
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

ณ  ห�องประชุม อ.อ.ป. (301) 
ผู�เข�าประชุม 
1. ผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�    (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย�) 
2. รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   (นายสุกิจ  จันทร�ทอง) 
3. รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   (นายชาญณรงค�  อินทนนท�) 
4. รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   (นายประสิทธิ์  เกิดโต) 
5. ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง     (นายธีระยุทธ  กลัดพรหม)  
6. ผู�อํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน    (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉํ่า) 
7. ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย     (นายชํานาญ  เหมะรัชตะ) 
8. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร�   (นายถนอมศักด์ิ  เฉียบแหลม) 
9. ผู�อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอย@างยั่งยืน (นายประวุฒิ  จีนา) 
10. ผู�อํานวยการสํานักธุรกิจการตลาด     (นายสุชาติ  ทับเคลียว) 
11. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคกลาง  (นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ์) 
12. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สํานักบริหารกลาง   (นายจิรภัทร  วงศ�กล�า) 
ผู�เข�าประชุม (Conference) 
1. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน  (นายภพปภพ  ลรรพรัตน�) 
2. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือล@าง  (ว@าท่ีพันตรี อภิชาติ จินดามงคล) 
3. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (นายสมศักด์ิ  วิเชียรชัยชาญ) 
4. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายชนุดม  เพชรสังข�) 
5. ผู�อํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแห@งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ  (นายสุรัตน�ชัย  อินทร�วิเศษ) 
ผู�เข�าร6วมประชุม 
1. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สํานักบริหารกลาง  (นายสุวรรณ  พงษ�เจริญ) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สํานักธุรกิจการตลาด  (นายไพรัตน�  ครุฑวิสัย) 
3. หัวหน�าส@วน (ระดับ 7) สํานักตรวจสอบภายใน  (นายชัยยงค�  เนื่องแก�ว) 
4. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สํานักตรวจสอบภายใน   (นางสาวอชิรญา  จวนเจริญ) 
5. พนักงาน (ระดับ 4) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอย@างยั่งยืน (นายสิทธิกรณ�  ศรีสมวงศ�) 
6. พนักงานสัญญาจ�าง สํานักบริหารกลาง  (ว@าท่ีร�อยตรี หญิง อารยา  พวงรอด) 
ผู�เข�าร6วมประชุม  (Conference) 

1. ท่ีปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านสัตวแพทย�    (นายสัตวแพทย� สิทธิเดช  มหาสาวังกุล) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (นายบรรยง  บุญญโก) 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
 

----------------------------------- 
 
 

วาระท่ี...- 
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 วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
- ไม@มี - 
 

 วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2563 
1. สรุปสาระสําคัญ 

ตามท่ีได�มีการประชุมคณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 2/2563 
(30 เมษายน 2563) ณ ห�องประชุม อ.อ.ป. (301) นั้น 

ส.บก. ได�จัดทํารายงานการประชุมครั้งดังกล@าวเปQนท่ีเรียบร�อยแล�ว และเวียนให�หน@วยงานท่ี
เก่ียวข�องดําเนินการแล�ว  โดยไม@มีหน@วยงานใดขอแก�ไขรายงานการประชุมครั้งดังกล@าว 
2. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 

จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 
 
 วาระท่ี 3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และ 
การแสดงความรับผิดชอบต6อสังคม (CSR In Process) ของ อ.อ.ป. ปF 2563 ไตรมาสท่ี 2 
1. เรื่องเดิม 

1) คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563  
เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 ได�เห็นชอบแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนงานการแสดงความ
รับผิดชอบต@อสังคมของ อ.อ.ป. ประจําปR 2563 โดยให�หน@วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เปQนไปตามแผนงานฯ 
และรายงานความคืบหน�าเปQนรายไตรมาส  

2) ส.บก. ได�รวบรวมและจัดทํารายงานผลตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนงาน
การแสดงความรับผิดชอบต@อสังคมของ อ.อ.ป. ปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 เรียบร�อยแล�ว 
  1) ผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไตรมาสท่ี 2/2563 
   2) ผลการดําเนินงานตามแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต@อสังคม ไตรมาสท่ี 2/2563 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
ประจําปF 2563 ไตรมาสท่ี 2   

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 

ความสําเร็จ 
1 การเสริมสร�างคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และค@านิยมองค�กร 

- ส.บก. ได�เผยแพร@เอกสารในด�านคุณธรรม จริยธรรม 
และค@านิยมในองค�กรให�ทุกหน@วยงานประชาสัมพันธ�ให�
ผู�ปฏิบัติงานในสังกัดทราบ 
- ส.บก. ได�เผยแพร@ความรู�เก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อน
ให�กับผู�ปฏิบัติงาน 

50 

 

2 แผนงาน...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 

ความสําเร็จ 
2 แผนงานการปUองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและ
ส@งเสริมคุ�มครองจริยธรรม 

ส.บก. ได�จัดทําแผนปUองกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 
และเสนอผู�อํานวยการ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดพิจารณา
เรียบร�อยแล�ว โดยขณะนี้อยู@ระหว@างการรายงานผลการ
ดําเนินงานให� สํานักงาน ป.ป.ช. ทราบ และดําเนินการ
ในส@วนท่ีเก่ียวข�องต@อไป 

50 

3 การยกย@อง ชมเชย 
พนักงานท่ีเปQนคนเก@งคนดี 
และทําคุณประโยชน�ให�แก@
องค�กร 

คณะทํางานกิจกรรมยกย@องชมเชย ผู�ปฏิบัติงานท่ีเปQน
คนดี ท่ีทําประโยชน�ให�แก@องค�กร ประจําปR 2563  
ได�คัดเลือกผู�ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานเปQนไปตามหลักเกณฑ�
กิจกรรมยกย@อง (ผู�ปฏิบัติงานดีเด@น) เรียบร�อยแล�ว  
โดย ส.บก. อยู@ระหว@างจัดทําข�อมูลผู�ปฏิบัติงานฯ  
ท่ีได�รับการคัดเลือก เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือพิจารณาตาม
ข้ันตอนการดําเนินงานต@อไป 

90 

4 กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร@งใส
ในการดําเนินงานของ
หน@วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

- ส.นผ. ดําเนินการเปgดใช�ระบบ ITAS ของผู�ดูแลระบบ 
และผู�บริหารท่ีรับผิดชอบประเมิน ITA พร�อมท้ังได�แจ�ง
เวียนคู@มือ แบบฟอร�ม และปฏิทินการดําเนินงาน ITA 
ประจําปR 2563 ให�หน@วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการให�
เปQนไปตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลาเรียบร�อยแล�ว 
ตามบันทึกสารบรรณกลาง ท่ี ทส 1401/ว1190  
ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563 
- ส.นผ. ได�เผยแพร@แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส@วนได�ส@วน
เสียภายใน (IIT) และผู�มีส@วนได�ส@วนเสียภายนอก (EIT) 
เพ่ือให�เข�ามาตอบแบบสอบถามออนไลน� โดยข�อมูล  
ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 มีผู�เข�ามาตอบแบบสํารวจ 
ดังนี้ 
      1)  แบบบวัดการรับรู�ฯ  IIT มีผู�เข�ามาตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 149 คน มากกว@าจํานวนข้ันตํ่า
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (จํานวนข้ันตํ่า 137 คน) 
     2) แบบวัดการรับรู�ฯ EIT มีผู�เข�ามาตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 31 คน มากกว@าจํานวนข้ันตํ่า 
ท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (จํานวนข้ันตํ่า 30 คน) 
     3) ขณะนี้อยู@ระหว@าง ส.นผ. ประสานหน@วยงานท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือนําเรียนข�อมูลตามแบบตรวจการเปgดเผย
ข�อมูลสาธารณะ (OIT) ตามข้ันตอน 

65 

 
 

5 โครงการ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 

ความสําเร็จ 
5 โครงการเสริมสร�างให�

ผู�ปฏิบัติงานมีส@วนร@วมและ
ตระหนักในด�านความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน� 

ส.บก. ได�ดําเนินการเผยแพร@ความรู�เก่ียวกับ 
“ผลประโยชน�ทับซ�อน” ให�กับผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบ 
ส@งผลให�ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
นโยบายปUองกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� และ
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

50 

6 กิจกรรมการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค�า 

ส.ธต. ได�ดําเนินการออกแบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค�าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ� อ.อ.ป. ปR 2563 และเสนอ
ผู�อํานวยการเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
เรียบร�อยแล�ว  และได�จัดส@งแบบประเมินความ 
พึงพอใจฯ ให�หน@วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจําหน@าย
ผลิตภัณฑ�ดําเนินการให�ลูกค�าท่ีมาซ้ือผลิตภัณฑ�ตอบ
แบบสํารวจ 

66.66 

สรุป 61.94 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
(CSR in Process) ประจําปF 2563 ไตรมาสท่ี 2     

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
1 กิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนป�า ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ออป.เขตขอนแก6น ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
รายละเอียดดังนี้  
     1. สวนป�ามัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก@น ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 2,609.30 บาท ได�ดําเนินโครงการปลูกพืช
เกษตรล�มลุกระยะสั้น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย@าง
พอเพียง      
     2. สวนป�าดงซํา จังหวัดขอนแก@น ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 4,739.24 บาท ดําเนินโครงการส@งเสริม
อาชีพการเกษตรของชุมชนรอบสวนป�า  
จํานวน 4 หมู@บ�าน     
     3. สวนป�าสมเด็จ 2 จังหวดักาฬสินธุ� ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 43,088.27 บาท อยู@ระหว@างดําเนินการ
รวบรวมรายได�จากกิจกรรมกองทุน 

4. สวนป�า ...- 



 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      4. สวนป�าบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได�รับงบประมาณ 

กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 5,986.53 บาท ดําเนินโครงการ
สหกรณ�ร�านค�า จํานวน 3 โรงเรียน และดําเนินโครงการ 
แยกขยะ จํานวน 1 โรงเรียน    
     5. สวนป�าหนองเม็ก จังหวัดขอนแก@น ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 5,986.53 บาท อยู@ระหว@างการดําเนิน
กิจกรรม    
ออป.เขตนครราชสีมา ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
รายละเอียดดังนี้  
     1. สวนป�าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย� ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 29,778.08 บาท ดําเนินโครงการน้ําด่ืมทิพย�
สมบูรณ�และโครงการปุoยอินทรีย�เพ่ือเกษตรกร 
2. สวนป�าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,261.07 บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุดไตร
มาส จํานวน 29,778.08 บาท ดําเนินโครงการผลิตน้ําประปา
ร@วมกับชุมชนรอบสวนป�า 
     3. สวนป�าภูดิน จังหวัดสุรนิทร� ได�รับงบประมาณ  
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุดไตร
มาส จํานวน 50,022.73 บาท ดําเนินโครงการปุoยเคมีเพ่ือ
จําหน@ายให�สมาชิกโครงการปลูกสร�างสวนป�าโดยราษฎรมี
ส@วนร@วม 
     4. สวนป�าลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 12,107.48 บาท ดําเนินโครงการ
เลี้ยงไก@ชน เพ่ือจําหน@าย โครงการเลี้ยงโคเนื้อ บ�านสุขศรีงาม 
โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดบ�านพยุงมิตร โครงการเลี้ยงไก@พันธุ� 
รร.บ�านทรัพย�ไทรทอง ดําเนินโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
บ�านสุขศรีงาม 
      5. สวนป�าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 4,712.59 บาท ดําเนินโครงการส@งเสริม
อาชีพเลี้ยงไก@และเปQด 

 

ออป.เขต...- 
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  ออป. ...- 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  ออป.เขตอุบลราชธานี ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน

โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
รายละเอียดดังนี้ 
      1. สวนป�าโนนฮังรังแร�ง จังหวัดอุบลราชธานี ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 94,057.48 บาท ดําเนินการเลี้ยง
ไก@,วัว,สุกร และจัดต้ังกองทุนกู�ยืมเพ่ือเพ่ือเกษตรกร,การศึกษา
ให�กับชุมชน 
      2. สวนป�าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 1,971.00 บาท ดําเนินการเลี้ยง 
ไก@บ�าน,หมูป�า,สุกร และเพาะกล�าไม�เพ่ือจําหน@ายเปQนรายได�แก@
สมาชิก 
        3. สวนป�ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือ
สิ้นสุดไตรมาส จํานวน 53,079.11 บาท ดําเนินการเลี้ยงไก@
บ�าน เพาะเห็ด และปqrมน้ํามันหยอดเหรียญเพ่ือจําหน@ายเปQน
รายได�แก@สมาชิก 
 

ออป.ใต� 
ออป.เขตสุราษฎรMธานี ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
รายละเอียดดังนี้  
        1. สวนป�าท@าชนะ จังหวัดสุราษฎร�ธานี ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 53,433.81 บาท ไม@มีการ
ดําเนินงานประจําไตรมาสเนื่องจาก ประสบปqญหาเรื่องน้ําท่ีใช�
เลี้ยงปลาจึงต�องหยุดเลี้ยงปลาชั่วคราว 
        2. สวนป�าสินปุน จังหวดัสุราษฎร�ธานี ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุดไตรมาส 
จํานวน 31,950.76 บาท โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ไฮโดรโปนิกส� (Hydroponics) ประสบปqญหาระบบน้ํา 
และปุoย ทําให�กล�าผักไม@เจริญเติบโต จึงต�องหยุดเพาะพันธุ�ผัก
ชั่วคราว 
        3. สวนป�ากะเปอร� จังหวัดระนอง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุดไตรมาส 
จํานวน 2,083.87 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจําไตรมาส 
เนื่องจาก ประสบปqญหาแพะถูกสุนัขกัดตาย จึงหยุดดําเนินการ 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

  ออป.เขตหาดใหญ6 ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
รายละเอียดดังนี้   
        1. สวนป�าอ@าวลึก จังหวัดกระบ่ื ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 46,812.64 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส เนื่องจากหยุดพักการเลี้ยงสุกรขุน 
        2. สวนป�าวังวิเศษ จังหวัดกระบ่ี ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 2,341.31 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส  
       3. สวนป�าคลองท@อม จังหวัดกระบ่ี ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 201,309.78 บาท ดําเนินการโครงการสร�าง
ร�านค�าสวัสดิการ จัดทําร�านค�าสวัสดิการให�กับชุมชนรอบ 
สวนป�า พนักงาน สมาชิกผู�กรีดยาง และสมาชิกหมู@บ�านป�าไม� 
ออป.เหนือบน 
ออป.เขตเชียงใหม6 ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน

โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 
ไตรมาสท่ี 2  รายละเอียดดังนี้ 
       1. สวนป�าแม@ลี้ จังหวัดเชียงใหม@ ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 128,595.98 บาท ไม@มีการดําเนินงาน
ประจําไตรมาส 
       2. สวนป�าแม@หอพระ จังหวัดเชียงใหม@ ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 10,342.59 บาท ไม@มีการ
ดําเนินงานประจําไตรมาส 
       3. สวนป�าบ�านหลวง ได�รับงบประมาณ กองทุนละ 
100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 
10,342.59 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจําไตรมาส 
ออป.เขตลําปาง  ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
รายละเอียดดังนี้ 
      1. สวนป�าทุ@งเกวียน จังหวัดลําปาง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 10,342.59 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา 
ไตรมาส 
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2. สวนป�า…- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
       2. สวนป�าแม@เมาะ จังหวัดลําปาง ได�รับงบประมาณ 

กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 1,284.40 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา 
ไตรมาส 
     3. สวนป�าแม@มาย จังหวัดลําปาง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 38,050.59 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส 
      4. สวนป�าแม@ทราบคํา จังหวัดลําปาง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 6,675.53 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส 
 

ออป.กลาง 
ออป.เขตบ�านโปNง ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
รายละเอียดดังนี้ 
      1. สวนป�าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 104,474.44 บาท ไม@มีการ
ดําเนินงานประจําไตรมาส 
      2. สวนป�าดอนแสลบ - เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
ได�รับงบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุน
คงเหลือ เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 6,277.79 บาท มีการ
ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน� สนับสนุนการจัดการ
แข@งขันกีฬา  ซ@อมแซมอาคารโรงเรียนหมู@บ�าน ทุนการศึกษา 
ค@าทําเสื้อกีฬาและอาหาร ให�ราษฎรกู�ยืมเงินเพ่ือประกอบ
อาชีพ  
      3. สวนป�าหนองหญ�าปล�อง จังหวัดกาญจนบุรี ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 28,000.00 บาท มีการดําเนินการ
เพ่ือสาธารณประโยชน� โครงการเรือนเพาะชําเพ่ือการเรียนรู� 
สนับสนุนกิจกรรมการแข@งขันกีฬา ให�ราษฎรกู�ยืมเงินเพ่ือ
ประกอบอาชีพ 
สามารถดําเนินการกิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนปNา  
ได�ร�อยละ 50 

 

2 กิจกรรม ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
2 กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�ยางนา

ราชาแห@งไพร 
- ในระหว@างวันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 ไม@มี
ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา เข�ามาขอใช�พ้ืนท่ี เนื่องจาก 
อยู@ในระยะเวลาของการระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 
- วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2563 ได�มีประชาชนท่ัวไปขอใช�
สถานท่ีในการพักผ@อน และออกกําลังกาย จํานวน 35 คน 
สามารถดําเนินการกิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนปNา  
ได�ร�อยละ 50 

3 กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�พะยูง - ประชาชนผู�สนใจในการปลูกไม�พะยูง ตําบลท@ากุ@ม อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด จํานวน 15 คน เข�ามาศึกษาดูงาน และ 
ซ้ือกล�าไม�พะยูง 
สามารถดําเนินการกิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนปNา  
ได�ร�อยละ 50 

4 กิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ ออป.ใต� 
ออป.เขตสุราษฎรMธานี ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
     1. สวนป�าท@าแซะ จังหวัดชุมพร ปลูกต�นไม�เนื่องใน 
วันต�นไม�ประจําชาติ ปR 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 400 ต�น 
     2. สวนป�าสินปุน จังหวัดสุราษฎร�ธานี ปลูกต�นไม� 
เนื่องในวันต�นไม�ประจําชาติ ปR 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 200 ต�น 
     3. สวนป�าท@าชนะ จังหวัดสุราษฎร�ธานี ปลูกต�นไม� 
เนื่องในกิจกรรมปลูกต�นไม�และปลูกป�าเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ร@วมใจ
ไทยปลูกต�นไม� เพ่ือแผ@นดิน สืบสานสู@ 100 ล�านต�น  
วันรักต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 500 ต�น 
     4. สวนป�าพระแสง จังหวัดสุราษฎร�ธานี ปลูกต�นไม� 
เนื่องในวันพืชมงคล วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 จํานวน  
32 ต�น 
     5. สวนป�าสินปุน จังหวัดสุราษฎร�ธานี เข�าร@วมปลูกต�นไม�
ตามโครงการรวมใจไทยเพ่ือฟxyนฟูป�า และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 จํานวน 300 ต�น 
6. สวนป�าพระแสง จังหวัดสุราษฎร�ธานี ร@วมกิจกรรมขยาย
ผลปลูกผลสวนครัวจากวัดสู@ชมุชนตามหลัง "บวร" "น�อมนํา
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู@แผนปฏิบัติการ  

    90 วัน …- 



- 10 - 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร�างความม่ันคงทางอาหารของ

กรมพัฒนาชุมชน" พร�อมมอบถุงยังชีพและกล�าไม� 
(มะฮอกกานี) สําหรับกิจกรรม วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
จํานวน 30 ต�น 
      7. สวนป�าท@าแซะ จังหวัดชุมพร ปลูกต�นไม� เนื่องใน
โอกาสท่ี ผอส.ออป.ใต� เข�าตรวจเยี่ยมสวนป�า 
ท@าแซะ วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 จํานวน 2 ต�น 
      8. สวนป�าไชยา จังหวัดสรุาษฎร�ธานี ปลูกต�นไม� เนื่องใน
โอกาสท่ี ผอส.ออป.ใต� เข�าตรวจเยี่ยมสวนป�าท@าแซะ วันท่ี 24 
มิถุนายน 2563 จํานวน 2 ต�น 
      9. สวนป�าวังวิเศษ จังหวดัตรัง ปลูกต�นไม�วันต�นไม�
ประจําชาติ ปR 2563 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 จํานวน  
99 ต�น 
      10. สวนป�าบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกต�นไม�
วันต�นไม�ประจําชาติ ปR 2563 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 30 ต�น 
      11. สวนป�าอ@าวตง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกต�นไม�
วันต�นไม�ประจําชาติ ปR 2563 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 100 ต�น 
 

ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ  
ออป.เขตนครราชสีมา ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
       1. สวนป�าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ปลูกโครงการปลูกไผ@
ล�านต�นหน�าฝนปRนี้ 
       2. สวนป�าดงสายทอ จังหวัดสุรินทร� ปลูกต�นไม�วันต�นไม�
ประจําปRของชาติ ประจําปR 2563 วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 99 ต�น และปลูกต�นไม�โครงการ โครงการรวมใจไทย
ปลูกต�นไม�เพ่ือฟxyนฟูป�า และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จังหวัดสุรินทร�  
เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ  พ.ศ. 2563 วันท่ี 21 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 150 ต�น 
       3. สวนป�าด@านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปลูกต�นไม�
กิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือพ้ืนฟูป�าและเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว วันท่ี 21 มิถุนายน 2563 จํานวน 500 ต�น และ
ปลูกต�นไม�กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�” วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 จํานวน 1,250 ต�น 

 

4. สวนป�า...- 



ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     4. สวนป�าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปลูกต�นไม�ตาม

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต�นไม�เพ่ือ  แผ@นดิน” กิจกรรม
ปลูกไผ@และไม�สามอย@าง ประโยชน� 4 อย@าง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว ในเขตเมืองและชุมชน เพ่ือถวายเปQน พระราชกุศลเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�า สุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
จํานวน 3,570 ต�น 
ออป.เขตอุบลราชธานี ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
       1. สวนป�าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
จัดกิจกรรมวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย 
ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 จํานวน 300 ต�น 
       2. สวนป�าช@องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย ปลูกต�นไม� 
เพ่ือแผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�นวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 2,000 ต�น 
       3. สวนป�าพนา จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย ปลูกต�นไม� 
เพ่ือแผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 100 ต�น 
      4. สวนป�าดงชี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันต�นไม�
ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย ปลูกต�นไม�  
เพ่ือแผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 100 ต�น 
       4. สวนป�าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวัน
ต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือ
แผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 100 ต�น 
       5. สวนป�ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวัน
ต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย ปลูกต�นไม�  
เพ่ือแผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 30 ต�น 
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6. สวนป�า ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
        6. สวนป�าดงภูพาน จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม 

วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย ปลูกต�นไม�  
เพ่ือแผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 60 ต�น 
 

ออป.เหนือล6าง  
ออป.เขตพิษณุโลก ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
       - สวนป�าเขาคณา จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวัน
ต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร@วมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือ
แผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น 
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน 100 ต�น 
ออป.เขตตาก ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ ประจําปR 
2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
        - สวนป�าเมืองตาก - เชียงทอง จังหวัดตาก ปลูกต�นไม�
โครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม�เพ่ือฟxyนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 ซ่ึงเปQน
โครงการสืบสานสู@ 100 ล�านต�น 
 

ออป.เหนือบน  
ออป.เขตเชียงใหม6 ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
      1. สวนป�าบ�านวัดจันทร� จังหวัดเชียงใหม@ ปลูกต�นไม�
เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต�
ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ@นดิน”  
สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน 
200 ต�น 
      2. สวนป�าดอยบ@อหลวง จังหวัดเชียงใหม@ ปลูกต�นไม�
เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต�
ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ@นดิน”  
สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน  
50 ต�น 
      3. สวนป�าสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม@ ปลูกต�นไม�เนื่อง
ในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาส 

มหามงคล...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต�ชื่อ “รวมใจไทย 

ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ@นดิน” สืบสานสู@ 100 ล�านต�น วันท่ี 5 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 50 ต�น 
ออป.เขตลําปาง ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
      1. สวนป�าทุ@งเกวียน จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�เนื่องในวัน
ต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 50 ต�น 
      2. สวนป�าแม@เมาะ จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�เนื่องใน 
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 50 ต�น 
      3. สวนป�าแม@มาย จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�เนื่องใน 
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 200 ต�น 
      4. สวนป�าแม@ทรายคํา จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�เนื่องใน
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 200 ต�น 
      5. สวนป�าแม@จาง จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�เนื่องใน 
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 210 ต�น 
6. สวนป�าสุก จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�เนื่องในวันต�นไม�
ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563  
จํานวน 50 ต�น 
     7. สวนป�าเวียงมอก จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�เนื่องในวัน
ต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563  
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน 50 ต�น 
     8. สวนป�าแม@พริก - แม@สะเลียม จังหวัดลําปาง ปลูกต�นไม�
เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 20 ต�น 
     9. สวนป�าแม@ยาว - แม@ซ�าย จังหวัดเชียงราย ปลูกต�นไม�
เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 20 ต�น 
ออป.กลาง 
ออป.เขตบ�านโปNง ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
     1. สวนป�าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต�นไม�เนื่องใน
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม  

 
จํานวน...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  จํานวน 20 ต�น 

     2. สวนป�าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต�นไม�เนื่อง
ในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 30 ต�น 
     3. สวนป�าไทรโยค 1 จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต�นไม�เนื่องใน
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 20 ต�น 
     4. สวนป�าไทรโยค 2 จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต�นไม�เนื่องใน
วันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 20 ต�น 
     5. สวนป�าองค�พระ จังหวัดกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี  
ปลูกต�นไม�เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563  
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน 500 ต�น 
     6. สวนป�าดอนแสลบ – เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
ปลูกต�นไม�เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563  
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน 300 ต�น  
7. สวนป�าหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต�นไม�เนื่องในวัน
ต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563  
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน 300 ต�น 
     6. สวนป�าหนองหญ�าปล�อง จังหวัดเพชรบุรี ปลูกต�นไม�
เนื่องในวันต�นไม�ประจําปRของชาติ พ.ศ. 2563 วันท่ี 5 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 300 ต�น 
 

ส.คช. ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ ประจําปR 2563 
ไตรมาสท่ี 2 โดยมีการปลูกต�นไม�เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชภิเษก ภายใต�ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� 
เพ่ือแผ@นดิน” ซ่ึงมีการสืบสานปลูกต�นไม� จํานวน 100 ล�านต�น 
เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
สามารถดําเนินการกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ  
ได�ร�อยละ 33.33 

5 กิจกรรมพัฒนาศูนย�ถ@ายทอด
เทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ�
ไม�สักโดยการมีส@วนร@วมของผู�มีส@วนได�
ส@วนเสีย 

- ให�ความอนุเคราะห�สถานท่ี ศูนย�ถ@ายทอดฯ แก@มหาวิทยาลัย
แม@โจ� - แพร@ เฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือใช�ในโครงการเผยแพร@
ความรู�จากโครงการ “ยกระดับห@วงโซ@คุณค@าของผู�ประกอบการ
เฟอร�นิเจอร�ไม�สักในจังหวัดแพร@” เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 
สามารถดําเนินกิจกรรมพัฒนาศูนยMถ6ายทอดเทคโนโลยี
ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑMไม�สักโดยการ 
มีส6วนร6วมของผู�มีส6วนได�ส6วนเสีย ได�ร�อยละ 50 

 
 
 
 
 

6 กิจกรรม ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
6 กิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็งของ

ชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป.  
ส.บก. และ ส.วป. ได�จัดทําหลักเกณฑ�การคัดเลือกชุมชนท่ี
สําคัญของ อ.อ.ป. โดย ส.บก. ได�เวียนหลักเกณฑ�ให�
คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ทราบและ
พิจารณาหลักเกณฑ�ฯ ท่ี ส.บก. และ ส.วป. ได�จัดทําข้ึน
คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ได�พิจารณา
หลักเกณฑ�ฯ และคัดเลือกชุมชนท่ีสําคัญ ซ่ึงจะมีการประชุม 
ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  
สามารถดําเนินการกิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. ได�ร�อยละ 25 

7 กิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการกิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ดังนี้ 
   - วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 สวนป�าทุ@งเกวียน จังหวัด
ลําปาง ได�ร@วมบริจาคโลหิตกับเหล@ากาชาดจังหวัดลําปาง  
ณ ห�องประชุมท่ีว@าการอําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 สวนป�าทุ@งเกวียน จังหวัด
ลําปาง ได�ร@วมสนับสนุนพนักงาน และเครื่องจักร 
ในการตัดแต@งต�นไม�ใหญ@บริเวณศาลแขวงเมืองจังหวัดลําปาง 
   - วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 สวนป�าทุ@งเกวียน จังหวัดลําปาง 
ได�ร@วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ ณ ห�องประชุมท่ีว@าการ
อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 สวนป�าแม@ทรายคํา จังหวัด
ลําปาง ได�ช@วยเหลือผู�ประสบภัยแล�ง ตําบลแม@ถอด และ
ตําบลเวียงมอก 
   - วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 สวนป�าเวียงมอก จังหวัด
ลําปาง ได�ให�การสนับสนุนรถจอหนัง ในการเคลื่อนย�ายต�น
ตะเคียน ไปไว�ท่ีวัดพระธาตุดอยแก�ว ตําบลแม@มอก จังหวัด
ลําปาง 
 

ออป.เหนือล6าง ได�ดําเนินการกิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ดังนี้ 
    - วันท่ี 20 เมษายน 2563 สวนป�าเขากระยาง จังหวัด
พิษณุโลก ได�ร@วมกับโรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพตําบล บ�าน
น้ําพรม ได�ร@วมกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย  
    - วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 สวนป�าเขากระยาง จังหวัด
พิษณุโลก ได�ร@วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจังหวัดพิษณุโลก ได�เข�าตรวจเยี่ยมการจัดการ
สถานท่ีภายในสวนป�าเขากระยาง 

 

 
 - สวนป�า ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      - สวนป�าในสังกัด ออป.เหนือล@าง ได�จัดกิจกรรมมวลชน

ประชาสัมพันธ� พบปะชุมชนและผู�นําหมู@บ�านพูดคุย
ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสวนป�า ขอความร@วมมือช@วย
ปUองกันการบุกรุกแผ�วถาง, ปUองกันการจุดไฟป�า, บริเวณแนว
เขตพ้ืนท่ีสวนป�า ซ่ึงเปQนกิจกรรมท่ีดําเนินการเปQนประจํา 
ในทุก ๆ เดือน 
    - วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ออป.เหนือล@าง ได�จัดอบรม
โครงการจัดทําภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือแก�ไขปqญหา
สิ่งแวดล�อม ปลูกจิตสํานึกให�ประชาชน ลด ละ เลิก การใช�
โฟมและพลาสติก ให�กับหมู@บ�านโดยรอบและหมู@บ�านใกล�เคียง
พ้ืนท่ีสวนป�า โดยมี นายกองค�การบริหารส@วนตําบลซับพุทรา 
ให�เกียรติเปQนประธานเปgดงาน 
ออป.ใต� ได�ดําเนินการกิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ดังนี้ 
   - วันท่ี 9 เมษายน 2563 สวนป�าไชยา จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
ได�ให�ความรู�การล�างมือทําความสะอาด 7 ข้ันตอน, แนะนําวิธี
สวมใสหน�ากากอนามัย และมอบหน�ากากอนามัยแก@สมาชิก
กรีดยางพารา และผู�ปฏิบัติงาน ตามมาตรการปUองกัน
โรคติดต@อโควิด-19 
   - วันท่ี 16 เมษายน 2563 สวนป�าท@าแซะ จังหวัดชุมพร 
มอบหน�ากากอนามัย และแนะนําการปUองกันตัวเองจากไวรัส
โควิด-19 
   - วันท่ี 21 เมษายน 2563 สวนป�ากาญจนดิษฐ� จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี ร@วมกับองค�การบริหารส@วนตําบลท@าอุเทน 
บรรทุกน้ําสําหรับอุปโภคในครัวเรือนช@วยเหลือราษฎร
ผู�ประสบภัยแล�งในเขตพ้ืนท่ีสวนป�ากาญจนดิษฐ� และพ้ืนท่ี
ใกล�เคียง 
   - วันท่ี 16 เมษายน 2563 สวนป�าท@าแซะ จังหวัดชุมพร 
มอบหน�ากากอนามัย และแนะนําการปUองกันตัวเองจากไวรัส
โควิด-19 มอบน้ําด่ืม และให�กําลังใจแก@เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน 
ณ จุดคัดกรองประจําหมู@บ�านเพ่ือปUองกันการระบาดของไวรัส
โควิด-19  
- วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 สวนป�ากาญจนดิษฐ� จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี เปQนตัวแทน ออป.ภาคใต� มอบถุงยังชีพให�แก@
สมาชิกหมู@บ�านสวนป�ากาญจนดิษฐ�ท่ีได�รับผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 

 

- วันท่ี 21...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      - วันท่ี 21 เมษายน 2563 สวนป�ากาญจนดิษฐ� จังหวัดสุ

ราษฎร�ธานี ร@วมกับ ออป.ภาคใต� มอบถุงยังชีพบรรเทาความ
เดือดร�อนจากวิกฤติโควิด-19 ให�แก@สมาชิกกรีดยางพาราและ
ราษฎรรอบ ๆ สวนป�ากาญจนดิษฐ�  มอบถุงยังชีพบรรเทา
ความเดือดร�อนจากวิกฤติโควิด-19 ให�แก@สมาชิกกรีด
ยางพาราและราษฎรรอบ ๆ สวนป�ากาญจนดิษฐ� 
    - วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 สวนป�าท@าชนะ และสวนป�า
หลังสวน เปQนตัวแทน ออป.ใต� ร@วมบริจาคสิ่งของใส@ตู�น้ําใจ
เมืองคนดี เพ่ือมอบให�แก@ผู�ประสบปqญหาขาดแคลน จาก
สถานการณ�การระบาดของโรคโควิด-19 
    - วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 สวนป�าท@าแซะ จังหวัดชุมพร 
สนับสนุนน้ําด่ืมให�แก@เจ�าหน�าท่ีผู�มีจิตอาสา ณ จุดคัดกรอง
เพ่ือปUองกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 หมู@ท่ี 2  
บ�านคันธทรัพย� อําเภอท@าแซะ จังหวัดชุมพร 
     - วันท่ี 18 - 19 มิถุนายน 2563 สวนป�าหลังสวน จังหวดั
ชุมพร ร@วมกับคณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
เปQนเจ�าภาพจัดอบรมโครงการปลูกสร�างนิเวศความ
หลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงมีเกษตรกรเข�า
ร@วมอบรมกว@า 80 คน 
     - วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 สวนป�าท�าแซะ จังหวัดชุมพร 
ผอส.ออป.ใต� มอบทุนการศึกษาให�แก@บุตรของเจ�าหน�าท่ี 
สวนป�าท@าแซะ ท่ีเรียนดี แต@มีฐานะยากจน จํานวน 1 ทุน 
     - วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 สวนป�าท�าชนะ จังหวัดสุ
ราษฎร�ธานี ผอส.ออป.ใต� มอบทุนการศึกษาให�แก@บุตรของ
เจ�าหน�าท่ีสวนป�าท@าชนะ ท่ีเรียนดี แต@มีฐานะยากจน จํานวน 
3 ทุน 
     - วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 สวนป�าไชยา จังหวัดสุราษฎร�
ธานี ผอส.ออป.ใต� มอบทุนการศึกษาให�แก@บุตรของเจ�าหน�าท่ี
สวนป�าท@าชนะ ท่ีเรียนดี แต@มีฐานะยากจน จํานวน 1 ทุน 
     - วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 สวนป�ากาญจนดิษฐ� จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี ผอส.ออป.ใต� มอบทุนการศึกษาให�แก@บุตรของ
เจ�าหน�าท่ีสวนป�าท@าชนะ ท่ีเรียนดี แต@มีฐานะยากจน จํานวน 
2 ทุน 
     - วันท่ี 17 มีนาคม - 22 เมษายน 2563 สวนป�าอ@าวลึก 
จังหวัดกระบ่ี ได�อนุเคราะห�รถบรรทุกน้ําดิบ เพ่ือแก�ไขปqญหา
ภัยแล�ง ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโคกยาง จังหวัดกระบ่ี 

 
2. ประเด็น...- 
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2. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ และให� ส.บก. รายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ
ต@อไป 
ข�อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
 ในการดําเนินงานตามกิจกรรมต@าง ๆ และในการรวบรวมข�อมูลนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
ขอให�ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร@งใสในการดําเนินงานของหน@วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) ขอให�หน@วยงานตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลตามแบบตรวจการ
เปgดเผยข�อมูลสาธารณะ (OIT) ด�วย 
 2. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค�า ขอให� ส.บก. เพ่ิมเติมข�อมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
ออกแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค�าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ� อ.อ.ป. ปR 2563 เปQนการดําเนินงานออกแบบประเมิน
ด�วย QR Code 
 3. กิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ ขอให� ส.บก. สรุปผลของการดําเนินการ ในไตรมาสท่ี 2 ด�วยว@า 
ดําเนินการปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ ก่ีครั้ง ก่ีแห@ง และก่ีต�น 
 4) กิจกรรมพัฒนาศูนย�ถ@ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ�ไม�สักโดยการมีส@วนร@วม
ของผู�มีส@วนได�ส@วนเสีย ขอให� ส.บก. ประสาน ออป.เหนือบน เพ่ือจัดทําข�อมูลสรุปผลการดําเนินงานการ
ฝ~กอบรมตามกิจกรรมดังกล@าวข�างต�นด�วย  
มติท่ีประชุม 
 1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต@อของ อ.อ.ป. ปR 2563 ไตรมาสท่ี 2  
 2. เห็นชอบให� ส.บก. รายงานให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ  
 3. ขอให� ส.บก. รับข�อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�องต@อไป 
 
 วาระท่ี 4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม6 หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนํา
องคMกร ปF 2563 ไตรมาสท่ี 2 
1. เรื่องเดิม 
 การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร เปQนหลักเกณฑ�ท่ีมุ@งเน�นประเมินบทบาทการกํากับดูแลและ
การนําองค�กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให�ฝ�ายจัดการสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุผล
สําเร็จตามกรอบนโยบายภารกิจหน�าท่ี ยุทธศาสตร� หรือแผนงานท่ีผู�ถือหุ�นภาครัฐกําหนด โดยการดําเนินงาน
ดังกล@าวต�องสามารถสะท�อนได�ท้ังมิติกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได�มาตรฐาน ร@วมกับ
มิติด�านผลลัพธ�ท่ีเปQนเลิศท่ีสามารถสร�างการเติบโตอย@างยั่งยืนให�แก@รัฐวิสาหกิจ ควบคู@กับการสร�างผลกระทบ
เชิงบวกต@อสังคมและสิ่งแวดล�อมได�อย@างสมดุล ซ่ึงการจะดําเนินการให�เกิดความครบถ�วนตามหลักการข�างต�น 
มีความจําเปQนท่ีคณะกรรมการต�องสามารถประยุกต�ใช�หลักการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management) ร@วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค�กร (Organizational Sustainable 
Development) ได�อย@างมีประสิทธิผลในเชิงยุทธศาสตร�  
  

คณะกรรมการ…- 
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 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได�มีมติเห็นชอบระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีปรับปรุงใหม@ โดยให�มีการประเมินผลการดําเนินงานด�าน Core Business Enablers จํานวน  
8 ด�าน และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได�จัดการสัมมนาเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม@ หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ก@อนการเริ่ม
ใช�ระบบประเมินผลดังกล@าว ในปR 2563 
 ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ได�โปรดสั่งการท�ายบันทึกสํานักบริหารกลาง ท่ี ทส 1401/638 ลงวันท่ี 2 
มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมเพ่ือซักซ�อมความเข�าใจและเตรียมความพร�อมในการดําเนินการตาม
หลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม@) หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการ
นําองค�กร ได�สั่งการให�หน@วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการตามหลักเกณฑ�การประเมินผลฯ ทราบ และ
ดําเนินการในประเด็นท่ียังไม@ได�ดําเนินการ/ยังดําเนินการไม@สมบูรณ� รวมท้ังดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�อง และ
ให� ส.บก. ติดตามผลการดําเนินงาน อย@างน�อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมท้ังให� ส.บก. ส.นผ. และ ส.ตส. ช@วย
ประสานหน@วยงานดําเนินการตามหลักเกณฑ�ฯ ต@อไปด�วย 
2. การดําเนินการ 
 ส.บก. ได�ติดตามผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม@ หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร  
ปR 2563 ไตรมาสท่ี 2 โดยในไตรมาสท่ี 2 ดําเนินการแล�วร�อยละ 57.45 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให�การดําเนินงานเปQนไปตามหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบ
ประเมินผลใหม@) ประจําปR 2563 หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณารายงานผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม@ หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ปR 2563  
ไตรมาสท่ี 2 ให�หน@วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการตามหลักเกณฑ�การประเมินผลฯ ดําเนินการในประเด็น 
ท่ียังไม@ได�ดําเนินการ/ยังดําเนินการไม@สมบูรณ� ให�แล�วเสร็จตามกําหนดเวลาต@อไป 
 จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบให�หน@วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการตามหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม@) ประจําปR 2563 หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ดําเนินการ 
ในประเด็นท่ียังไม@ได�ดําเนินการ/ยังดําเนินการไม@สมบูรณ� ให�แล�วเสร็จตามกําหนดเวลาต@อไป 
 
 วาระท่ี 5 เรื่อง หลักเกณฑMและวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. 
1. เรื่องเดิม 
 1) คณะกรรมการกํากับงานด�านการกํากับดูแลท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต@อสังคม 
(CSR) ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 ได�มีมติเห็นชอบให� ส.บก. หารือ 
ส.วป. เพ่ือจัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. และแจ�งเวียนหลักเกณฑ�ดังกล@าวให� 
ทุกหน@วยงานทราบและพิจารณา 
 2) ส.บก. ได�มีบันทึกท่ี ทส 1401/1451 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
คัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. โดยได�ขอความอนุเคราะห�ให� ส.วป. พิจารณาหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก
ชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. ท่ี ส.บก. ได�จัดทําข้ึน 

3) ส.วป. ...- 
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 3) ส.วป. ได�มีบันทึกท่ี ทส 1406/1070 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
คัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. ได�พิจารณาหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. เพ่ือให�มี
ความเหมาะสมและสอดคล�องกับระเบียบกองทุนพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนป�าของ อ.อ.ป. 
 4) ส.บก. ได�มีบันทึกท่ี ทส 1401/1581 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
คัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. โดยได�แจ�งเวียนหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป.  
ให�ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการ และทุกหน@วยงาน (ยกเว�น ส.ตส.) ทราบ และพิจารณาหลักเกณฑ�ฯ และตอบ
กลับ ส.บก. ภายในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 
2. การดําเนินการ 
 ส.บก. ได�รวบรวมแบบตอบรับของผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการ และทุกหน@วยงาน (ยกเว�น 
ส.ตส.) เรียบร�อยแล�ว โดยมีรายละเอียดของการตอบรับ ดังนี้ 
 1) รับรองหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. โดยไม@มีข�อแก�ไข จํานวน 11 
ท@าน/หน@วยงาน ดังนี้ 
  - รองผู�อํานวยการ (นายสุกิจ จันทร�ทอง) 
  - รองผู�อํานวยการ (นายชาญณรงค�  อินทนนท�) 
  - รองผู�อํานวยการ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) 
  - ผอส.บง. (นางสมบัติ เฉ่ือยฉํ่า) 
  - ผอส.กม. (นายชํานาญ เหมะรัชตะ) 
  - ผอส.วป. (นายประวุฒิ จีนา) 
  - ผอส.ออป.เหนือบน (นายภพปภพ ลรรพรัตน�) 
  - ผอส.ออป.เหนือล@าง (ว@าท่ีพันตรี อภิชาติ จินดามงคล) 
  - ผอส.ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักด์ิ วิเชียรชัยชาญ) 
  - ผอส.ออป.ใต� (นายชนุดม เพชรสังข�) 
  - ผอส.คช. (นายสุรัตน�ชัย อินทรวิเศษ) 
 2) รับรองหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. โดยมีข�อแก�ไข จํานวน 4 ท@าน/
หน@วยงาน ดังนี้ 
 - ผู�อํานวยการ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย�) มีข�อแก�ไข/เพ่ิมเติม จากเดิม เปQน ดังนี้ 
   1. เปQนชุมชนหรือหน@วยงานท่ีอยู@รอบสวนป�าของ อ.อ.ป. กรณีเปQนชุมชนจะต�องมี
จํานวนประชากร ไม@ต่ํากว@า 70 คน อาศัยอยู@  
   2. เปQนชุมชนหรือหน@วยงานท่ี ออป.ภาค หรือหน@วยงานในสังกัดให�การสนับสนุนการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ 
   3. เปQนแหล@งถ@ายทอดองค�ความรู� บ@มเพาะทักษะความเชี่ยวชาญทางอาชีพ ช@วย
เสริมสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให�ชุมชนท�องถ่ินอย@างยั่งยืน 
   5. มีการบูรณาการการทํางานร@วมกัน เพ่ือส@งเสริมการเรียนรู� สร�างความเข�าใจ ฯลฯ 
   9. เปQนชุมชนท่ีเปQนแบบอย@างของการดําเนินการด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
อย@างยั่งยืน 
   10. เปQนชุมชนหรือหน@วยงานท่ีมีความสามารถพิเศษ ฯลฯ 

- ผอส.บก. ...- 
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  - ผอส.บก. (นายธีระยุทธ  กลัดพรหม) มีข�อแก�ไข/เพ่ิมเติม จากเดิม เปQน ดังนี้ 
   แก�ไข จาก ข�อ 2. เปQน 2.1 ข�อ 3. เปQน 2.2 ข�อ 4. เปQน 2.3 ข�อ 5. เปQน 2.4 ข�อ 6. 
เปQน 2.5 และข�อ 7. เปQน ข�อ 3. 
   แก�ไข ข�อ 7. เปQน 3. เปQนชุมชน/หน@วยงานท่ีมีศักยภาพดําเนินการสอดคล�องกับพันธกิจ 
วิสัยทัศน� และแนวทางการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  
  - ผอส.นผ. (นายถนอมศักด์ิ เฉียบแหลม) มีข�อแก�ไข/เพ่ิมเติม จากเดิม เปQน ดังนี้ 
   แก�ไขทุกข�อท่ีมีคําว@า เปQนชุมชน/หน@วยงานในสังกัด อ.อ.ป. เปQน เปQนชุมชนรอบ
หน@วยงานในสังกัด อ.อ.ป. 
  - ผอส.ธต. (นายสุชาติ ทับเคลียว) มีข�อแก�ไข/เพ่ิมเติม จากเดิม เปQน ดังนี้ 
   แก�ไขทุกข�อท่ีมีคําว@า เปQนชุมชน/หน@วยงานในสังกัด อ.อ.ป. เปQน เปQนชุมชน/วิสาหกิจ
ชุมชน/หน@วยงานในสังกัด อ.อ.ป. 
   เพ่ิมเติม ข�อ 2. เช@น ...... การผลิตสินค�า การให�บริการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
ผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร@วมกันกับสวนป�า อ.อ.ป. 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให�การดําเนินงานเปQนไปตามหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบ
ประเมินผลใหม@) ประจําปR 2563 หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร หัวข�อย@อยท่ี 4.3 “การเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชนสําคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ” จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณา ดังนี้ 
 1) พิจารณาหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. ตามท่ีบุคคล/หน@วยงานได�ขอ
แก�ไข 
 2) เนื่องจากในบัดนี้ เปQนการดําเนินงานของไตรมาสท่ี 3 จึงเห็นควรให�บุคคล/หน@วยงานเสนอ
รายชื่อชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. เพ่ือให�ท่ีประชุมคัดเลือกเปQนชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป.  
 จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติท่ีประชุม 

 1. ท่ีประชุมท่ีได�ร@วมกันพิจารณาหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. ได�มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ�ฯ ดังนี้ 

หลักเกณฑMและวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. 
 1) เปQนชุมชน/หน@วยงาน ท่ีอยู@รอบหน@วยงานในสังกัดของ อ.อ.ป. กรณีเปQนชุมชนจะต�องมีจํานวน
ประชากร ไม@ต่ํากว@า 70 คน อาศัยอยู@  
 2) เปQนชุมชน/หน@วยงาน ท่ี อ.อ.ป. มีการสนับสนุนการดําเนินงานท่ีสําคัญ เช@น การส@งเสริมการ
ปลูกป�าอย@างมืออาชีพ การพัฒนาด�านอุตสาหกรรมไม� การเลี้ยงช�าง การสนับสนุนการปลูกพืชแบบวนเกษตร  
เปQนต�น 
 3) เปQนแหล@งถ@ายทอดองค�ความรู� บ@มเพาะพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางอาชีพ และเสริมสร�าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจให�ชุมชนท�องถ่ินอย@างยั่งยืน 
 4) มีการใช�ทรัพยากรในท�องถ่ินอย@างคุ�มค@า ก@อให�เกิดประโยชน�ท้ังทางตรงและทางอ�อม 
 5) มีการบูรณาการการทํางานร@วมกัน เพ่ือเรียนรู� สร�างความเข�าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ� 
นําไปสู@การบริหารจัดการชุมชนอย@างมีประสิทธิภาพ 

6) มีการ…- 
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 6) มีการสร�างเครือข@ายท่ีเข�มแข็ง ให�ความร@วมมือและเชื่อมโยงส@งเสริมกิจการของท�องถ่ิน 
 7) มีแนวทางการดําเนินการท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ�ปqจจุบัน ท้ังด�าน เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล�อม  
 8) มีการนําเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�ต@อชุมชน และไม@ก@อให�เกิด
ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม 
 9) เปQนชุมชนท่ีเปQนแบบอย@างท้ังด�านการดําเนินการ และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติอย@าง
ยั่งยืน 
 10) เปQนชุมชน/หน@วยงาน ท่ีมีศักยภาพดําเนินการสอดคล�องกับพันธกิจ วิสัยทัศน� และแนวทาง
การดําเนินงานของ อ.อ.ป.  

ข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. 
 1) ออป.ภาคทุกภาค มีการวิเคราะห�และพิจารณาชุมชน/หน@วยงานในสังกัด และนําเสนอชุมชน/
หน@วยงานท่ีสําคัญของแต@ละ ออป.ภาค ๆ ละ 1 ชุมชน/หน@วยงาน และนําเสนอผู�อํานวยการ อ.อ.ป. เพ่ือโปรด
พิจารณา 
 2) ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. พิจารณาสั่งการให�นําเข�าท่ีประชุมกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน 
CSR ของ อ.อ.ป. พิจารณา 
 3) คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. พิจารณาคัดเลือกชุมชนสําคัญ
ของ อ.อ.ป. 
 2. หน@วยงานได�เสนอรายชื่อชุมชนที่สําคัญของ อ.อ.ป. เพื่อให�ที่ประชุมคัดเลือกเปQนชุมชนท่ี
สําคัญของ อ.อ.ป. ประกอบด�วย 
  1) กลุ@มเกษตรกรปลูกพืชอาหารช�าง  
  2) ชุมชนบ@อแก�ว สวนป�าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
  3) ชุมชนสวนป�าคลองท@อม จังหวัดกระบ่ี 
 ท่ีประชุมได�พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของชุมชน/หน@วยงาน ตามท่ีแต@ละหน@วยงาน ได�เสนอแล�ว 
ได�มีมติเห็นชอบให�กลุ@มเกษตรกรปลูกพืชอาหารช�าง ได�รับการคัดเลือกให�เปQนชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป.  
ปR 2563 
 3. ขอให� ส.บก. ประสานหน@วยงานท่ีเก่ียวข�องและเพ่ือดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�องต@อไป 
 
 วาระท่ี 6 เรื่อง การจัดทําคู6มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. 
1. เรื่องเดิม 
 คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2562 เพ่ือใช�ทดแทนหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปR 2552 โดยให�รัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีใช�บังคับกับรัฐวิสาหกิจเปQนการท่ัวไป โดยการนํา
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ โดยได�มอบหมายให�
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ข้ึน 

รองผู�…- 
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 รองผู�อํานวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์  เกิดโต) ปฏิบัติการแทนผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ได�มีบันทึก
สั่งการ ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ท�ายบันทึก ส.บก. ท่ี ทส 1401/3413 ลงวันท่ี เดือน และปRเดียวกัน เรื่อง 
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดทําคู@มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. ได�เห็นชอบให� ส.บก. 
จัดทําคู@มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. เพ่ือใช�เปQนแนวทางในการปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของ อ.อ.ป. ต@อไป  
2. การดําเนินการ 
 ส.บก. ได�มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดทําคู@มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. 
และอยู@ระหว@างการจัดทําและรวบรวมข�อมูลจากหน@วยงานท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงตามแผนปฏิบัติการฯ ได�กําหนดให�มี
การประชุมเพ่ือขอข�อคิดเห็นจากหน@วยงาน เพ่ือใช�สําหรับประกอบการจัดทําคู@มือต@อไป 
 สําหรับเนื้อหาในการจัดทําคู@มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. ประกอบด�วยหัวข�อ ดังนี้ 
 1) หมวดท่ี 1 บทบาทภาครัฐ  2) หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท@าเทียมของผู�ถือหุ�น 
 3) หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ  4) หมวดท่ี 4 บทบาทของผู�มีส@วนได�เสีย 
 5) หมวดท่ี 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม  
 6) หมวดท่ี 6 การเปgดเผยข�อมูล 7) หมวดท่ี 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 8) หมวดท่ี 8 จรรยาบรรณ  9) หมวดท่ี 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให�การดําเนินงานเปQนไปตามหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบ
ประเมินผลใหม@) ประจําปR 2563 หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณาเนื้อหาสาระในการจัดทําคู@มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. หรือหากเห็นว@า เนื้อหาสาระอ่ืนใด
ท่ีนอกเหนือจากท่ีเสนอ ขอได�โปรดพิจารณา เพ่ือท่ี ส.บก. จะได�ดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�องต@อไป 
 จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
ข�อคิดเห็นท่ีประชุม 
 เนื่องจาก อ.อ.ป. เปQนรัฐวิสาหกิจท่ีไม@มีผู�ถือหุ�น ดังนั้น ส.บก. จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหมวดท่ี 
2 สิทธิและความเท@าเทียมของผู�ถือหุ�น เปQน  สิทธิของ อ.อ.ป. และการจัดทําคู@มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
อ.อ.ป. ขอให� ส.บก. พิจารณาคู@มือฯ ของการยางแห@งประเทศไทย มาเปQนแนวทางในการจัดทํา เนื่องจากการ
ยางแห@งประเทศไทย เปQนรัฐวิสาหกิจท่ีมีแนวทางการดําเนินงานท่ีคล�ายคลึงกับ อ.อ.ป. 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบประเด็นในการจัดทําคู@มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. ตามท่ี ส.บก. เสนอ และ
ขอให� ส.บก. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�องต@อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
ธีระยุทธ  กลัดพรหม                                            (ลงนาม)       ธีระยุทธ  กลัดพรหม 

(นายธีระยุทธ กลัดพรหม) 
ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 


