รายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 22 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)
…………………………………..
ผู้มาประชุม
1. ผู้อํานวยการสํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายอวยพร นิลกําแหง) ปฏิบัติการแทนผู้อํานวยการ
กรรมการ
ประธานที่ประชุม
2. ผู้อํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน
(นางจีรนันท์ เมฆสุวรรณ)
กรรมการ
3. ผู้อํานวยการสํานักกิจกรรมสัมพันธ์
(นายนิมิต พรรณากรณ์)
กรรมการ
4. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรมนุษย์
(นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์)
กรรมการ
5. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ
(นายสุกิจ จันทร์ทอง รักษาการฯ) กรรมการ
6. ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
(นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์)
กรรมการ
7. ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
(นายณัฐสุพล เติมพงศ์พันธ์ แทน) กรรมการ
8. ผู้อํานวยการสํานักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
(นางสาววรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ แทน) กรรมการ
9. ผู้อํานวยการสํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร) กรรมการ
10.ผู้อํานวยการสํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจุมพล ผัว้ ผดุง)
กรรมการ
11.ผู้อํานวยการสํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิทักษ์ รักอาชีพ) กรรมการ
12.ผู้อํานวยการสํานักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
(นายบรรเลง จันทร์วาววาม)
กรรมการ
13.ผู้อํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา)
กรรมการ
14.ผู้อํานวยการสํานักอุตสาหกรรมไม้
(นายนเรศวร์ สงวนกุล)
กรรมการ
15.ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจและการตลาด
(นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์ รักษาการฯ) กรรมการ
16.ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) ประธานกรรมการ ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้อํานวยการสํานัก ประจําสํานักอํานวยการ
(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
2. ผู้อํานวยการสํานัก ประจําสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสําราญ พงษ์โคกกรวด)
3. ผู้อํานวยการสํานัก ประจําสํานักอุตสาหกรรมไม้
(นายนุกูล นาน่วม)
4. หัวหน้าส่วนอํานวยการ
สํานักอํานวยการ
(นางชุติญา ลิม่ วชิรานันต์)
5. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สํานักกิจกรรมสัมพันธ์ (นางรัตนราศรี กระจายศรี)
6. พนักงาน (ระดับ 3)
สํานักอํานวยการ
(นายวุฒิชัย วงศ์กล้า)
เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
…………………..
วาระที่ ...-

-2วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557
เรื่องเดิม
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกํากับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 5/2557
(20 ธ.ค. 2557) ณ ห้องประชุมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง นั้น
สํานักอํานวยการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเวียนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้ว
ข้อพิจารณา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557
วาระที่ 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป.
ปี 2558 (เพิ่มเติม)
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 ได้มีมติ รับทราบตามที่คณะกรรมการกํากับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ได้มีการประชุม ครั้งที่
5/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ได้มีมติ เห็นชอบแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ประจําปี 2558
2. หน่วยงานได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
อ.อ.ป. ปี 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
2.1 ออป.เหนือล่าง เสนอขอความเห็นชอบ โครงการบํารุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
หมู่บ้านป่าสักรักน้ํา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2.2 ออป.กลาง เสนอขอความเห็นชอบ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
2.3 ส.คช.
เสนอขอความเห็นชอบ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อพิจารณา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ตามที่หน่วยงานเสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 (เพิ่มเติม)
จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ตามที่หน่วยงานเสนอ และให้รับไปดําเนินการต่อได้โดยให้เกิดประโยชน์ และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
วาระที่ ...-

-3วาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 ไตรมาสที่ 1
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 ได้มีมติ รับทราบตามที่คณะกรรมการกํากับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ได้มีการประชุม ครั้งที่
5/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ได้มีมติ เห็นชอบแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ประจําปี 2558
2. สํานักอํานวยการ ได้รวบรวมและจัดทํารายงานผลตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 ไตรมาสที่ 1 แล้ว
ข้อพิจารณา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และให้ ส.อ. รายงานคณะกรรมการบริหารฯ ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ให้ ส.อ. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5 เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เรื่องเดิม
ตามบันทึกสารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว 807 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2558 เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ส่งสําเนาบันทึกสั่งการผู้อํานวยการสํานัก ประจําสํานัก
อํานวยการ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) ปฏิบัติการแทนผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท้ายบันทึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0201.1/ว 911 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
เรื่องเดียวกันให้ ออป.ภาคทุกภาคดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ ออป.เหนือล่าง มีโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 โดยให้ตงั้ โครงการหรือกิจกรรมด้วยชื่อ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ซึ่งเป็น 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่พื้นที่ดําเนินการอยู่ในความ
รับผิดชอบ ออป.เหนือล่าง จากจํานวน 30 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง จึงได้เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จํานวน 2
โครงการ ซึ่งได้จัดทําเป็นโครงการประเภทค่าใช้จ่าย CSR2 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับงาน
ด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนี้
1. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการอนุรักษ์ไม้สักสวนป่ายางขาว ในพื้นที่สวนป่ายางขาว ออป.เขต
พิษณุโลก ใช้งบประมาณดําเนินการ 192,500.- บาท
2. กิจกรรม ...-

-42. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการสร้างฝายดักตะกอนพร้อมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สวนป่าเขาคณา
ใช้งบประมาณดําเนินการ 25,000.- บาท
รวม 2 โครงการ งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 217,500.- บาท รายละเอียดโครงการและ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามสําเนาบันทึก ออป.เขตพิษณุโลก ที่ ทส 1411.7/251 ลงวันที่ 3 เมษายน
2558 ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้ว ออป.เหนือล่าง จะได้ปรับโอนงบประมาณรายได้รายจ่าย ประจําปี 2558 ในประเภทค่าใช้จ่าย CSR1 มาสมทบ ประเภทค่าใช้จ่าย CSR2 ต่อไป
ข้อพิจารณา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้ ออป.เหนือล่างรับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิน่ โดยรอบสวนป่า
เรื่องเดิม
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจําปี
2558 หมวดค่าใช้จ่าย CSR 2 เป็นเงิน 305,600.- บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า นั้น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงใคร่ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่น
โดยรอบสวนป่า ประจําปี 2558 จํานวน 3 กองทุน กองทุนละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน
300,000.- บาท ดังนี้
1) สวนป่ากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
2) สวนป่าน้ําสวยห้วยปลาดุก จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
3) สวนป่าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
2. ด้วย ออป.กลาง ได้รับรายงานจาก ออป.เขตศรีราชา และ ออป.เขตบ้านโป่ง ว่า มีความประสงค์
ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า อ.อ.ป. โดยประกอบด้วยสวนป่า
ต่างๆ รวม 5 แห่ง ได้แก่ สวนป่าไทรโยค 2, สวนป่าองค์พระ, สวนป่าคลองตะเกรา, สวนป่าโป่งน้ําร้อน, และสวนป่า
ห้วยแร้ง งบประมาณแห่งละ 100,000.- บาท
ออป.กลาง ตรวจสอบแล้วพบว่า สวนป่าทั้ง 5 แห่งดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่น
โดยรอบสวนป่าฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ของสวนป่า และส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ออป.กลาง จึงใครอนุมัติรายชื่อสวนป่าที่มี
ความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่าฯ และงบประมาณดําเนินการ ดังนี้
1) สวนป่าไทรโยค 2 จ.กาญจนบุรี ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวน 100,000.-บาท
2) สวนป่าองค์พระ จ.สุพรรณบุรี ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวน 100,000.-บาท
3) สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวน 100,000.-บาท
4) สวนป่าโป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวน 100,000.-บาท
5) สวนป่าห้วยแร้ง จ.จันทบุรี
ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวน 100,000.-บาท
รวม ...-

-5รวมงบประมาณเป็นทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจําปี 2558 ของ ออป.กลาง ในหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย CSR2 (โครงการ
ช่วยเหลือสังคม) ทั้งนี้ ออป.กลางได้อนุมัติปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการอื่นๆ เพื่อตั้งไว้ในหมวด
งบประมาณค่าใช้จ่าย CSR2 (โครงการช่วยเหลือสังคม) เพื่อรองรับการดําเนินโครงการฯ ไว้แล้ว และเห็นควร
ให้คณะกรรมการ CG และ CSR ของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
ข้อพิจารณา
จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เนื่องจากปัจจุบัน อ.อ.ป. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงขอให้ชะลอกิจกรรม
ดังกล่าวไว้ก่อน
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
(ลงนาม) พิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ
(นายพิชัย รุจโิ รจน์สุวรรณ)
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ

