุปกรณ์ที่จ าเป็น             
5. ด าเนินงานบริจาคสิ่งของที่จ าเป็น เงินทุน                      
เพ่ือช่วยเหลือน้องๆเด็กพิการและทุพพลภาพ 

            

6.  สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมฯ             
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการสานต่อแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเด็กพิการและทุพพลภาพเพ่ิมขึ้น  

  2. พนักงานมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน 
 3. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเอ้ืออาทรต่อสังคม 
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กิจกรรมย่อยที่ 5 : กิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนดี ที่ท าคุณประโยชน์แก่องค์กร ประจ าปี 2561 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที่ : ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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   
  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร” เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับชั้นเป็นผู้ที่มี
ความประพฤติอยู่ในศีลธรรม และได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เป็นกรอบในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน และในการด าเนินชีวิต 
2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี



 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
         เชิงปริมาณ :  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงาน 
               เชิงคุณภาพ : มีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี 2561  

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ศึกษาผลการด าเนินงานในปี 2560 เพ่ือหาข้อเด่น และข้อด้อยในการ
จัดกิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกิจกรรมประจ าปี 2561 
พร้อมทั้งทบทวนสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ เสนอขอความเห็นชอบต่อ  
อ.อ.ป. แล้วแจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

            

คณะท างานฯ ทบทวนหลักเกณฑ์ฯ และเสนอขอความเห็นชอบต่อ  
อ.อ.ป. พร้อมเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

            

ด าเนินกิจกรรม 
- หน่วยงานด าเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และส่งมาให้ ส.บก. ภายในเวลา
ที่ก าหนด 
- รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่แต่ละหน่วยงานเสนอ และตรวจสอบ
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพ่ือน าเสนอคณะท างานฯ 
- คณะท างานฯ ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ และรายงานผล
ต่อ อ.อ.ป. เพื่อให้ อ.อ.ป. รับรองผล  
- ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี 2561  
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งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมองค์กร 

 3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องจาก อ.อ.ป. 
 4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ และภาคภูมิใจต่อ อ.อ.ป. เพิ่มมากข้ึน 

 5. เพ่ือเป็นการธ ารงรักษาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่กับ อ.อ.ป.เพ่ือยกระดับองค์กร 
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กิจกรรมย่อยท่ี 6 : แผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที่ : ส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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. ได้จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น เพ่ือให้มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
งาน ให้มีความก้าวหน้าและน าพาองค์การไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากปุาปลูกในปี 2565 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ พ.ศ. 2561 – 2565 
        2. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถ
น ามาประยุกต์และพัฒนาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
        3. รวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จากตัวบุคลากรให้อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
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ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี



 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
         เชิงปริมาณ :  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงาน 
             เชิงคุณภาพ : มีระบบการจัดการองค์ความรู้ในรูปเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. การระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร 
- ศึกษาขอบเขตการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของ อ.อ.ป. 

            

2. การสร้าง/แสวงหา/รวบรวมองค์ความรู้ 
- ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
- ประชุมคณะท างานจัดการความรู้ เพื่อก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นหรือที่ส าคัญต่อองค์กร 

            

3. การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ          
- แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบถึงเปูาหมายขององค์ความรู้ท่ีคณะท างานฯ ได้คัดเลือก และ
แสวงหาองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
- คณะท างานของหน่วยงานส ารวจความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน และแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 
พร้อมท้ังสรุปให้เหมาะสมต่อการใช้ 

            

4. การประมวลผลและกลั่นกรององค์ความรู้ 
- รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน จากผู้เกษียณอายุ ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดความรู้เดิม 
และปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบให้เป็นมาตรฐานและสมบูรณ์ 
- สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงาน น ามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ 

            

5. การเข้าถึงความรู้- เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้น น าไปใช้
ปฏิบัติงานและเสนอข้อคิดเห็น 

            

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
    - กรณีความรู้ท่ีชัดแจ้งอาจท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - กรณีความรู้ท่ีฝังลึกในตัวบุคคล อาจใช้เป็นการสอนงาน การสัมภาษณ์ผู้ท่ีจะเกษียณอายุ
ในแต่ละปี 

            

7. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    - มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ 

            

8. สรุปผลการด าเนินงานจัดการองค์ความรู้ ประจ าปี 
    - สรุปผลและเปรียบเทียบจ านวนผู้สนใจเข้าสืบค้นองค์ความรู้กับปีท่ีผ่านมา 
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งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารระดับสูง เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั่วทั้งองค์กร  
 2. บุคลากรเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ โดยเริ่มจากสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

 3. คณะกรรมการจัดการความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งม่ันในการด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
 4. มีระบบติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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กิจกรรมย่อย ที่ 7 : โครงการการบรหิารพนกังานที่มีศกัยภาพสูง (Talent Management)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที่ : องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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   
   ภายใต้แผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารอตุสาหกรรมปุาไม ้ปี 2559 - 2564 ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที ่4 การเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
องค์กร กลยุทธ์ที่ 8 พฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคล มีเปาูประสงคเ์ชิงกลยุทธ์เพือ่พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ไปสู่องค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงและพนกังานมีความผูกพันและภูมิใจในองค์กร ก าหนดให้โครงการการบรหิารพนกังาน
ที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เปน็โครงการหนึ่งในกลยุทธฯ์ ทีต่้องด าเนนิการอย่างต่อเนื่ององค์การอุตสาหกรรมปาุไม้จึงได้มีการ
ด าเนินการคดัสรรพนักงานที่มีศักยภาพสูงและส่งเสริมเพ่ิมเติมความรู้ให้เต็มศักยภาพพร้อมกับมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความสามารถ โดยได้
จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มศีักยภาพสูง (Talent Management) ตั้งแตป่ี 2558 ส าหรบัในปี 2561 เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากเดมิ 
และได้มกีารปรับปรงุให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณม์ากยิ่งขึ้น 
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ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี



 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถพิเศษหรือมีศักยภาพสูงให้พร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน เกิดทัศนคติที่ดี และลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร 
 3. เพ่ือวางแผนการพัฒนาและธ ารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้คงอยู่กับองค์กรให้นานที่สุด 
 4. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งงานส าคัญๆ เนื่องจากการลาออกจากงานของพนักงาน 
 5. สร้างผู้น า/ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเปูาหมายและประสบความส าเร็จ 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
  เชิงปริมาณ : ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงาน 
               เชิงคุณภาพ : มีพนักงานทีม่ีศักยภาพสูง ประจ าปี 2561  

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านมาแผนการ
ด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และแนวทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ 

            

2. น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
และยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ปี 2561 เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

            

3. จัดท าโครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงเสนอองค์การอุตสาหกรรม 
ปุาไม้ให้ความเห็นชอบ 

            

4. ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง   
(Talent Management) 

            

5. คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ก าหนดหลักเกณฑ์
การบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง ประจ าปี 2561 เสนอองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

6. เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบ และด าเนินการคัดเลือกพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงของหน่วยงาน 

            

7. หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ทราบเพื่อประกาศในเว็บไซต์ อ.อ.ป. เป็นระยะเวลา 15 วัน 

            

8. ประชุมคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสงู เพื่อก าหนด
วิธีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานและก าหนดวิธีการที่
เหมาะสมในการพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงและคดัเลือกพนักงานท่ีมี              
ศักยภาพสูง 

            

9. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ให้ทราบโดยทั่วกัน 

            

10. จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินการตาม
โครงการการบริหารจัดการพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง 

            

11. บริหารจัดการพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงตามแนวทางที่ก าหนด             
12. ติดตามประเมินผลการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานของการเป็นพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง 

            

งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุด 
  2. มีผู้น า/ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเปูาหมายและประสบความส าเร็จในอนาคต 
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กิจกรรมย่อยท่ี 8 :  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มิถุนายน - ธันวาคม 
สถานที่ : องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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: องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคกลาง 
หลักการและเหตุผล   
      องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยเหลือพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในงานขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ในการปบุตรสร้าง
บ้านเพ่ืออยู่อาศัยตลอดจนจัดหาเครื่องเรือนเครื่องใช้ในราคาอันสมควรเพ่ือเป็นการสร้างความสุขให้กับพนักงานประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบสิทธิพิเศษผ่าน
การสื่อออนไลน์ (Social Media) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อ.อ.ป. ในด้านอุตสาหกรรม 
    2.  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านธุรกิจตลาดให้กับ อ.อ.ป.  

 

 

-23- 

ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี



 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
  เชิงปริมาณ : ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงาน 
            เชิงคุณภาพ : มีการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ออนไลน์ และมบีอรด์ประชาสมัพันธ ์

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคกลาง ด าเนินการ
เวียนค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ 98/2519 ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

            

2. ส านักบริหารกลางจัดท าข้อความประชาสัมพันธ์ 
แนะน าสินค้า 

            

3. ส านักบริหารกลางจัดท าประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Social Media) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

            

4. สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ อ.อ.ป.              
งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงานทราบถึงสิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป.  
 2. เพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 9 : กิจกรรมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักบริหารกลาง 
ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ : มกราคม - ธันวาคม 
สถานที่ : องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
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 
   ปัญหาใหญ่ที่สุดของมารดาที่ต้องท างานนอกบ้านพบเจอ คือ ความยากล าบากในการให้นมบุตร ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้บุตรทุกคนควรได้กินมารดา
ในช่วง 6 เดือนแรก แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างท าให้มารดาหลายคนไม่สามารถให้นมได้ ซึ่งจากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 
พบว่า อัตราการเลี้ยงบุตรด้วยแม่เมื่อแรกเกิดสูงถึง 91.2% แต่เมื่อต้องเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่เป็นเวลา 3 เดือน จ านวนกลับลดลงไปกว่าครึ่ง และ 6 เดือนเหลือเพียงแค่ 
7.1% เท่านั้น ซึ่งปัญหาเกิดจากความจ าเป็นของมารดาหลายคน ที่จ าต้องหยุดการให้นมบุตรไป เช่น ต้องรีบกลับมาท างาน  วัฒนธรรมองค์กรบางที่ไม่ยอมรับกับ 
การลาหยุดนานๆ การท างานไกล มารดากับบุตรอยู่คนละจังหวัด และไม่มีสถานที่ส าหรับปั๊มนมให้บุตรในที่ท างาน Happy Workplace = Happy Together อย่างไร
ก็ตามการให้นมบุตรถึง 6 เดือนมีความส าคัญและส่งผลดีต่อสุขภาพของบุตร ดังนี้ บุตรกินนมแม่นาน 6 เดือนขึ้นไป บุตรแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ สมองดี อารมณ์ดี   
มีคุณภาพ  ครอบครัว Happy มารดาแข็งแรง ไม่เครียด เพราะบุตรไม่ปุวย ไม่มีหนี้ มารดามีสมาธิท างาน งานมีประสิทธิภาพ มารดา Happy บุตรจ้างไม่หยุดบ่อย           
ไม่ลาออก บุตรจ้างซื่อสัตย์ต่อองค์กร  บุตรจ้างท างานดี  ได้ตามเปูา รายได้เพ่ิม องค์กร Happy สังคม Happy ดังนั้น การที่มารดาได้ให้นมบุตรนานเกิน 6 เดือนนั้น          
ทุกฝุายล้วนแต่ได้ประโยชน์ แต่เราจะท าได้อย่างไรในเมื่อมีข้อจ ากัดมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางออกง่ายๆ คือ การรณรงค์ให้แม่สามารถให้เก็บนมใน
สถานที่ท างานนั่นเอง 
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ลกัษณะของโครงการ/แผน/กจิกรรม 
 โครงการ/แผน/กิจกรรมใหม ่ 

 โครงการ/แผน/กิจกรรมที ่
     จัดเป็นประจ าทุกป ี

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


 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1.  เพ่ือสร้างความสุขด้าน Happy family (ครอบครัว) ให้กับพนักงาน 
    2.  พนักงานไม่ลาปุวยและลากิจและสามารถท างานให้กับองค์การได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
         เชิงปริมาณ :  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงาน 
             เชิงคุณภาพ : มีการรณรงค์เผยแพร่การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ผ่านสื่อออนไลน์ 

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย.
61 

ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

1. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่             
2. จัดท าแผ่นพับแนะน าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่             
3. เวียนแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ             
4. รณรงค์การการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านสื่อออนไลน์  
(Social Media)  

            

งบประมาณ  : งบประมาณส านักบริหารกลาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวแข็งแรง ปูองกันการ หยุดงาน และการลาออกของพนักงาน 

 2. พนักงานหลังคลอดบุตรสามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ 
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