
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 4/2563 
วันท่ี 15 ตุลาคม 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     (นายไพรัตน�  ครุฑวิสัย ผู�แทน) 
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�าร7วมประชุม 
1. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอย@างยั่งยืน  
  (นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์อินทร�  รักษาการฯ) 
2. พนักงานสัญญาจ�าง สํานักบริหารกลาง  (ว@าท่ีร�อยตรี หญิง อารยา  พวงรอด) 
ผู�เข�าร7วมประชุม  (Conference) 

1. ท่ีปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านสัตวแพทย�    (นายสัตวแพทย� สิทธิเดช  มหาสาวังกุล) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (นายบรรยง  บุญญโก) 
3. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�    (นายวิชาญ  ไชยถาวร) 
4. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�     (นายวรวิทย�  ดิสโร) 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.30 น. 
 

………………………………………………… 
 

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

 วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2563 
1. สรุปสาระสําคัญ 

ตามท่ีได�มีการประชุมคณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 3/2563 (วันท่ี 
กรกฎาคม 2563) ณ ห�องประชุม อ.อ.ป. (301) นั้น 

ส.บก. ได�จัดทํารายงานการประชุมครั้งดังกล@าวเปQนท่ีเรียบร�อยแล�ว และเวียนให�หน@วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการแล�ว โดยไม@มีหน@วยงานใดขอแก�ไขรายงานการประชุม 
2. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 

จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
 
 วาระท่ี 3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต7อสังคม (CSR In Process) ของ อ.อ.ป. ปE 2563 ไตรมาสท่ี 3 
1. เรื่องเดิม 

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

2) ส.บก. ได�รวบรวมและจัดทํารายงานผลตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนงานการ
แสดงความรับผิดชอบต@อสังคมของ อ.อ.ป. ปR 2563 ไตรมาสท่ี 3 เรียบร�อยแล�ว 
  1.1) ผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไตรมาสท่ี 3/2563 ดําเนินการได�
ร�อยละ 82.22 ของแผน 
  1.2) ผลการดําเนินงานตามแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต@อสังคม ไตรมาสท่ี 3/2563 ดําเนินการ 
ได�ร�อยละ 69.44 ของแผน 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
ประจําปE 2563 ไตรมาสท่ี 3   

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 

75 

 

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 

75 

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  
และ ส.บก. ได�จัดทําข�อมูลผู�ปฏิบัติงานฯ  
ท่ีได�รับการคัดเลือก เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือพิจารณาตาม
ข้ันตอนการดําเนินงานเรียบร�อยแล�ว 

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�องดําเนินการ 
ให�เปQนไปตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลา 
เรียบร�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� โดยมีผู�เข�ามา
ตอบแบบสํารวจ ดังนี้ 
      1) แบบวัดการรับรู�ฯ  IIT มีผู�เข�ามาตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 166 คน มากกว@าจํานวนข้ันตํ่า
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (จํานวนข้ันตํ่า 137 คน) 
     2) แบบวัดการรับรู�ฯ EIT มีผู�เข�ามาตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 72 คน มากกว@าจํานวนข้ันตํ่า 
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (จํานวนข้ันตํ่า 30 คน) 
- ส.นผ. ได�ประสานหน@วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําเข�า
ข�อมูลตามแบบตรวจการเปgดเผยข�อมูลสาธารณะ (OIT) 
เข�าระบบ IITAS ตามข้ันตอนและกรอบเวลาแล�ว 
   4. สํานักงาน ป.ป.ช. ได�ประกาศผลคะแนน ITA 
ประจําปR 2563 แล�ว โดย อ.อ.ป. ได�คะแนน 90.95  
คะแนน ผลการประเมินอยู@ในระดับ A ลดลงจาก 

98.33 

 

ปR 2562 ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 

ความสําเร็จ 

  

ปR 2562 จํานวน 0.73 คะแนน (ปR 2562 ได� 91.68 
คะแนน) ซ่ึง ส.นผ. ได�เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือเวียนให� 
ทุกหน@วยงานทราบ/ดําเนินการ และจัดทําวาระเสนอ 
ท่ีประชุมหัวหน�าหน@วยงาน และคณะกรรมการของ  
อ.อ.ป. เรียบร�อยแล�ว 

 

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 

75 

6 กิจกรรมการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค�า 

ส.ธต. อยู@ระหว@างการรวบรวมผลการประเมินความ 
พึงพอใจของลูกค�าท่ีมาซ้ือผลิตภัณฑ�ตอบแบบสํารวจ 
และรายงาน อ.อ.ป. เพ่ือโปรดพิจารณาต@อไป 

80 

สรุป 82.22 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
(CSR in Process) ประจําปE 2563 ไตรมาสท่ี 3     

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

ออป.เขตขอนแก7น ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
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 มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 5,986.53 บาท ดําเนินโครงการสหกรณ�
ร�านค�า จํานวน 3 โรงเรียน และดําเนินโครงการแยกขยะ 
จํานวน 1 โรงเรียน    
     5. สวนป�าหนองเม็ก จังหวัดขอนแก@น ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 95,795.05 บาท อยู@ระหว@างการดําเนิน
กิจกรรม    
ออป.เขตขอนแก7น ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
รายละเอียดดังนี้  
     1. สวนป�าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย� ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 29,778.08 บาท ดําเนินโครงการน้ําด่ืมทิพย�
สมบูรณ�  และโครงการปุoยอินทรีย�เพ่ือเกษตรกร 
     2. สวนป�าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,261.07 บาท มีกองทุนคงเหลือเม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 63,412.73 บาท ดําเนินโครงการผลิต
น้ําประปาร@วมกับชุมชนรอบสวนป�า และดําเนินโครงการเลี้ยง
ไก@ชนเพ่ือจําหน@าย 
     3. สวนป�าภูดิน จังหวัดสุรนิทร� ได�รับงบประมาณ กองทุน
ละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุดไตรมาส 
จํานวน 10,995.20 บาท ดําเนินโครงการปุoยเคมีเพ่ือจําหน@าย
ให�สมาชิกโครงการปลูกสร�างสวนป�าโดยราษฎรมีส@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� 
โรงเรียนบ�านทรัพย�ไทรทอง ดําเนินโครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ 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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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  ออป.เขตอุบลราชธานี ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน

โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
รายละเอียดดังนี้ 
     1. สวนป�าโนนฮังรังแร�ง จังหวัดอุบลราชธานี ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 94,057.48 บาท ดําเนินการ 
เลี้ยงไก@, วัว, สุกร และจัดต้ังกองทุนกู�ยืมเพ่ือเพ่ือเกษตรกร, 
การศึกษาให�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�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 53,079.11 บาท ดําเนินการเลี้ยงไก@บ�าน 
เพาะเห็ด และปqrมน้ํามันหยอดเหรียญเพ่ือจําหน@ายเปQนรายได�
แก@สมาชิก 
ออป.ใต� 
ออป.เขตสุราษฎรMธานี ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
รายละเอียดดังนี้  
     1. สวนป�าท@าชนะ จังหวัดสุราษฎร�ธานี ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 53,548.96 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาสเนื่องจาก ประสบปqญหาเรื่องน้ําท่ีใช�เลี้ยงปลาจึงต�อง
หยุดเลี้ยงปลาชั่วคราว 
     2. สวนป�าสินปุน จังหวัดสุราษฎร�ธานี ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 31,950.76 บาท โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษไฮโดรโปนิกส� (Hydroponics) ประสบปqญหาระบบ 
น้ําและปุoย ทําให�กล�าผักไม@เจริญเติบโต จึงต�องหยุดเพาะพันธุ�
ผักชั่วคราว  
     3. สวนป�ากะเปอร� จังหวัดระนอง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 2,030.89 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส เนื่องจาก ประสบปqญหาแพะถูกสุนัขกัดตาย  
จึงหยุดดําเนินการ  
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ออป. ...- 



   
 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  ออป.เขตหาดใหญ7 ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน

โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
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 จังหวดักระบ่ี 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 67,047.12 บาท ดําเนินการโครงการสร�าง
ร�านค�าสวัสดิการ จัดทําร�านค�าสวัสดิการให�กับชุมชนรอบ 
สวนป�า พนักงาน สมาชิกผู�กรีดยาง และสมาชิกหมู@บ�านป�าไม� 
ออป.เหนือบน 
ออป.เขตเชียงใหม7 ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
รายละเอียดดังนี้ 
     1. สวนป�าแม@ลี้ จังหวัดเชยีงใหม@ ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 128,595.98 บาท ไม@มีการดําเนินงาน
ประจําไตรมาส 
     2. สวนป�าแม@หอพระ จังหวัดเชียงใหม@ ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 10,319.75 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส 
ออป.เขตลําปาง  ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
รายละเอียดดังนี้ 
      1. สวนป�าทุ@งเกวียน จังหวัดลําปาง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 997.64 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 1,289.05 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส 
     3. สวนป�าแม@มาย จังหวัดลําปาง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 38,116.35 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส 
     4. สวนป�าแม@ทรายคํา จังหวัดลําปาง ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 6,687.07 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส 
ออป.กลาง 
ออป.เขตบ�านโปNง ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
รายละเอียดดังนี้ 
     1. สวนป�าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,500.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 104,474.44 บาท ไม@มีการดําเนินงานประจํา
ไตรมาส 
     2. สวนป�าดอนแสลบ - เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
ได�รับงบประมาณ กองทุนละ 100,500.- บาท มีกองทุน
คงเหลือ เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 114,097.79 บาท  
มีการดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน� สนับสนุนการจัดการ
แข@งขันกีฬา ซ@อมแซมอาคารโรงเรียนหมู@บ�าน ทุนการศึกษา 
ค@าทําเสื้อกีฬาและอาหาร ให�ราษฎรกู�ยืมเงินเพ่ือประกอบ
อาชีพ  
     3. สวนป�าหนองหญ�าปล�อง จังหวัดกาญจนบุรี ได�รับ
งบประมาณ กองทุนละ 100,500.- บาท มีกองทุนคงเหลือ 
เม่ือสิ้นสุดไตรมาส จํานวน 93,473.78 บาท มีการดําเนินการ
เพ่ือสาธารณประโยชน� โครงการเรือนเพาะชําเพ่ือการเรียนรู� 
สนับสนุนกิจกรรมการแข@งขันกีฬา ให�ราษฎรกู�ยืมเงิน 
เพ่ือประกอบอาชีพ 
สามารถดําเนินการกิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนปNา  
ได�ร�อยละ 50 

 

ออป. ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  ออป.เขตศรีราชา ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน

โดยรอบสวนป�า มีผลการดําเนินงาน ในปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
รายละเอียดดังนี้ 
     1. สวนป�าสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 189,886.52 บาท ได�ดําเนินการจัดต้ัง
กองทุนกู�ยืมเงินโดยให�ราษฎรในชุมชนกู�ยืมเงิน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 
     2. สวนป�าสระขวัญ จังหวัดสระแก�ว ได�รับงบประมาณ 
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 129,032.61 บาท ได�ดําเนินการจัดต้ัง
กองทุนกู�ยืมเงินโดยให�ราษฎรในชุมชนกู�ยืมเงิน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 
     3. สวนป�าท@ากุ@ม จังหวัดตราด ได�รับงบประมาณ  
กองทุนละ 100,000.- บาท มีกองทุนคงเหลือ เม่ือสิ้นสุด 
ไตรมาส จํานวน 128,309.57 บาท ได�ดําเนินการจัดต้ัง
กองทุนกู�ยืมเงินโดยให�ราษฎรในชุมชนกู�ยืมเงิน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 
สามารถดําเนินการกิจกรรมพัฒนาท�องถ่ินรอบสวนปNา 
ได�ร�อยละ 75 

2 กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�ยางนา
ราชาแห@งไพร 

- ในระหว@างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 
ประชาชนท่ัวไปขอใช�สถานท่ีในการพักผ@อน และออกกําลังกาย 
จํานวน 353 คน 
- วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เจ�าหน�าท่ีสวนป�ากาญจนดิษฐ� 
และหัวหน�างานแผนงานและประเมินผลส@วนแผนงานและ
ประเมินผลจัดบรรยายให�ความรู�ในหัวข�อ การปลูกสร�าง 
สวนป�าตามมาตรฐาน FSC  ให�กับคณะสหกรณ�กองทุน 
สวนยางทุ@งลังพัฒนาจํากัด จํานวน 60 คน 
สามารถดําเนินการกิจกรรมพัฒนาศูนยMเรียนรู�ไม�ยางนา
ราชาแห7งไพรได�ร�อยละ 75 

3 กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�พะยูง ประชาชนผู�สนใจในการปลูกไม�พะยูง ตําบลท@ากุ@ม  
อําเภอเมือง จังหวัดตราด จํานวน 10 คน เข�ามาศึกษาดูงาน  
และซ้ือกล�าไม�พะยูง 
สามารถดําเนินการกิจกรรมพัฒนาศูนยMเรียนรู�ไม�พะยูง  
ได�ร�อยละ 75 

4 กิจกรรม…- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
4 กิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ ออป.ใต� 

ออป.เขตสุราษฎรMธานี ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้ 
     1. สวนป�าท@าชนะ จังหวัดสุราษฎร�ธานี ปลูกต�นไม� 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปRหลวง   
วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 จํานวน 30 ต�น 
     2. สวนป�าทุ@งตะโก จังหวัดชุมพร ปลูกต�นไม�เนื่องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปRหลวง   
วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 จํานวน 500 ต�น 
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ  
ออป.เขตนครราชสีมา ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้ 
     1. สวนป�าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ปลูกป�าทดแทนท่ีดิน 
ท่ีราษฎรส@งมอบคืน บริเวณเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าผาผึ้ง  
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จํานวน 600 ต�น และกิจกรรม 
จิตอาสา พัฒนา ปลูกต�นไม� และมอบถุงธารน้ําใจกาชาดไทย 
วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 จํานวน 300 ต�น 
    2. สวนป�าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปลูกต�นไม� 
ตามโครงการจิตอาสา ร@วมกันปลูกต�นไม�ให�แผ@นดิน  
และเปQนสถานท่ีในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน  
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 จํานวน 3,000 ต�น โครงการ 
กองทัพบก อาสา ปลูกป�า สร�างฝายสืบสาน  
พระราชปณิธานฯ ประจําปR 2563 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู@หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 จํานวน 68 ต�น, โครงการส@งเสริม
การปลูกป�า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทร รามาธิบดีเจ�าอยู@หัวศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล�า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
68 พรรษา วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 จํานวน 300 ต�น,  
จัดทําโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต�นไม�เพ่ือแผ@นดิน" 
สืบสานสู@ 100 ล�านต�น/กิจกรรมปลูกไผ@ และไม� 3 อย@าง 
ประโยชน� 4 อย@าง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
ส@งเสริมการอนุรักษ�ฟyzนฟูดินและน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

เนื่องใน...- 



ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันท่ี 10 

สิงหาคม 2563 จํานวน 6,000 ต�น และโครงการส@งเสริม 
ปลูกไม�เศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม  
อย@างยั่งยืน ปลูกแปลงสาธิตการบํารุงปลูกไม�เศรษฐกิจ 
ประจําปR 2563 วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 จํานวน 35,850 ต�น 
ออป.เขตอุบลราชธานี ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้ 
     1. สวนป�าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล�าเจ�าอยู@หัว รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
จํานวน 200 ต�น และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา
พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปR
หลวง วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 จํานวน 50 ต�น 
     2. สวนป�าช@องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล�าเจ�าอยู@หัว รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2563 จํานวน 100 ต�น และกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพรรษาพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์  
พระบรมราชนนีพันปRหลวง วันท่ี 14 สิงหาคม 2563  
จํานวน 50 ต�น 
     3. สวนป�าดงชี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล�าเจ�าอยู@หัว รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 23 กรกฎาคม 
2563 จํานวน 500 ต�น และกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพรรษาพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์  
พระบรมราชนนีพันปRหลวง วันท่ี 11 สิงหาคม 2563  
จํานวน 100 ต�น        
     4. สวนป�ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม  
"สารสัมพันธ� จิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน� ท�องถ่ินไทย" 
เปgดซุ�มประตูเมือง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี รามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู@หัว  
รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 จํานวน 20 ต�น 
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ออป. ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  ออป.เหนือล7าง  

ออป.เขตอุตรดิตถM ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้ 
- สวนป�าท@าปลา - สวนป�าห�วยฉลอง ฯ จังหวัดอุตรดิตถ�  
จัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต�นไม� เพ่ือฟyzนฟูป�าและ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ณ บริเวณอ@างเก็บน้ําห�วยสว@างใจบ�านวังข@า 
ตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ� จัดโดยศูนย�ป�าไม�
อุตรดิตถ� วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 จํานวน 21 ไร@ 
ออป.เขตพิษณุโลก ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้ 
- สวนป�าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมร@วม
โครงการปลูกป�า และปUองกันไฟ ณ บริเวณ ตําบลบ�านกร@าง 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
จํานวน 300 ต�น และกิจกรรมจิตอาสา ร@วมปลูกต�นไม�  
เนื่องในวันแม@แห@งชาติ ณ วัดเขาน�อย ตําบลแก@งโสภา  
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 
จํานวน 400 ต�น 
- สวนป�าเขาคณา จังหวัดเพชรบูรณ� จัดกิจกรรมโครงการ 
จิตอาสาปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู@หัว เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายอําเภอ 
ชนแดนเปQนประธาน วันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 จํานวน  
300 ต�น, กิจกรรมโครงการปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปRหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
12 สิงหาคม 2563 จัดงานโดย สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�
ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ� วันท่ี 
11 สิงหาคม 2563 จํานวน 500 ต�น, กิจกรรมตามโครงการ
ปลูกต�นไม� ปUองกันไฟป�า ภายใต�โครงการสร�างความร@วมมือ
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในระดับพ้ืนท่ี  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน�  
บ�านทุ@งหินปูน ตําบลน้ําร�อน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ� 
วันท่ี 30 กันยายน 2563 จํานวน 500 ต�น 
- ลุ@มน้ําวังทองฝq{งขวา จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตาม
โครงการปลูกต�นไม� เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
“12 สิงหาคม 2563” ประชาชนร@วมกันทํากิจกรรม ทําความ
สะอาดลานวัด กําจัดลูกน้ํายุงลาย เก็บขยะ และปลูกต�นไม�  

โดยมี...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  โดยมีหัวหน�าสวนป�าเขากระยางและหัวหน�าสวนป�าลุ@มน้ํา 

วังทองฝq{งขวาเปQนวิทยากรแนะนําการปลูกต�นไม� วันท่ี 12 
สิงหาคม 2563 จํานวน 400 ต�น 
ออป.เขตตาก ดําเนินกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ประจําปR 2563 ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้         
- สวนป�าเมืองตาก - เชียงทอง จังหวัดตาก ปลูกต�นไม�
โครงการ “Wacoal Green” วาโก� หัวใจสีเขียว ประจําปR 
2563 ณ พ้ืนท่ีสวนป�าเชียงทอง หมู@ท่ี 7 บ�านใหม@เสรีธรรม 
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก วันท่ี 14 กันยายน 
2563 จํานวน 5 ไร@   
สามารถดําเนินการกิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ 
ได�ร�อยละ 66.66 

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

ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการกิจกรรม พัฒนาศูนย�ถ@ายทอด
เทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ�ไม�สักโดยการ 
มีส@วนร@วมของผู�มีส@วนได�ส@วนเสีย ดังนี้ 
- เม่ือวันท่ี 13 - 15 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานให�กับนักศึกษา แรงงานใหม@และประชาชนท่ัวไป 
เรื่อง “เทคนิคการผลิตโต~ะพับญ่ีปุ�นและขาโต~ะด�วยการ 
บากเดือยพร�อมทําสี” จํานวน 50 คน  
- เม่ือวันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานให�กับนักศึกษา แรงงานใหม@และประชาชนท่ัวไป 
เรื่อง “Workshop ของชิ้นเล็ก จากเศษไม� (เรซ่ิน,บากเดือย
หางเหยี่ยว, กล@องใส@เครื่องสําอางค� ” จํานวน 25 คน  
 - เม่ือวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2563จัดโครงการอบรม 
และศึกษาดูงานให�กับช@างฝRมือในอุตสาหกรรมเฟอร�นิเจอร� 
เรื่อง “Workshop ท~อปโต~ะไม�สัก และเรซ่ิน” จํานวน 25 คน  
สามารถดําเนินกิจกรรมพัฒนาศูนยMถ7ายทอดเทคโนโลยี
ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑMไม�สักโดยการ 
มีส7วนร7วมของผู�มีส7วนได�ส7วนเสีย ได�ร�อยละ 75 

6 กิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป.  

ส.บก., ส.วป. และ ส.คช. ได�จดักิจกรรมเสริมสร�างความ 
เข็มแข็งของชุมชนสําคัญรอบสวนป�าของ อ.อ.ป.  
(โครงการปลูกพืชอาหารช�าง) ลงพ้ืนท่ีสนับสนุนกลุ@มวิสาหกิจ
ชุมชน ผู�ปลูกพืชอาหาร ในพ้ืนท่ี ตําบลเวียงตาล  ตําบลวอ
แก�ว  อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  ซ่ึงเปQนผู�ปลูกพืช 
อาหารช�างจําหน@ายให�กับ ส.คช.  
ส.บก. อยู@ระหว@างการจัดทําแผนการเสริมสร�างความเข�มแข็ง 

 
 

ของชุมชน...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  ของชุมชนสําคัญรอบสวนป�าของ อ.อ.ป. (โครงการปลูกพืช

อาหารช�าง) 
สามารถดําเนินการกิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็ง 
ของชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. ได�ร�อยละ 50 

7 กิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการกิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ดังนี้ 
 - วันท่ี 29 กันยายน 2563 สวนป�าทุ@งเกวียน จังหวัดลําปาง 
จัดงานสวนป�าทุ@งเกวียนส@งพนักงานเปQนวิทยากรบรรยาย 
และจัดนิทรรศการให�ความรู�เก่ียวกับการดําเนินงาน 
ของสวนป�าของ ออป. และ แจกกล�าไม�ให�กับประชาชน 
 - วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 สวนป�าแม@สุก จังหวัดลําปาง  
จัดงานสวนป�าแม@สุกและงานสวนป�าแม@ทรายคําส@งพนักงาน
และคนงานสวนป�าพร�อมเครื่องมือช@วยเหลือราษฎร
ผู�ประสบภัยจากพายุฝน ท�องท่ีหมู@ท่ี 5 ตําบลทุ@งผึ้ง อําเภอ 
แจ�ห@ม จังหวัดลําปาง 
 - วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 สวนป�าทรายคํา จังหวัดลําปาง 
ได�ให�การสนับสนุนเลื่อยโซ@ยนต�พร�อมด�วยพนักงาน  
และคนงาน รวมจํานวน 9 คน ช@วยตัดและขนย�ายต�นไม�ท่ีล�ม
ทับเส�นทางสัญจรบริเวณท�ายหมู@บ�าน  เพ่ือให�ชุมชนสามารถ
สัญจรได�ตามปกติ 
 - วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 สวนป�าเวียงมอก จังหวัดลําปาง 
ได�สนับสนุนสถานท่ีและวิทยากรให�กับโรงเรียนเวียงมอก
วิทยาในการจัดอบรมลูกเสือต�านภัยยาเสพติด 
ออป.เหนือล7าง ได�ดําเนินการกิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ดังนี้ 
 - วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 หัวหน�างาน พนักงานสวนป�า
เขากระยาง และนายอําเภอวังทอง ได�ตรวจเยี่ยมการทํางาน
ด�านการท@องเท่ียวตามมาตรการปUองกันการแพร@ระบาดของ
โควิด -19 ณ บริเวณบ�านพักสวนป�าเขากระยาง ตําบลแก@ง
โสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 - วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 หัวหน�างาน พนักงานสวนป�าเขา
กระยาง และชาวบ�านสมาชิกสวนป�า เข�าร@วมกิจกรรมบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชน� ณ ถนนทางเข�าหมู@บ�าน ตําบลแก@งโสภา 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 - สวนป�าในสังกัด ออป.เหนือล@าง ได�จัดกิจกรรมมวลชน
ประชาสัมพันธ� พบปะชุมชนและผู�นําหมู@บ�านพูดคุย
ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสวนป�า ขอความร@วมมือช@วย 
ปUองกันการบุกรุกแผ�วถาง, ปUองกันการจุดไฟป�า, บริเวณ 

 

 
 แนวเขต...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  แนวเขตพ้ืนท่ีสวนป�า ซ่ึงเปQนกิจกรรมท่ีดําเนินการเปQนประจํา 

ในทุก ๆ เดือน 
 - วันท่ี 25 กันยายน 2563 หัวหน�างาน พนักงานสวนป�าเขา
กระยาง และก่ิงกาชาดอําเภอวังทอง ร@วมโครงการ  
บ�านรัฐร@วมราษฎร�กาชาดร@วมใจ เพ่ือผู�ยากไร�อําเภอวังทอง  
ณ หมู@บ�านปอย ตําบลแก@งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 
 - วันท่ี 16 กันยายน 2563 หัวหน�างาน และพนักงาน 
สวนป�าเขาคณา เข�าร@วมบรรยาย ให�ความรู�เก่ียวกับ 
ประโยชน�ของป�าเศรษฐกิจ และการจัดการสวนป�าอย@างยั่งยืน 
ณ โรงเรียนซับเจริญ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ� 
 - วันท่ี 15 - 17 กันยายน 2563 หัวหน�าสวนป�าน้ําตาก  
เข�าร@วมประชุมสภาองค�การบริหารส@วนตําบลหนองกะท�าว 
และบ�านพร�าว ในการขอมติเห็นชอบใช�พ้ืนท่ีของงานสวนป�า 
น้ําตาก ภายในเขตป�าสงวนแห@งชาติ พ.ศ. 2507 /สรุปท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบเปQนเอกฉันท� 
ออป.ใต� ได�ดําเนินการกิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ดังนี้ 
 - วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 สวนป�าหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เข�าร�วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาส 
วันสําคัญของชาติเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ'มหาราช 
ร�วมกับหน�วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 - วันท่ี 13 - 17 กรกฎาคม 2563 สวนป�าท@าชนะ จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี ร@วมกับเจ�าหน�าท่ีสํานักงานการยางแห@งประเทศ
ไทยสาขาเมืองสุราษฎร�ธานี และสาขาไชยา จัดกิจกรรม
ถ@ายทอดเทคโนโลยีด�านการผลิตยาง ประจําปR 2563 
หลักสูตรการกรีดยางอย@างถูกวิธี รุ@นท่ี 10 เพ่ือเพ่ิมความรู�
เก่ียวกับยางพาราอย@างถูกวิธี โดยมีสมาชิกกรีดยางของ 
สวนป�าท@าชนะเข�ารับการฝ�กอบรม จํานวน 30 คน 
 - วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ออป.เขตสุราษฎร'ธานี  
โดยผู�อํานวยการสํานัก ออป.ใต� ผู�จัดการ ออป.เขต 
สุราษฎร'ธานี หัวหน�างาน พนักงาน และลูกจ�างสวนป�า 
ประมาณ 50 คน เป4นตัวแทน อ.อ.ป. ร�วมกับหน�วยงาน
ราชการและภาคเอกชน ร�วมพิธีเป5ดโครงการปลูกป�า  
และป6องกันไฟป�า จังหวัดสุราษฎร'ธานี ณ หน�วยพัฒนาการ
เคลื่อนท่ี 46 อ. 

- วันท่ี 4...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   - วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 สวนป�าพระแสง จังหวัด 

สุราษฎร�ธานี ร@วมกิจกรรมโครงการเสริมสร�างและพัฒนา 
ผู�นํา การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสร�างเครือข@ายผู�นํา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม@รูปแบบประยุกต�  
"โคก หนอง นา โมเดล" ร@วมกับหน@วยงานราชการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบอําเภอพระแสง ปลูกต�นไม�และ
พืชผักสวนครัว ณ บ�านบางเตา ตําบลบางสวรรค� อําเภอ 
พระแสง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
- วันท่ี 1 กันยายน 2563 สวนป�ากาญจนดิษฐ� จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี นายชาญณรงค�  อินทนนท� รองผู�อํานวยการ  
อ.อ.ป. ตรวจเยี่ยมสวนป�าให�กําลังใจ มอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงานแก@พนักงานเจ�าหน�าท่ีสวนป�า และร@วมกิจกรรม
ปล@อยปลาและปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีสวนป�ากาญจนดิษฐ�  
จํานวน 10 ต�น กับคณะผู�ติดตาม หัวหน�าฝ�าย ผู�จัดการ 
หัวหน�างานพนักงาน และลูกจ�าง 
- วันท่ี 1 กันยายน 2563 สวนป�าพระแสง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
นายชาญณรงค�  อินทนนท� รองผู�อํานวยการ อ.อ.ป.  
ตรวจเยี่ยมสวนป�าให�กําลังใจ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
แก@พนักงานเจ�าหน�าท่ีสวนป�า และร@วมกิจกรรมปล@อยปลา 
และปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีสวนป�าพระแสง จํานวน 10 ต�น 
กับคณะผู�ติดตาม หัวหน�าฝ�าย ผู�จัดการ หัวหน�างานพนักงาน 
และลูกจ�าง 
- วันท่ี 14 กันยายน 2563 สวนป�าท@าแซะ จังหวัดชุมพร 
หัวหน�าฝ�ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม� ผู�จัดการเขต
หัวหน�างานแผนงานและประเมินผล หัวหน�างานสวนป�า 
ท@าแซะ และพนักงานสวนป�าท@าแซะ ร@วมกับหัวหน�า 
ฝ�ายบริหารจัดการสวนป�า ส.วป. และคณะ ปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ี
สวนป�าท@าแซะ จํานวน 10 ต�น 

 

2. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ และให� ส.บก. รายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบต@อไป 
ข�อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
 ในการจัดทําข�อมูลนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ขอให� ส.บก. จัดทําข�อมูลสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานในแต@ละกิจกรรมและข�อมูลร�อยละของผลการดําเนินงานด�วย 

  
มติท่ีประชุม...- 
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มติท่ีประชุม 
 1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต@อของ อ.อ.ป. ปR 2563 ไตรมาสท่ี 3  
 2. เห็นชอบให� ส.บก. รายงานให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ  
 3. ขอให� ส.บก. รับข�อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�องต@อไป 
 
 วาระท่ี 4 เรื่อง แผนการดําเนินการท่ีจะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ ภายในปE 2563 
1. เรื่องเดิม 

หลักเกณฑ�การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ หัวข�อการ
กํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ได�กําหนดให�รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนและนําเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือให�
ความเห็นชอบให�ได�ก@อนเริ่มปRบัญชี 
2. การดําเนินการ 
 ส.บก. ขอสรุปแผนการดําเนินงานที่จะต�องนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณา  
ให�แล�วเสร็จก@อนเริ่มปRบัญชี 2564 (ภายในเดือนธันวาคม 2563) ดังนี้ 

 

ลําดับ ช่ือแผน หน7วยงานท่ีรับผิดชอบ ระดับคะแนน 
1 แผน CSR In Process ปR 2564 และแผน CSR  

In Process ปR 2564 - 2568 
ส.บก. 

(ฝ�ายอํานวยการ) 
1 

2 แผนยุทธศาสตร� อ.อ.ป. ปR 2564 - 2568  
และแผน อ.อ.ป. ปR 2564 

ส.นผ. 4 

3 แผนประจําปR 2564 ระบบบริหารจัดการองค�กร 
- ระบบระบบตรวจสอบภายใน 
- ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ส.ตส. 

ส.วป. (ฝ�ายสารสนเทศ) 
ส.บก. (ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�) 

4 

4 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปR 2564 ส.นผ. 3 
5 แผนบริหารนวัตกรรม ปR 2564 และแผนบริหาร

นวัตกรรม ปR 2564 - 2568 
ส.วป. (ฝ�ายนวัตกรรม) 2 

 

3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให�ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปRบัญชี 2564 เปQนไปตามหลักเกณฑ�ฯ หัวข�อ การกํากับ 
ดูแลท่ีดีและการนําองค�กร จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1) ให� ส.บก. จัดทําแผน ดังนี้ 
  1.1) แผน CSR In Process ปR 2564  

  1.2) แผน CSR In Process ปR 2564 – 2568 
  1.3) และแผนประจําปR 2564 ระบบบริหารจัดการองค�กร (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 2) ให� ส.นผ. จัดทําแผนดังนี้ 
  2.1) แผนยุทธศาสตร� อ.อ.ป. ปR 2564 - 2568  
  2.2) แผน อ.อ.ป. ปR 2564 

2.3) แผน... 
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  2.3) แผนบริหารความเสี่ยง ปR 2564 
  2.4) แผนควบคุมภายใน ปR 2564 

 3) ให� ส.วป. จัดทําแผน ดังนี้ 
  3.1) แผนประจําปR 2564 ระบบบริหารจัดการองค�กร (บริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล) 
  3.2) แผนบริหารนวัตกรรม ปR 2564  
  3.3) แผนบริหารนวัตกรรม ปR 2564 - 2568 
 ท้ังนี้ ให�ดําเนินการจัดทําแผนให�แล�วเสร็จและนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให�แล�วเสร็จก@อนเริ่มปRบัญชี 2564 (ภายในเดือนธันวาคม 2563)  
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบให�หน@วยงานดําเนินการจัดทําแผนท่ีเก่ียวข�องให�แล�วเสร็จตามท่ี ส.บก. เสนอ และนําเสนอ
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดพิจารณา ให�แล�วเสร็จก@อนเริ่มปRบัญชี 2564 (ภายในเดือนธันวาคม 2563) ดังนี้ 
 1) ให� ส.บก. ดําเนินการจัดทําแผน ดังนี้ 
  1.1) แผน CSR In Process ปR 2564  

  1.2) แผน CSR In Process ปR 2564 - 2568 
  1.3) และแผนประจําปR 2564 ระบบบริหารจัดการองค�กร (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 2) ให� ส.นผ. ดําเนินการจัดทําแผนดังนี้ 
  2.1) แผนยุทธศาสตร� อ.อ.ป. ปR 2564 - 2568  
  2.2) แผน อ.อ.ป. ปR 2564 
  2.3) แผนบริหารความเสี่ยง ปR 2564 
  2.4) แผนควบคุมภายใน ปR 2564 

 3) ให� ส.วป. จัดทําแผน ดังนี้ 
  3.1) แผนประจําปR 2564 ระบบบริหารจัดการองค�กร (บริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล) 
  3.2) แผนบริหารนวัตกรรม ปR 2564  
  3.3) แผนบริหารนวัตกรรม ปR 2564 - 2568 
 
 วาระท่ี 5 เรื่อง ผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของ อ.อ.ป. หัวข�อ การกํากับดูแล
ท่ีดีและการนําองคMกร ไตรมาสท่ี 3 

1. เรื่องเดิม 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด ได�กําหนดหลักเกณฑ�

การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ปRบัญชี 2563 หัวข�อการกํากับดูแลท่ีดี
และการนําองค�กร ให�ทุกหน@วยงานรัฐวิสาหกิจดําเนินการให�เปQนไปตามเกณฑ�การประเมินผลฯ 
2. การดําเนินการ 
 ส.บก. ขอเรียนว@า คณะทํางานในการติดตามการดําเนินงานด�าน Core Business Enablers ได�ติดตาม
ผลการดําเนินงานด�าน Core Business Enablers จึงขอสรุปผลการดําเนินงานในเบ้ืองต�น ดังนี้ 

 

หัวข�อ คะแนน ร�อยละความคืบหน�า 
การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร 2.0500 41.00 

 
3) ประเด็น ...- 
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3. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบ 
  จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ ผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของ อ.อ.ป. 
หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ไตรมาสท่ี 3 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของ อ.อ.ป. หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและ
การนําองค�กร ไตรมาสท่ี 3 และขอให� ส.บก. เร@งรัดดําเนินการในหัวข�อท่ียังไม@ได�ดําเนินการให�แล�วเสร็จโดยเร็ว
ต@อไปด�วย  
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
ธีระยุทธ  กลัดพรหม                                            (ลง 
นาม)       ธีระยุทธ  กลัดพรหม                                 (ลงนาม)      ธีระยุทธ  กลัดพรหม 

(นายธีระยุทธ กลัดพรหม) 
ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


