
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 1/2563 
วันท่ี 14 มกราคม 2563 

ณ  ห�องประชุมกุญชรศุภศรี อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย/ 
สถาบันคชบาลแห2งชาติ ในพระอุปถัมภ/ฯ 

อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง 
 

ผู�เข�าประชุม 
1. ผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�    (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย�) 
2. รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   (นายสุกิจ  จันทร�ทอง) 
3. รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   (นายประสิทธิ์  เกิดโต) 
4. ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง     (นายธีระยุทธ  กลัดพรหม)  
5. ผู�อํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน    (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉํ่า) 
6. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร�   (นายถนอมศักด์ิ  เฉียบแหลม) 
7. ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย     (นายชํานาญ  เหมะรัชตะ) 
8. ผู�อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอย?างยั่งยืน (นายประวุฒิ  จีนา) 
9. ผู�อํานวยการสํานักธุรกิจการตลาด     (นายชนุดม  เพชรสังข�) 
10. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน  (นายภพปภพ  ลรรพรัตน�) 
11. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือล?าง (นายสุรัตน�ชัย  อินทร�วิเศษ) 
12. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคกลาง  (นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ์) 
13. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (นายสมศักด์ิ  วิเชียรชัยชาญ) 
14. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายสันติรักษ�  สาลี  แทน) 
15. ผู�อํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแห?งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ  (ว?าท่ี พันตรี อภิชาติ  จินดามงคล) 
16. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สํานักบริหารกลาง   (นายจิรภัทร  วงศ�กล�า) 
 

 

ผู�ไม2มาประชุม 
     รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�  (นายชาญณรงค�  อินทนนท�) ติดราชการ  
 

ผู�เข�าร2วมประชุม 

1. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน (นายเรวัต  พิมสาร) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน   (นายคมณ�  จําปาวัลย�) 
3. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน (นายอานนท�  บุญกัณฑ�) 
5. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สถาบันคชบาลแห?งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ (นางสาวอรสา  แต�สัมฤทธิ์) 

6. ผู�จัดการ (ระดับ 7) สถาบันคชบาลแห?งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ  (ว?าท่ี ร�อยโท สัมฤทธิ์  แพทย�เพียร) 
7. ผู�จัดการ (ระดับ 7) สถาบันคชบาลแห?งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ   (นายสัตวแพทย�ศรัณย� จันทร�สิทธิเวช) 
8. ผู�จัดการ (ระดับ 7) สถาบันคชบาลแห?งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ   (นายเอกรินทร�  ตติยนันตกุล) 
9. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สถาบันคชบาลแห?งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ   (นางสาวศรัญญา  เรือนแก�ว) 
 
 

10.พนักงาน...- 
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10. พนักงาน (ระดับ 5) สํานักบริหารกลาง     (นางสาวลลิตา  โตJะวัน) 
11. พนักงานสัญญาจ�าง สํานักบริหารกลาง    (ว?าท่ีร�อยตรี หญิง อารยา  พวงรอด) 
 
เริ่มประชุมเวลา  18.00 น. 

 
 

----------------------------------- 
 
 วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

- ไม?มี - 
 

 วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2562 
สรุปสาระสําคัญ 

ตามท่ีได�มีการประชุมคณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 3/2562 (15 
ตุลาคม 2562) ณ ห�องประชุม อ.อ.ป. (301) นั้น 

ส.บก. ได�จัดทํารายงานการประชุมครั้งดังกล?าวเปQนท่ีเรียบร�อยแล�ว และเวียนให�หน?วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการแล�ว โดยไม?มีหน?วยงานใดขอแก�ไขรายงานการประชุมครั้งดังกล?าว 
ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 

จึงขอเสนอต?อท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
 
 วาระท่ี 3 เรื่อง การทบทวนกําหนดหน2วยงาน Compliance Unit ของ อ.อ.ป. 
สรุปสาระสําคัญ 

คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 
15 ตุลาคม 2562 ได�ให�ความเห็นชอบกําหนดหน?วยงาน Compliance Unit ของ อ.อ.ป. ดังนี้ 

1) สํานักบริหารกลาง  
  1.1) ฝPายอํานวยการ เปQน Compliance Unit ด�านการจัดซ้ือจัดจ�างมีอํานาจหน�าท่ีในการทําให�
กระบวนการปฏิบัติงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�าง และระเบียบเก่ียวกับพัสดุท่ีบังคับใช�ในองค�กรแล�วได�รับการปฏิบัติ
อย?างถูกต�อง 
  1.2) ฝPายทรัพยากรมนุษย/ เปQน Compliance Unit ด�านการบริหารบุคคลมีอํานาจหน�าท่ีในการ
สร�างความต่ืนตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก?บุคลากรในองค�กรอย?างเหมาะสมโดย การฝ`กอบรม
และระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีบังคับใช�ในองค�กรแล�วได�รับการปฏิบัติอย?างถูกต�อง 

 
 

2) สํานักตรวจสอบ...- 
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 2) สํานักตรวจสอบภายใน เปQน Compliance Unit ด�านการตรวจสอบ และกระบวนการปฏิบัติงาน 
มีอํานาจหน�าท่ีในการตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให�แก?บุคคลในองค�กรด�วย ท้ังนี้ เพ่ือ
ไม?ให�กิจกรรมนั้นตกอยู?ในความรับผิดชอบของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� (Conflict of Interest) 
และทําให�เกิดความม่ันใจในการบริหารองค�กรว?าทุกกิจกรรมขององค�กรท่ีจําเปQนจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�รับการตรวจสอบและถูกมอบหมายอย?างเหมาะสมแก?บุคคลใดท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบภายใน
องค�กรแล�ว และมีอํานาจหน�าท่ีในการทําให�กระบวนการปฏิบัติงานได�รับการปฏิบัติอย?างถูกต�อง 
 3) สํานักบัญชีและการเงิน เปQน Compliance Unit ด�านบัญชีและการเงินมีอํานาจหน�าท่ีในการทํา
ให�กระบวนการปฏิบัติงานด�านบัญชีการเงิน และระเบียบท่ีเก่ียวกับบัญชีการเงินท่ีบังคับใช�ในองค�กรแล�วได�รับการ
ปฏิบัติอย?างถูกต�อง 
 4) สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร/ เปQน Compliance Unit ด�านนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณ มีอํานาจหน�าท่ีในการทําให�นโยบาย แผนงาน และระเบียบการบริหารงบประมาณท่ีบังคับใช�ในองค�กร
แล�วได�รับการปฏิบัติอย?างถูกต�อง 
 5) สํานักกฎหมาย เปQน Compliance Unit ด�านกฎหมาย มีอํานาจหน�าท่ีในการทําให�เกิดความ
ม่ันใจในการบริหารองค�กรว?าทุกกิจกรรมขององค�กรท่ีจําเปQนจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายได�รับการปฏิบัติอย?าง
ถูกต�อง 
 6) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปPาไม�เศรษฐกิจอย2างย่ังยืน เปQน Compliance Unit ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอํานาจหน�าท่ีในการทําให�กระบวนการปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กรได�รับการปฏิบัติ
อย?างถูกต�อง 

7) สํานักธุรกิจการตลาด เปQน Compliance Unit ด�านการตลาด มีอํานาจหน�าท่ีในการทําให�กระบวน 
การปฏิบัติงานด�านการตลาด และระเบียบท่ีเก่ียวกับการซ้ือ - ขายท่ีบังคับใช�ในองค�กรแล�ว ได�รับการปฏิบัติอย?าง
ถูกต�อง 
ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ในปe 2563 ส.คร. ได�ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประเมินผลการดําเนินงานรับวิสาหกิจใหม? (ระบบ 
ประเมินผลใหม?) ในด�านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ดังนั้น ในการกําหนดหน?วยงาน Compliance Unit 
ของ อ.อ.ป. จึงเปQนส?วนหนึ่งของการประเมินในระบบประเมินผลรูปแบบใหม? เพ่ือให� อ.อ.ป. มีผลการประเมินอยู?
ในระดับคะแนนท่ีเหมาะสม เปQนไปตามหลักเกณฑ�ท่ี ส.คร. และบริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด กําหนด ดังนั้น  
จึงขอเสนอต?อท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนการกําหนดหน?วยงาน Compliance Unit ของ อ.อ.ป. เพ่ือใช�
สําหรับเปQนข�อมูลในการประเมินผล อ.อ.ป. ในปe 2563 ต?อไป 
มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมได�พิจารณาแล�วเห็นว?าหน?วยงาน Compliance Unit ของ อ.อ.ป. ท่ี ส.บก. เสนอ มีความ
สอดคล�องกับหลักการการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม? (ระบบประเมินผลใหม?) ดังนั้น จึงได�มีมติ
เห็นชอบการกําหนด หน?วยงาน Compliance Unit ของ อ.อ.ป. ตามท่ี ส.บก. เสนอ อย?างไรก็ตาม ขอให� ส.บก.
ดําเนินการในเรื่องนี้ ให�เปQนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ�ท่ี สคร. กําหนด และดําเนินการในส?วนท่ีเก่ียวข�อง 
ต?อไปด�วย 
 
 

วาระท่ี...- 
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 วาระท่ี 4 เรื่อง รายงานผลตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนงานการแสดงความ
รับผิดชอบต2อสังคมของ อ.อ.ป. ปV 2562 ไตรมาสท่ี 4 
เรื่องเดิม 

1. คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2562 ได�เห็นชอบแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต?อสังคม
ของ อ.อ.ป. ประจําปe 2562 โดยให�หน?วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เปQนไปตามแผนงานฯ และรายงานความ
คืบหน�าเปQนรายไตรมาส  
  2. ส.บก. ได�รวบรวมและจัดทํารายงานผลตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนงานการแสดง
ความรับผิดชอบต?อสังคมของ อ.อ.ป. ปe 2562 ไตรมาสท่ี 4 เรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
(Corporate Governance : CG)  ประจําปV 2562 ไตรมาสท่ี 4   

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
1 กิจกรรมด�านความโปร?งใสในการปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. 

องค�กรคุณธรรม ส.บก. ได�ดําเนินการจัดทําโครงการประกวดคําขวัญส?งเสริม 
อัตลักษณ� อ.อ.ป. ด�านความรับผิดชอบ เรียบร�อยแล�ว และได�
สรุปเสนอผู�อํานวยการแล�ว  
สามารถดําเนินการตามแผนได�ร�อยละ 100 

การเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และค?านิยมองค�กร 

ส.บก. ได�ดําเนินการเผยแพร?ความรู�เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เผยแพร?ความรู�ด�านความขัดแย�งทางผลประโยชน�
และการปfองกันการทุจริต เรียบร�อยแล�ว  
สามารถดําเนินการตามแผนได�ร�อยละ 100 

 การยกย?อง ชมเชย พนักงานท่ีเปQนคน
เก?งคนดี และทําคุณประโยชน�ให�แก?
องค�กร 

ส.บก. ได�ประกาศรายชื่อผู�ผ?านเกณฑ�เปQนพนักงานดีเด?น 
และได�จัดทําบอร�ดผู�เปQนพนักงานดีเด?นเรียบร�อยแล�ว  
สามารถดําเนินการตามแผนได�ร�อยละ 100 

 แผนงานการปfองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและส?งเสริม
คุ�มครองจริยธรรม 

ส.บก. ได�ดําเนินการแจ�งเวียนให�ทุกหน?วยงานทราบ 
และดําเนินการตามแผน และจัดบอร�ดประชาสัมพันธ� 
การให�สินบน และแจ�งให�หน?วยงานดําเนินการเผยแพร?ความรู�
เก่ียวกับการให�สินบนรวมท้ังประเมินผลการรับรู� 
ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานสามารถรับรู�การปfองกันและปราบปราม 
การทุจริตได�ทุกหน?วยงาน  
สามารถดําเนินการตามแผนได�ร�อยละ 100 

2 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร?งใสในการดําเนินงานของ
หน?วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

   1. ส.นผ. ดําเนินการเปmดใช�ระบบ ITAS ของผู�ดูแลระบบ 
และผู�บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินฯ ITA 
   2. ส.นผ. ได�เผยแพร?แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส?วนได�ส?วนเสีย
ภายใน (IIT) และผู�มีส?วนได�ส?วนเสียภายนอก (EIT) เพ่ือให� 
เข�ามาตอบแบบสอบถามออนไลน�ได�มากกว?าจํานวนข้ันตํ่า 
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

3. ส.นผ. ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     3. ส.นผ. ได�ประสานหน?วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําเข�าข�อมูล

ตามแบบตรวจการเปmดเผยข�อมูลสาธารณะ (OIT) ภายใน
ระยะเวลาท่ี ป.ป.ช. กําหนดเรียบร�อยแล�ว 
   4. ผู�ตรวจประเมินได�ตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล�ว โดยจะแจ�ง
ผลคะแนนพร�อมกันทุกหน?วยงานในวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 
   5. สํานักงาน ป.ป.ช. ได�แจ�งผลคะแนนการประเมิน ITA 
ของ อ.อ.ป. ประจําปe 2562 อยู?ท่ีระดับคะแนน 91.68 
สามารถดําเนินการตามแผนได�ร�อยละ 100 

3 โครงการเสริมสร�างให�ผู�ปฏิบัติงาน 
มีส?วนร?วมและตระหนักในด�านความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน� 

ส.บก. ได�ดําเนินการเผยแพร?ความรู�ด�านความขัดแย�ง 
ทางผลประโยชน�ให�แก?ผู�ปฏิบัติงานได�ทราบ และให�หน?วยงาน
นําไปเผยแพร?ให�กับผู�ปฏิบัติงานได�ทราบ เรียบร�อยแล�ว 
สามารถดําเนินการตามแผนได�ร�อยละ 100 

4 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค�า 

ออป.เหนือบน และ ออป.กลาง ได�ประเมินแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจความพึงพอใจลูกค�าท่ีมาซ้ือผลิตภัณฑ�  
และได�ส?งคืนให� ส.ธต. เรียบร�อยแล�ว และ ส.ธต.  
ได�ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูล สรุปเสนอ อ.อ.ป. เรียบร�อยแล�ว 
สามารถดําเนินการตามแผนได�ร�อยละ 100 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
(Corporate Social Responsibility : CSR) ประจําปV 2562 ไตรมาสท่ี 4     

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
1 กิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนป�า ออป.เขตขอนแก2น ได�ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน

โดยรอบสวนป�า โดยได�รับงบประมาณ กองทุนละ  
100,000.- บาท จํานวน 5 สวนป�า มีผลการดําเนินงาน  
ในปe 2562 ไตรมาสท่ี 4 มีรายละเอียดดังนี้  
1. สวนป�าดงซํา จังหวัดขอนแก?น    
   - อยู?ระหว?างดําเนินการกิจกรรมกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า ดอกเบ้ียธนาคาร เปQนเงิน 8.83  บาท 
คงเหลือเงินในบัญชี เปQนเงิน 4,719.44 บาท  
2. สวนป�าหนองเม็ก จังหวัดขอนแก?น 
   - อยู?ระหว?างการประชุมเพ่ือหารือสมาชิกในการจัดทํา
โครงการต?างๆ ต?อไป ดอกเบ้ียธนาคาร เปQนเงิน 180.44  
บาท คงเหลือเงินในบัญชี เปQนเงิน 95,629.80 บาท 
 

 

3. สวนป�า...- 

 



ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  3. สวนป�าสมเด็จ 2 จังหวัดกาฬสินธุ�  

   - อยู?ระหว?างติดตามเงินรายได�เข�ากองทุน ดอกเบ้ียธนาคาร 
เปQนเงิน 81.16  บาท คงเหลือเงินในบัญชี เปQนเงิน 
43,013.94 บาท     
4. สวนป�ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก?น   
   - ติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิกท่ีเข�าร?วมโครงการ
ปลูกพืชเกษตรล�มลุกระยะสั้นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปQนเงินท้ังสิ้น 90,000.- บาท ดอกเบ้ีย 169.19 บาท คงเหลือ
เงินในบัญชี เปQนเงิน 2,604.80 บาท  
5. สวนป�าบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ    
   - อยู?ระหว?างดําเนินการโครงการสหกรณ�โรงเรียน 
และโครงการธนาคารขยะฯ จํานวน 99,000.- บาท  
และจ?ายเบ้ียประชุมให�แก?คณะกรรมการท่ีเข�าร?วมประชุม 
จํานวน 2,100.- บาท ดอกเบ้ียธนาคาร เปQนเงิน 77.41 บาท 
คงเหลือ 5,976.20 บาท โดยรอบสวนป�า โดยได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.-บาท จํานวน 5 สวนป�า  
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้   
1. สวนป�าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   
   1.1 ได�ดําเนินโครงการผลิตน้ําประปาหมู?บ�าน  
เพ่ือให�ราษฎรโดยรอบสวนป�าฯ ได�มีน้ําประปาใช�สอย  
และคิดค?าใช�จ?ายในราคายุติธรรม   
   1.2 ได�ดําเนินโครงการเพาะเลี้ยงไก?ชนเพ่ือจําหน?าย  
โดยใช�เงินกองทุนฯ เปQนเงิน 15,000.- บาท 2 สวนป�า 
ดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย�     
    2.1 ได�ดําเนินโครงการร?วมกับกลุ?มผลิตน้ําด่ืมโนนสมบูรณ� 
อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย� เปQนเงิน 20,000.- บาท ผลิต 
น้ําด่ืม เพ่ือจําหน?ายเปQนรายได�เข�าชุมชน   
    2.2 ดําเนินโครงการปุsยอินทรีย�เพ่ือเกษตรกร เพ่ือจําหน?าย
ให�กับ สมาชิกโครงการปลูกสร�างสวนป�า ได�มีปุsยใส?บํารุงพืช
เกษตร และจ?ายคืนเงินค?าปุsยหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิต 
3. สวนป�าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ    
    3.1 ได�ดําเนินโครงการเลี้ยงเปQด และเลี้ยงไก?พ้ืนเมือง
ร?วมกับสมาชิกภายในหมู?บ�านสวนป�าคอนสาร เปQนโครงการ
ต?อเนื่อง (ปeท่ี 3) เงินลงทุน 100,000.- บาท เพ่ือให�สมาชิก
หมู?บ�านสวนป�าซ่ึงส?วนใหญ?เปQนแม?บ�าน ได�มีรายได�เพ่ิม 
จากการเลี้ยงสัตว�  

 

4. สวนป�า...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  4. สวนป�าลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ได�ร?วมกับชุมชน

รอบสวนป�าดําเนินโครงการต?างๆ ดังนี้   
    4.1 โครงการเลี้ยงโคเนื้อบ�านสุขศรีงาม โดยใช�เงินกองทุน
ดําเนินการ 15,000.- บาท  
    4.2 โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดบ�านพยุงมิตร โดยใช�เงินกองทุน
ดําเนินการ 15,000.- บาท   
    4.3 โครงการเลี้ยงไก?ชน  โดยใช�เงินกองทุน ดําเนินการ 
15,000.- บาท     
    4.4 โครงการเลี้ยงไก?พันธุ�ไข?โรงเรียนบ�านซับไทรทอง  
โดยใช�เงิน กองทุน ดําเนินการ 10,000.- บาท 
    4.5 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษโรงเรียนบ�านสุขศรีงาม
โดยใช�เงินกองทุน ดําเนินการ 15,000.- บาท 
5. สวนป�าภูดิน จังหวัดสุรินทร�    
   สวนป�าฯ ได�ดําเนินการโครงการจัดซ้ือปุsยเคมีและจําหน?าย
ให�สมาชิกโครงการปลูกสร�างสวนป�ายางพาราโดยราษฎร 
มีส?วนร?วมซ่ึงเปQนโครงการต?อเนื่องต้ังแต?ปe 2560 (ปeท่ี 3)  
เงินลงทุน จํานวน 100,000.- บาท เพ่ือให�สมาชิก ได�มีปุsย 
ใส?บํารุงพืชเกษตร และจ?ายคืนเงินค?าปุsยหลังการเก็บเก่ียว
ผลผลิตแล�ว ออป.เขตอุบลราชธานี ดําเนินโครงการกองทุน
พัฒนา ท�องถ่ินโดยรอบสวนป�า โดยได�รับงบประมาณ  
กองทุนละ 100,000.- บาท จํานวน 3 สวนป�า มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้   
1.สวนป�าโนนฮังรังแร�ง จังหวัดอุบลราชธานี   
  - ได�รับเงินทุนประเดิม 100,000.-บาท  (จัดต้ังกองทุน  
26 พฤษภาคม 52)     
  - ดําเนินการเลี้ยงไก?, วัว, สกุร และจัดต้ังกองทุนกู�ยืม 
เพ่ือส?งเสริมเกษตรกร,การศึกษาให�กับชุมชน และได�ดอกเบ้ีย
เงินธนาคาร จํานวน 134.08 บาทยอดกองทุนคงเหลือ 
สิ้นไตรมาสท่ี 4 จํานวน 93,718.05 บาท  
2.สวนป�ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร   
  - ได�รับเงินทุนประเดิม 100,000.-บาท (จัดต้ังกองทุน  
14 ธันวาคม 54)     
  - ดําเนินการเลี้ยงไก?บ�านและเพาะเห็ด เพ่ือจําหน?าย 
เปQนรายได� 33,000.- บาท    
  - มียอดกองทุนคงเหลือสิ้นไตรมาสท่ี 4  จํานวน  
79,898.97 บาท 
 

 
3.สวนป�า...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  3.สวนป�าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

 - ได�รับเงินทุนประเดิม 100,000.-บาท (จัดต้ังกองทุน  
15 ตุลาคม 52)     
 - ดําเนินการเลี้ยงไก?บ�าน,หมูป�า,สุกร และเพาะชํากล�าไม� 
60,000.- บาท เพ่ือเปQนรายได�แก?สมาชิก  
จ?ายค?าธรรมเนียมธนาคาร 50.- บาท   
 - มียอดกองทุนคงเหลือสิ้นไตรมาสท่ี 3 จํานวน 59,953.67 
บาท 
ออป.ใต� ได�ดําเนินการ ดังนี้ 
- ได�ดําเนินการโครงการเลี้ยงปลาโตเร็ว, โครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส� (Hydroponics), โครงการเลี้ยง
แพะขุน, กองทุนพัฒนาท�องถ่ินโดยรอบสวนป�าของสวนป�า 
วังวิเศษ, โครงการเลี้ยงสุกรขุน เพ่ือทําให�สมาชิกท่ีอยู?รอบ 
สวนป�ามีความเปQนอยู?ท่ีดีข้ึนจากเดิม 
- สวนป�าคลองท?อม จังหวัดกระบ่ี ได�จัดทําร�านค�าสวัสดิการ
ให�กับชุมชนรอบสวนป�า พนักงาน สมาชิกผู�กรีดยาง  
และสมาชิกหมู?บ�านป�าไม� 
ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการ ดังนี้ 
- มีการดําเนินการจ�างแรงงานประชาชนในพ้ืนท่ีรอบสวนป�า 
รวมท้ังมีการฝ`กอาชีพและอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความสามารถในการทํางานให�กับสมาชิกท่ีอาศัยโดยรอบ 
สวนป�า 
- ได�มีการจัดชุดปfองกันไฟป�าและชุดมวลชนสัมพันธ� 
เพ่ือให�ความร?วมมือกับชาวบ�าน และหน?วยงานโดยรอบ 
สวนป�า เม่ือได�รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติปxญหา 
หมวกควันไฟป�า 
ออป.กลาง ได�ดําเนินการ ดังนี้ 
   - สวนป�าสระแก�ว ได�ดําเนินการจัดต้ังกองทุนกู�ยืมเงิน 
โดยให�ราษฎรในชุมชน จํานวน 35 ราย กู�ยืมเงินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 
  - สวนป�าสระขวัญ ได�ดําเนินการจัดต้ังกองทุนกู�ยืมเงิน 
โดยให�ราษฎรในชุมชน จํานวน 16 ราย กู�ยืมเงินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 
  - สวนป�าท?ากุ?ม ได�ดําเนินการจัดต้ังกองทุนกู�ยืมเงิน 
โดยให�ราษฎรในชุมชน จํานวน 18 ราย กู�ยืมเงินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 
  - เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 หัวหน�างานสวนป�า 
ดอนแสลบ - เลาขวัญ (นายวฒันะชัย สีบุญ) นําพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีสวนป�าฯ เข�าร?วมกิจกรรมเนื่องในวันพ?อแห?งชาติ 
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- เม่ือวันท่ี...- 



- 9 - 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
    - เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 งานสวนป�าหนองหญ�าปล�อง 

จังหวัดเพชรบุรี ได�มอบทุนการศึกษา ให�กับเยาวชน ท่ีอาศัย
อยู?รอบ ๆ สวนป�า 
  - เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 งานสวนป�าทองผาภูมิ  
และคณาจารย�และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าคุณทหารลาดกระบัง ร?วมทําโป�งเทียม 
ให�กับสัตว�ป�า 
  - เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 งานสวนป�าหนองโรง  
จังหวัดกาญจนบุรี ได�มอบทุนการศึกษา ให�กับเยาวชน  
ท่ีอาศัยอยู?รอบ ๆ สวนป�า 
  - เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 งานสวนป�าทองผาภูมิ  
จัดกิจกรรม พิธีเปmด โครงการพัฒนาแหล?งน้ําเพ่ือการเกษตร
สัตว�ป�า และการฟyzนฟูแหล?งอาหารสัตว�ป�าประชาร?วมใจ  
ถวายในหลวง ออป.เหนือล?าง ได�ดําเนินการ ดังนี้ 
  - งานสวนป�าเขากระยาง และชาวบ�าน หมู?ท่ี 11  
ท�องท่ีตําบลบ�านแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
ร?วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน� พัฒนาสองข�างทางถนน
และเส�นทางสาธารณะ เพ่ือถวายเปQนพระราชกุศล 
เนื่องในวันปmยมหาราช 
  - งานสวนป�าน้ําตาก เข�าร?วมกิจกรรมในท�องถ่ิน กิจกรรม
มวลชนสัมพันธ� พบปะชุมชนและผู�นําหมู?บ�าน ร?วมพูดคุย
ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสวนป�า ขอความร?วมมือ 
ช?วยปfองกันการบุกรุกแผ�วถาง , ปfองกันการจุดไฟป�า  
บริเวณแนวเขตพ้ืนท่ีสวนป�า 
  - งานสวนป�าเขากระยาง ดําเนินการรับ - ส?ง นักเรียน 
โรงเรียนองค�การอุตสาหกรรมป�าไม� 2 เข�าร?วมกิจกรรม 
เข�าค?ายลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด สามัญรุ?นใหญ? 
ประจําปeการศึกษา 2562 ณ ค?ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน 
วังนกแอ?น ท�องท่ีอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  - งานสวนป�าเขาคณา เข�าร?วมประชุมกับผู�นําชุมชน กํานัน 
ผู�ใหญ?บ�าน เปQนประจําทุกเดือน เพ่ือสร�างความคุ�นเคย 
และประชาสัมพันธ�กิจกรรมการดําเนินงานของสวนป�า  
  - งานสวนป�าน้ําตาก เข�าร?วมกิจกรรมในท�องถ่ิน กิจกรรม
มวลชนสัมพันธ� พบปะชุมชนและผู�นําหมู?บ�าน ร?วมพูดคุย
ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสวนป�า ขอความร?วมมือ 
ช?วยปfองกันการบุกรุกแผ�วถาง , ปfองกันการจุดไฟป�า บริเวณ
แนวเขตพ้ืนท่ีสวนป�า 

- งานสวนป�า...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
    - งานสวนป�าเขากระยาง ดําเนินการรับ - ส?ง นักเรียน 

โรงเรียนองค�การอุตสาหกรรมป�าไม� 2 เข�าร?วมกิจกรรม 
เข�าค?ายลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด สามัญรุ?นใหญ? 
ประจําปeการศึกษา 2562 ณ ค?ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนวังนกแอ?น ท�องท่ีอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  - งานสวนป�าเขาคณา เข�าร?วมประชุมกับผู�นําชุมชน กํานัน 
ผู�ใหญ?บ�าน เปQนประจําทุกเดือน เพ่ือสร�างความคุ�นเคย 
และประชาสัมพันธ�กิจกรรมการดําเนินงานของสวนป�า  
  - งานสวนป�าน้ําตาก เข�าร?วมกิจกรรมในท�องถ่ิน กิจกรรม
มวลชนสัมพันธ� พบปะชุมชนและผู�นําหมู?บ�าน ร?วมพูดคุย
ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสวนป�า ขอความร?วมมือช?วย
ปfองกันการบุกรุกแผ�วถาง , ปfองกันการจุดไฟป�า บริเวณแนว
เขตพ้ืนท่ีสวนป�า 
  - งานสวนป�าเขากระยาง เข�าร?วมกิจกรรมงานกีฬาต�านยา
เสพติด ณ โรงเรียนองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�  
2 ท�องท่ีตําบลแก?งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  - งานสวนป�าเขากระยาง เข�าร?วมกิจกรรมงาน  
วัน Chrismas and happy new year ณ โรงเรียนองค�การ
อุตสาหกรรมป�าไม� 2 ท�องท่ีตําบลแก?งโสภา อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 
  - งานสวนป�าเขาคณา เข�าร?วมประชุมกับผู�นําชุมชน กํานัน 
ผู�ใหญ?บ�าน เปQนประจําทุกเดือน เพ่ือสร�างความคุ�นเคย 
และประชาสัมพันธ�กิจกรรมการดําเนินงานของสวนป�า 
  -  งานสวนป�าน้ําตาก เข�าร?วมกิจกรรมในท�องถ่ิน กิจกรรม
มวลชนสัมพันธ� พบปะชุมชนและผู�นําหมู?บ�าน ร?วมพูดคุย
ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสวนป�า ขอความร?วมมือช?วย
ปfองกันการบุกรุกแผ�วถาง, ปfองกันการจุดไฟป�า บริเวณแนว
เขตพ้ืนท่ีสวนป�า 
  - งานสวนป�าพบพระ นําโดยนายธเนศ ต้ังฉันทพัฒน� 
หัวหน�างานสวนป�าพบพระ ได�รับอนุมัติทุนการศึกษา  
10,000.- บาท ได�นําทุนการศึกศึกษาดังกล?าวมอบให�  
   1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห� 2 
จํานวน 5,000.- บาท 
   2. โรงเรียนบ�านหนองน้ําเขียว ตําบลแม?กุ อําเภอแม?สอด 
จํานวน 5,000.- บาท ซ่ึงท้ัง 2 โรงเรียนอยู?บริเวณพ้ืนท่ี 
สวนป�าแม?กุ-แม?สอด ท่ีดําเนินการขอคืนพ้ืนท่ีโดยได�แจ�ง 
ให�กํานัน และผู�ใหญ?ในพ้ืนท่ีท้ัง 2 โรงเรียนรับทราบ  
และช?วยประชาสัมพันธ�ให�สวนป�าฯ" 

- งานสวนป�า...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     - งานสวนป�าแม?ละเมา - แม?สอด นําโดยนางสาวรุ?งทิพย�  

แสงกลาง รักษาการหัวหน�าสวนป�าแม?ละเมา ได�รับเกียรติให�
เปQนวิทยากรบรรยายในโครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ท่ีโรงเรียนด?านแม?ละเมา ตําบลด?านแม? 
ละเมา อําเภอแม?สอด จังหวัดตาก  
   - งานสวนป�าลาดยาว นําโดยนายสายัญ มาตยาคุณ 
หัวหน�างานสวนป�าลาดยาว พร�อมด�วยพนักงานในสังกัด 
เข�าร?วมกิจกรรมอําเภอเคลื่อนท่ี(อําเภอยิ้ม) ท่ี บ�านสวนป�า  
อําเภอแม?เปmน จังหวัดนครสวรรค� โดยมีนายอําเภอแม?เปmน  
เปQนประธานในพิธี 
   - ออป.เขตตาก และส?วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม� 
ออป.เหนือล?าง มอบน้ําด่ืม จํานวน 300 ขวด ให�กับ
ศูนย�บริการและช?วยเหลือประชาชนองค�การบริหารส?วน
จังหวัดตากเพ่ือเปQนของขวัญปeใหม? สําหรับประชาชนท่ีสัญจร
ผ?านเส�นถนนทางหลวงหมายเลข 1 ณ บริเวณ หน�าศาลา
กลางจังหวัดตาก 
   - งานสวนป�าท?าปลาเข�าร?วมประชุมหัวหน�าส?วนราชการ
ระดับอําเภอ เพ่ือนําเสนอแผนการจัดการสวนป�า 
ณ ห�องประชุม ว?าการอําเภอท?าปลา 
   - งานสวนป�าท?าปลา มอบน้ําและเครื่องด่ืม จุดบริการ
ประชาชน 
   - งานสวนป�าท?าปลา มอบน้ําและเครื่องด่ืม  
จุดบริการประชาชน ในวันท่ี 27 ธ.ค. 2562 

2 กิจกรรมพัฒนาศูนย/เรียนรู�ไม�ยางนา
ราชาแห2งไพร 

  - ในไตรมาสท่ี 3 ท่ีผ?านมา มีประชาชนขอใช�ศูนย�เรียนรู� 
ไม�ยางนาราชาแห?งไพร จํานวน 2,515 คน 

3 กิจกรรมพัฒนาศูนย/เรียนรู�ไม�พะยูง   - เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดระยอง นําเยาวชน 
จํานวน 40 คน มาศึกษาดูงานศูนย�การเรียนรู�ไม�ดีมีค?า  
(ไม�พะยูง) ณ สวนป�าท?ากุ?ม โนโบรุ อุเมดะ จังหวัดตราด 

4 กิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ มีกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
มีการดําเนินงานในช?วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  
ในแต?ละเขต มีกิจกกรม ดังนี้ 
  ออป.เขตขอนแก?น ไม?มีกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
  ออป.เขตนครราชสีมา ไม?มีกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
  ออป.เขตอุบลราชธานี ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวัน
สําคัญ ดังนี้     

1. ออป.เขต...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     1. ออป.เขตอุบลราชธานี ร?วมกิจกรรมรณรงค� "ร?วมทําดี

ด�วยหัวใจลดรับ ลดให� ลดใช�ถุงพลาสติก" และมาตรหารลดใช�
ถุงพลาสติกในห�างสรรพสินค�า ณ ห�างสรรพสินค�าสรรพสินค�า
บ๊ิกซีซุปเปอร�เซ็นเตอร� จังหวัดอุบลราชธานี 
   2. สวนป�าละเอาะ ร?วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
ตัดก่ิงไม� ตอไม� บริเวณลานจอดรถ (ใต�สะพานขาวศรีสะเกษ) 
เพ่ือเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมวันพ?อแห?งชาติ 
   3. สวนป�ามุกดาหาร ร?วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ
หนองสาธารณะหนองหอย ตําบลหนองทรายใหญ? อําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร     
   4. สวนป�าพนา ร?วมกินกรรมจิตอาสาช?วยเหลือผู�ประสบภัย
น้ําท?วมร?วมกันปรับปรุงศูนย�เด็กเล็กชุมชนท?าบ?อแบง  
ตําบลขามเปezย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
   5. สวนป�าดงชี ร?วมกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดบ�าน
หาดสวนยา ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
   6. สวนป�าพิบูลมังสาหาร ร?วมทําบุญสังฆทาน โรงทาน 
ประจําปe 2562 วัดสวนป�าห�วยน้ําใส ตําบลช?องเม็ก  
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี  
   7. สวนป�าขุนหาญ ร?วมกับราษฎรในพ้ืนท่ีร?วมงานทําบุญ
ผ�าป�าสามัคคีงานประเพณีวันลอยกระทง ณ สํานักสงฆ�บ�าน
สวนป�า ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
   8. สวนป�าช?องเม็ก ร?วมงานกีฬาสานสัมพันธ�ระหว?าง
หน?วยงานราชการและชุมชน ณ โรงเรียนองค�การ
อุตสาหกรรมป�าไม�ท่ี 17 ตําบลช?องเม็ก อําเภอสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี 
ออป.กลาง ได�ดําเนินการ ดังนี้ 
  - งานสวนป�าในสังกัด ออป.เขตศรีราชา ได�ดําเนินกิจกรรม
ปลูกต�นไม� และดูแลบํารุงรักษาต�นไม� เนื่องในวันต�นไม�
ประจําปeของชาติ 
ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการ ดังนี้ 
  - เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 จะมีการทํากิจกรรม
บํารุงรักษาต�นไม� ด�วยการพรวนดิน ใส?ปุsย กําจัดวัชพืช  
ตัดแต?งก่ิงไม�และรดน้ําต�นไม�บริเวณหน?วยงาน 
  - งานสวนป�าในสังกัด ออป.เขตลําปาง จัดกิจกรรม 
และร?วมกิจกรรมการปลูกต�นไม�ในวันสําคัญต?าง ๆ  
อย?างสมํ่าเสมอตลอดจนดูแลต�นไม�ทรงปลูกทําให�พนักงาน  
อ.อ.ป. กับประชาชนได�มีส?วนร?วมทํากิจกรรมท่ีดี 

อย?างต?อสงัคม...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  อย?างต?อสังคม และสิ่งแวดล�อมอย?างดียิ่ง 

ออป.เหนือล2าง ได�ดําเนินการ ดังนี้ 
  - สวนป�าเขากระยาง ได�ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
วันรักต�นไม�ประจําปeของชาติ พ.ศ. 2562 ปลูกบํารุงรักษา
ต�นไม� 25 ต�น โดยการพรวนดิน ใส?ปุsย กําจัดวัชพืช  
และตัดแต?งก่ิงไม� บริเวณพ้ืนท่ีสวนป�าเขากระยาง 
  - สวนป�าเขาคณา ได�ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
วันรักต�นไม�ประจําปeของชาติ พ.ศ. 2562 ปลูกบํารุงรักษา
ต�นไม� 120 ต�น โดยการพรวนดิน ใส?ปุsย กําจัดวัชพืช  
และตัดแต?งก่ิงไม� บริเวณพ้ืนท่ีสวนป�าเขาคณา 
  - สวนป�าน้ําตาก ได�ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
วันรักต�นไม�ประจําปeของชาติ พ.ศ. 2562 โดยร?วมกัน
บํารุงรักษาต�นไม� กําจัดวัชพืช พรวนดิน ใส?ปุsย ตัดแต?งก่ิง 
และปลูกซ?อมต�นไม� บริเวณแปลงปลูกต�นไม�ตามโครงการ 
ปลูกป�าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปe 2562 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2562 เนื้อท่ี 15.63 ไร? ปลูกบํารุงรักษาต�นไม�ประมาณ  
1,500 ต�น 
  - สวนป�าลุ?มน้ําวังทองฝx�งขวา ได�ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการวันรักต�นไม�ประจําปeของชาติ พ.ศ. 2562 
โดยร?วมกันบํารุงรักษาต�นไม� กําจัดวัชพืช พรวนดิน ใส?ปุsย 
และตัดแต?งก่ิงไม� บริเวณพ้ืนท่ีรอบสํานักงานสวนป�างานสวน
ป�าลุ?มน้ําวังทองฝx�งขวา และบริเวณพ้ืนท่ีสวนป�าลุ?มน้ําวังทอง
ฝx�งขวา แปลงปe 2517 พ้ืนท่ีแปลงปลูกต�นไม�ตามโครงการปลูก
ป�าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ปe 2562 ปลูกบํารุงรักษาต�นไม�ประมาณ 
1,196 ต�น 
  - งานสวนป�าน้ําตาก เข�าร?วมกิจกรรมสร�างฝายชะลอน้ํา
ประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู�ว?าราชการจังหวัด 
เปQนประธาน ร?วมด�วยกรมป�าไม�, อุทยาน, สวนป�าลุ?มน้ําวัง
ทองฝx�งขวา และชุมชนบ�านวังกระบาก เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 
2562 ณ บริเวณบ�านวังกระบาก หมู?ท่ี 19 ตําบลวังนกแอ?น 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  - งานสวนป�าท?าปลาจัดกิจกรรมปลูกต�นไม� เนื่องในวันต�นไม�
ประจําปeของชาติ 2562  เนื้อท่ี 10 ไร? ณ สวนป�าท?าปลา  
เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

- ให�ความ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
5 กิจกรรมพัฒนาศูนย�ถ?ายทอด

เทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�ไม�สักโดยการมีส?วนร?วม 
ของผู�มีส?วนได�ส?วนเสีย 

  - ให�ความร?วมมือในการใช�สถานท่ี โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือบน (ตอนบน)  
เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  
  - เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 บริษัท เอ็มที วู�ด อินดัสเตรียล 
จํากัด นําคณะศึกษาดูงานจากประเทศเมียมา เข�าศึกษาดูงาน 
  - 29 ตุลาคม 2562 คณะอาจารย�จากคณะวนศาสตร� 
(ภาควิชาวนผลิตภัณฑ�) และผู�เรียนชุดวิชา “เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ�ไม�เพ่ือผู�ประกอบการรุ?นใหม?” จํานวน 25 ท?าน 
  -เข�าร?วมโครงการ “งานประเพณีแพร?เมืองเก?า วิถีแพร?  
วิถีล�านนา (1,191 ปe)” ระหว?างวันท่ี 28 ธันวาคม 2562  
- 1 มกราคม 2563 โดยเข�าร?วมจัดนิทรรศการในช?วงแพร? 
เมืองไม�และป�างาม รวมท้ังร?วมเดินขบวนแห?ในวันท่ี 28 
ธันวาคม 2562  
  - นักศึกษามหาวิทยาลัยแม?โจ� - แพร? จํานวน 20 คน  
เข�าศึกษาดูงานเก่ียวกับการแปรรูปไม�และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ไม� เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 จึงขอเสนอต?อท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ และให� ส.บก. รายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ
ต?อไป 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต?อของ อ.อ.ป. ปe 2562 ไตรมาสท่ี 4 และเห็นชอบให� ส.บก. รายงาน
ให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบต?อไป  
 
 วาระท่ี 5 เรื่อง เรื่อง แผนงานการกํากับดูแลท่ีดี (CG) และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต2อ
สังคม (CSR in Process) ของ อ.อ.ป. ปV 2563 
สรุปสาระสําคัญ 
 ส.บก. ได�ดําเนินการจัดทําแผนงานการกํากับดูแลท่ีดี (CG) และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบ
ต?อสังคม (CSR in Process) ของ อ.อ.ป. ปe 2563 ดังนี้ 
 1. แผนงานการกํากับดูแลท่ีดี (CG) ประกอบด�วย 
  กลยุทธ/ท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 

1) กิจกรรมการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค?านิยมองค�กร (ส.บก.) 
2) กิจกรรมแผนงานการปfองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส?งเสริมคุ�มครอง

จริยธรรม (ส.บก.) 
3) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดําเนินงานของหน?วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)   (ส.นผ.) 
4) กิจกรรม...- 
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4) กิจกรรมยกย?อง  ชมเชย พนักงานท่ีเปQนคนเก?งคนดี และทําคุณประโยชน�ให�แก?องค�กร (ส.บก.) 
  กลยุทธ/ท่ี 2 การส2งเสริมและพัฒนาการมีส2วนร2วมของผู�มีส2วนได�ส2วนเสีย 

5) กิจกรรมการเสริมสร�างให�ผู�ปฏิบัติงานมีส?วนร?วมและตระหนักในด�านความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�  (ส.บก.) 

6) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค�า (ส.ธต.) 
 2. แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต2อสังคม (CSR in Process) ประกอบด�วย 
  กลยุทธ/ท่ี 1 ส2งเสริมความรู�ผู�บริหาร พนักงาน และประชาชน 

1) กิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนป�า (ออป.ภาค, ส.วป.) 
2) กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�ยางนาราชาแห?งไพร (ออป.ใต�) 
3) กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�พะยูง (ออป.กลาง) 

  กลยุทธ/ท่ี 2 ส2งเสริมและพัฒนาการมีส2วนร2วมของผู�มีส2วนได�ส2วนเสีย 
4) กิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญต?าง ๆ  (ออป.ภาค) 
5) กิจกรรมพัฒนาศูนย�ถ?ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ�ไม�สักโดยการมีส?วนร?วม

ของผู�มีส?วนได�ส?วนเสีย (ออป.เหนือบน) 
  6) กิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนสําคัญ (ส.วป. และ ออป.ภาค)  
มติท่ีประชุม  
 1. ท่ีประชุมได�พิจารณาแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของ อ.อ.ป. ปe 2563 ตามท่ี ส.บก. เสนอ
และได�มีมติเห็นชอบกิจกรรมท่ีดําเนินการในปe 2563 จํานวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

 1) กิจกรรมการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค?านิยมองค�กร (ส.บก.) 
2) กิจกรรมแผนงานการปfองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส?งเสริมคุ�มครอง

จริยธรรม (ส.บก.) 
3) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดําเนินงานของหน?วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)   (ส.นผ.) 
4) กิจกรรมยกย?อง ชมเชย พนักงานท่ีเปQนคนเก?งคนดี และทําคุณประโยชน�ให�แก?องค�กร (ส.บก.) 
5) กิจกรรมการเสริมสร�างให�ผู�ปฏิบัติงานมีส?วนร?วมและตระหนักในด�านความขัดแย�งทางผลประโยชน�  

(ส.บก.) 
6) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค�า (ส.ธต.) 

 2. ท่ีประชุมได�พิจารณาแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต?อสังคม (CSR In Process) ของ อ.อ.ป. ปe 
2563 ตามท่ี ส.บก. เสนอ และได�มีมติเห็นชอบกิจกรรมท่ีดําเนินการในปe 2563 จํานวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนป�า (ออป.ภาค, ส.วป.)  
  2) กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�ยางนาราชาแห?งไพร (ออป.ใต�) 
  3) กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�พะยูง (ออป.กลาง) 
  4) กิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญต?าง ๆ (ออป.ภาค) 

5) กิจกรรมพัฒนาศูนย�ถ?ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ�ไม�สักโดยการมีส?วนร?วม
ของผู�มีส?วนได�ส?วนเสีย (ออป.เหนือบน) 
  6) กิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนสําคัญ (ส.วป. และ ออป.ภาค)  
 
 

3. เห็นชอบ...- 



- 16 - 
 

 3. เห็นชอบแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต?อสังคม 
(CSR In Process) ของ อ.อ.ป. ประจําปe 2563 และให� ส.บก. ดําเนินการปรับปรุงแผนดังกล?าวข�างต�นให�มีความ
สอดคล�องกับหลักเกณฑ�และระบบการประเมินใหม?ซ่ึงกําหนดโดย ส.คร. และบริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด และ
เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป.เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา รวมท้ังให�หน?วยงานท่ีเก่ียวข�องไปดําเนินการให�
เปQนไปตามแผนงานฯ พร�อมท้ังรายงานความคืบหน�าการดําเนินงานให� ส.บก. เปQนรายไตรมาสต?อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 18.20 น. 
ธีระยุทธ  กลัดพรหม      

 
         (ลงนาม)     ธีระยุทธ กลัดพรหม 

(นายธีระยุทธ กลัดพรหม) 
ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


