
 

 

 

  



 

แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 i 
 

 บทสรุปผู้บริหาร 
 
 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการไม้
เศรษฐกิจของประเทศ จะได้ขับเคลื่อนการด าเนินการด้านสวนป่าและธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ  
ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สากลโดยรวม ด้วยแรงผลักดันของคณะกรรมการบริการกิจการ  
อ.อ.ป. และผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการให้การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักในการ
ด าเนินการให้องค์กรเป็นศูนย์นวัตกรรมไม้เศรษฐกิจในระดับประเทศ เป็นการยกระดับผลการด าเนินงานในทุก
มิติได้อย่างก้าวกระโดด และสามารถขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริง โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม 
 แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นตามคู่มือการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ โดยคณะท างานด้านนวัตกรรม อ.อ.ป. และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานด้านการจัดการนวัตกรรม อ.อ.ป.  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ อ.อ.ป. 
สามารถตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินภารกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายส าคัญ เช่น  
ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการด า เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดส าหรับผู้ที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการนวัตกรรม คณะท างานฯ คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ทุกคนได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 แผนยุทธศาสตรน์วัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ประจ าปี 2564 

  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม พร้อมทั้ง  
แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม อ.อ.ป. ประจ าปี 2564-2568 เพ่ือส่งเสริมให้ อ.อ.ป. สามารถ
ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินภารกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายส าคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 
ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้นั้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ตามระบบประเมินผลใหม่ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (ตามที่ระบุในแผนแม่บทฯ) จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม ประจ าปี 2564 นี้ขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้คณะท างานฯ และพนักงานของ อ.อ.ป. รับทราบเกี่ยวกับแผนการจัดการนวัตกรรม และ
สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างครบถ้วน 
 2.2 เพ่ือให้สามารถก าหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

2.3 เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม อ.อ.ป. ต่อไป 
 
3. แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2564-2568 

ตามรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2564-2568 
ในแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ประจ า ปี 2564-2568 สามารถสรุปได้ดังนี้ (ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการ 
ป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน, 2563) 

3.1 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ท้าทาย 
คณะท างานด้านนวัตกรรม อ.อ.ป. (คณะท างาน น.อ.) ได้ใช้วิธี Objectives and Key Results 

(OKRs) (นภดล, 2561) และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมในคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลใหม่ (บริษัท ทริส คอร์เปอเรชัน จ ากัด, 2562) ในการก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ท้าทาย  
ในแผนยุทธศาสตร์ปี 2564-2568 ตามวิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม อ.อ.ป. (เป็นองค์กรนวัตกรรมไม้ป่า
เศรษฐกิจ ช้างเลี้ยง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) ดังนี้ 

3.1.1 เป้าประสงค์ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) เสริมสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการนวัตกรรม 
3) สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมสวนป่าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
4) เป็นองค์กรระดับชาติ ในด้านนวัตกรรมไม้และช้างเลี้ยง 



 

แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 2 
 

3.1.2 โดยมีตัวชี้วัดที่ท้าทายเพ่ือใช้ในการวัดผลลัพธ์ และแสดงให้เห็นว่า อ.อ.ป. สามารถ เป็น
องค์กรนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ตามหลักการ Balance Scorecard (BSC) จากการน านวัตกรรมมาใช้กับ อ.อ.ป. 
ประกอบด้วย 

1) ก าไรเพิ่มขึ้น 5 % จากนวัตกรรมในภาพรวมของ อ.อ.ป. จากปีท่ีผ่านมา 
2) ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 90) จากนวัตกรรม

กระบวนการท างานใหม่ผ่านเว็บไซต์ / แอพพลิเคชั่น ทุกปี 
3) ได้รับความพึงพอใจจากบุคลากรภายใน (ร้อยละ 95) จากนวัตกรรมกระบวนการท างาน

ใหม่ผ่านเว็บไซต์ / แอพพลิเคชั่น ทุกปี 
4) นวัตกรรมได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน/กระบวนงาน 

ภายในปี 2565 
5) อ.อ.ป. สามารถด าเนินงานตามแผนแม่บท (ประจ าปี) ได้ครบทุกหัวข้อหลัก ทุกปี 
6) ร้อยละ 50 ของบุคลากร อ.อ.ป. มีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทุกปี 
7) น านวัตกรรมใหม่ไปใช้กับหน่วยงานระดับงานของ อ.อ.ป. ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  

คิดเป็น 100% ต่อปี 
8) เผยแพร่กระบวนการจัดการนวัตกรรมทั้งในระบบสารสนเทศและเชิงปฏิบัติการในทุก

นวัตกรรมทุกปี 
3.2 ก าหนดกลยุทธ์และโครงการด้านนวัตกรรม อ.อ.ป. ปี 2564-2568 

จากการประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่ส าคัญ ท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของ อ.อ.ป. ในการที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ โดยคณะท างาน น.อ. ได้ใช้วิธี 
TOWS matrix analysis (Oxford College of Marketing, 2016) ส าหรับก าหนดกลยุทธ์และโครงการ 
ด้านนวัตกรรม อ.อ.ป. ปี 2564-2568 เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่มีเป้าประสงค์ 
ในการเป็นองค์กรหลักด้านนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี 2565 จ านวน 12 โครงการดังนี้ 

3.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก: กลยุทธ์สร้างฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยการใช้จุดแข็งขององค์กรกับโอกาสที่มีมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก มีจ านวน 8 โครงการ 
ประกอบด้วย 

1) โครงการส่งออกไม้สักสวนป่าไปต่างประเทศ  
2) โครงการจ าหน่ายไม้ล่วงหน้าเพ่ือพลังงานทดแทน  
3) โครงการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่  
4) โครงการสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
5) โครงการแปรรูปไม้โตเร็วที่ได้มาตรฐาน  
6) โครงการประกวดนวัตกรรมไม้สวนป่าระดับประเทศ  
7) โครงการศึกษากิจการร่วมค้า  
8) โครงการตลาดกลางไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ออนไลน์  
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3.2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข: กลยุทธ์สร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรม โดยการใช้
โอกาสมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร มีจ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1) โครงการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรม  
2) โครงการประกวดนวัตกรรมหน่วยงาน  

3.2.3 กลยุทธ์เชิงรับ: กลยุทธ์เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สาธารณะ โดยการใช้จุดแข็งของ
องค์กรมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับอุปสรรค มีจ านวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 

1) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างฐานพันธุกรรมไม้เศรษฐกิจประจ าภาค 
เริ่มด าเนินการในปี 2564 

3.2.4 กลยุทธ์เชิงป้องกัน: กลยุทธ์ต้นแบบการผลิตนวัตกรรม โดยการใช้จุดอ่อนและข้อจ ากัดของ
องค์กร พิจารณาร่วมกันก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันมีจ านวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 

1) จัดสร้างเครื่องมือต้นแบบด้านนวัตกรรมการปลูกป่าเศรษฐกิจในความร่วมมือกับสถาบัน
ทางการศึกษา เพ่ือเผยแพร่สู่ภาคประชาชนผู้ปลูกป่า  
 
4. แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

คณะท างาน น.อ. ได้จัดล าดับความส าคัญของโครงการต่างๆ ที่ก าหนดข้างต้น โดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อองค์กร และความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเริ่มด าเนินการในแต่ละปี ดังนี้ 

4.1 เริ่มด าเนินการในปี 2564 จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
4.1.1 โครงการส่งออกไม้สักสวนป่าไปต่างประเทศ  
4.1.2 โครงการจ าหน่ายไม้ล่วงหน้าเพื่อพลังงานทดแทน  
4.1.3 โครงการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่  
4.1.4 โครงการสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
4.1.5 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างฐานพันธุกรรมไม้เศรษฐกิจประจ าภาค 
4.1.6 โครงการจัดสร้างเครื่องมือต้นแบบด้านนวัตกรรมการปลูกป่าเศรษฐกิจในความร่วมมือกับ

สถาบันทางการศึกษา เพ่ือเผยแพร่สู่ภาคประชาชนผู้ปลูกป่า 
4.2 เริ่มด าเนินการในปี 2565 จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

4.2.1 โครงการแปรรูปไม้โตเร็วที่ได้มาตรฐาน  
4.2.2 โครงการประกวดนวัตกรรมไม้สวนป่าระดับประเทศ  
4.2.3 โครงการศึกษากิจการร่วมค้า  
4.2.4 โครงการตลาดกลางไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ออนไลน์ 
4.2.5 โครงการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรม  
4.2.6 โครงการประกวดนวัตกรรมหน่วยงาน  

โดยสรุป ในปี 2564 อ.อ.ป. มีแผนด าเนินโครงการด้านนวัตกรรม จ านวน 6 โครงการ 
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5. แนวทางการจัดสรรทรัพยากร ทางการเงิน การลงทุน และด้านอ่ืนๆ  
เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผ่านการประเมินเสี่ยงและความคุ้มค่า พร้อม

ก าหนด มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุน ให้ทุกแผนงาน/โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยมีแนวทาง ขั้นตอนในการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้ 

5.1 เป็นโครงการฯ ที่เสนอตามกรอบกลยุทธ์ที่จะด าเนินการในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติการในแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2563-2567 และมีองค์ประกอบอย่างน้อยในข้อเสนอโครงการ ดังนี้ 

5.1.1 ชื่อโครงการ 
5.1.2 หลักการและเหตุผล 
5.1.3 วัตถุประสงค์ 
5.1.4 การทบทวนองค์ความรู้ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
5.1.5 เป้าหมายและผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม ทั้งการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  
5.1.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
5.1.7 สถานที่ด าเนินการ 
5.1.8 งบประมาณโครงการ 
5.1.9 แผนปฏิบัติการและรายละเอียดโครงการที่เก่ียวข้อง 
5.1.10 การวิเคราะห์โครงการ และประเมินความเสี่ยง 
5.1.11 เอกสารอ้างอิง 

5.2 โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน น.อ. องค์กร ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ และ
ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ  

 
6. การติดตามและประเมินผล 

โดยผู้ด าเนินโครงการต้องรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ทั้งผลงานและงบประมาณที่ใช้เป็น
ประจ าทุกเดือนต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงคณะท างาน น.อ. หน่วยงานซึ่งมีผู้อ านวยการส านักเป็น
ประธานคณะท างานฯ ให้แจ้งต่อคณะท างาน น.อ. องค์กร เพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการ ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการฯ ให้ผู้ด าเนินโครงการฯ จัดท าเป็นเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินโครงการฯ รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงคณะท างาน น.อ. องค์กร เพ่ือท าการประเมินผลส าเร็จของโครงการฯ  
สรุปรายงานต่อผู้อ านวยการ และคณะกรรมการด้านการจัดการนวัตกรรม อ.อ.ป. (คณะกรรมการ ก.น.อ.) 
ต่อไป ตามแผนภาพด้านล่าง 
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แผนภาพ แสดงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม อ.อ.ป.  
 
 
7. แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 

ตามที่ได้แสดงหลักการและเหตุผล รวมถึงแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 ข้างต้น
แล้วนั้น เพ่ือให้ทราบช่วงเวลาที่จะด าเนินการในแต่ละขั้นตอน กิจกรรม และโครงการฯ ที่สามารถตอบสนอง
ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมทั้งการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่มีความท้าทาย 
โดยครอบคลุม 4 มิติ ตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ในแต่ละปี จึงขอแสดงรายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 ตามตารางที่ 1 

โครงการได้รับอนุมัติ ด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

รายงานผลงานและ
งบประมาณทุกเดือน 

คณะท างาน น.อ. 
หน่วยงาน 

คณะท างาน น.อ. 
องค์กร 

ผู้อ านวยการ 

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อย 

คณะกรรมการ ก.น.อ. 

เล่มรายงานและ
ไฟล์ข้อมูล 

ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 
 

 

 

ที่ กิจกรรม 2564 (เดือน) 
2564 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ทบทวนแผนแม่บทด้านนวัตกรรม  อ.อ.ป.                      คณะท างาน น.อ. 

2 เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ดังนี้             คณะท างาน น.อ. 

2.1 โครงการส่งออกไม้สักสวนป่าไปต่างประเทศ             คณะท างาน น.อ. 

2.2 โครงการจ าหน่ายไม้ล่วงหน้าเพ่ือพลังงานทดแทน             คณะท างาน น.อ. 

2.3 โครงการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่             คณะท างาน น.อ. 

2.4 โครงการสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมปลูกสร้างสวน
ป่าไม้เศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

            คณะท างาน น.อ. 

2.5 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้าง
ฐานพันธุกรรมไม้เศรษฐกิจประจ าภาค 

            คณะท างาน น.อ. 

2.6 จัดสร้างเครื่องมือต้นแบบด้านนวัตกรรมการปลูกป่า
เศรษฐกิจในความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา 
เพ่ือเผยแพร่สู่ภาคประชาชนผู้ปลูกป่า 

            คณะท างาน น.อ. 
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หมายเหตุ  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการของ อ.อ.ป./ผอก. หมายถึง ผู้อ านวยการ/คณะท างาน น.อ. หมายถึง คณะท างานด้านนวัตกรรม อ.อ.ป. 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ที่ กิจกรรม 2563 (เดือน) 
2564 
2565 

ผู้รับผิดชอบ 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ/เห็นชอบ/อนุมัติ             คณะท างาน น.อ./ผอก. 

4 จัดสรรทรัพยากรในแต่ละแผนงาน             คณะท างาน น.อ. 

5 ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ท้าทาย             คณะท างาน น.อ. 

6 ด าเนินการตามแผนโครงการฯ             ผู้เสนอโครงการฯ 

7 สรุปผลโครงการ/รายงาน             ผู้เสนอโครงการฯ 

8 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ฯ             คณะท างาน น.อ. 

9 ทบทวน ปรับปรุงระบบ แผนยุทธศาสตร์รายปี              คณะท างาน น.อ. 
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เอกสารอ้างอิง 
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บริษัท ทริส คอร์เปอเรชัน จ ากัด. 2562. ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตาม

ระบบประเ มินผลรัฐ วิสาหกิจ .  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ , 
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ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน. 2563. แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564-2568. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.  
 
 
 
 



 

 

 


