
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 2/2563 
วันท่ี 30 เมษายน 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     (นายสิทธิโชค  ฉลวยศรีเมือง  ผู�แทน) 
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  (นายเรวัต  พิมสาร  ผู�แทน) 
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. ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  (นายวิรัติ  ปรากฏดี) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สํานักตรวจสอบภายใน  (นายสุวรรณ พงษ�เจริญ) 
3. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สํานักตรวจสอบภายใน  (นางสาวกนกวรรณ  จันทร�เซ็ง) 
4. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอย@างยั่งยืน   (นายศุภกิจ  เอ็นมี) 
5. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สํานักธุรกิจการตลาด  (นายไพรัตน�  ครุฑวิสัย) 
6. หัวหน�าส@วน (ระดับ 7) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอย@างยั่งยืน (นายปริญญา  ร@มแสง) 
7. หัวหน�างาน (ระดับ 5) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอย@างยั่งยืน (นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์อินทร�) 
8. พนักงาน (ระดับ 4) สํานักกฎหมาย  (นางสาวจุฑาทิพย�  เสนจันทร�) 
9. พนักงานสัญญาจ�าง สํานักบริหารกลาง  (ว@าท่ีร�อยตรี หญิง อารยา  พวงรอด) 
 

 
ผู�เข�าร@วม...- 
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ผู�เข�าร6วมประชุม  (Conference) 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 

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

 

 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 1/2563 
เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 ณ ห�องประชุมกุญชรศุภศรี อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย� สถาบันคชบาลแห@งชาติ 
ในพระอุปถัมภ�ฯ นั้น 

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

จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 
 
 วาระท่ี 3 เรื่อง รายงานผลตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนงานการแสดงความ 
รับผิดชอบต6อสังคมของ อ.อ.ป. ปB 2563 ไตรมาสท่ี 1 
1. เรื่องเดิม 

1) คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได�เห็นชอบแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความ
รับผิดชอบต@อสังคมของ อ.อ.ป. ประจําปT 2563 โดยให�หน@วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เปSนไปตามแผนงานฯ 
และรายงานความคืบหน�าเปSนรายไตรมาส  

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

รายงาน...- 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
ประจําปB 2563 ไตรมาสท่ี 1   

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
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�จัดกิจกรรมประกวดคําขวัญด�านความซ่ือสัตย�  
และความสามัคคี โดยผลการจัดกิจกรรมมีหน@วยงานเข�าร@วม
กิจกรรมเปSนจํานวนมาก 
  - ส.บก. ได�เผยแพร@ความรู�เก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อน 
ให�กับผู�ปฏิบัติงาน 

2 แผนงานการปUองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส@งเสริม
คุ�มครองจริยธรรม 

  - ส.บก. ได�จัดทําแผนปUองกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ  
และเสนอผู�อํานวยการ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดพิจารณาเรียบร�อยแล�ว 
โดยขณะนี้ อยู@ระหว@างการรายงานผลการดําเนินงาน 
ให� สํานักงาน ป.ป.ช. ทราบ และดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�อง
ต@อไป 

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

  - ส.บก. ได�จัดทําหลักเกณฑ�กิจกรรมยกย@อง ชมเชย 
ผู�ปฏิบัติงานท่ีเปSนคนดี ท่ีทําประโยชน�ให�แก@องค�กร ประจําปT 
2563 (ผู�ปฏิบัติงานดีเด@น) และได�เวียนให�ทุกหน@วยงานทราบ 
ให�ประชาสัมพันธ�กิจกรรมดังกล@าว ให�ผู�ปฏิบัติงานในสังกัด
ทราบ และสมัครเข�าร@วมกิจกรรมเรียบร�อยแล�ว 

4 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร@งใสในการดําเนินงานของ
หน@วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

  - ส.นผ. ดําเนินการเปgดใช�ระบบ ITAS ของผู�ดูแลระบบ  
และผู�บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมิน ITAS พร�อมท้ังได�แจ�ง
เวียนคู@มือ แบบฟอร�ม และปฏิทินการดําเนินงาน ITAS 
ประจําปT 2563 ให�หน@วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการให�เปSนไป
ตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลาเรียบร�อยแล�ว ตามบันทึก 
สารบรรณกลางท่ี ทส 1401/ว1190 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563 
  โดยขณะนี้ อยู@ระหว@างหน@วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดส@งข�อมูล 
ผู�มีส@วนได�ส@วนเสียภายในและภายนอก เพ่ือเตรียมการประเมิน
ตามข้ันตอน วิธีการ และกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด 

5 โครงการเสริมสร�างให�ผู�ปฏิบัติงาน 
มีส@วนร@วมและตระหนักในด�านความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน� 

  - ส.บก. ได�ดําเนินการเผยแพร@ความรู�เก่ียวกับ “ผลประโยชน�
ทับซ�อน” ให�กับผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบ ส@งผลให�ผู�ปฏิบัติงาน 
มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับนโยบายการปUองกันความขัดแย�ง 
ทางผลประโยชน� และผลประโยชน�ทับซ�อน 

 

6 กิจกรรม...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
6 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค�า 
  - ส.ธต. ได�ดําเนินการทําแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมบริการ
ลูกค�าและความภักดีของลูกค�าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ�กับ อ.อ.ป.  
ปT 2563 และแบ@งกลุ@มลูกค�าของ อ.อ.ป. ตามประเภท 
ของสินค�าเรียบร�อยแล�ว ขณะนี้ อ.อ.ป. อยู@ระหว@างการ
พิจารณา 

 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป.  
(CSR in Process) ประจําปB 2563 ไตรมาสท่ี 1     

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

ดังกล6าว สรุปได� ดังนี้ 
   ออป.เขตขอนแก6น ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า โดยได�รับงบประมาณ กองทุนละ  
100,000.- บาท จํานวน 5 สวนป�า มีผลการดําเนินงาน  
ในปT 2563 ไตรมาสท่ี 1  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1) สวนปIาดงซํา จังหวัดขอนแก6น      
  - อยู@ระหว@างดําเนินการกิจกรรมกองทุนพัฒนาท�องถ่ิน
โดยรอบสวนป�า คงเหลือเงินในบัญชีเปSนเงิน 4,728.77 บาท 
2) สวนปIาหนองเม็ก จังหวัดขอนแก6น      
  - อยู@ระหว@างการประชุมเพ่ือหารือสมาชิกในการจัดทํา
โครงการต@าง ๆ ต@อไป คงเหลือเงินในบัญชี เปSนเงิน 
95,629.79 บาท  
3) สวนปIาสมเด็จ 2 จังหวัดกาฬสินธุL   
  - อยู@ระหว@างติดตามเงินรายได�เข�ากองทุน คงเหลือเงิน 
ในบัญชี เปSนเงิน 43,013.94 บาท 
4) สวนปIามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก6น     
  - ติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิกท่ีเข�าร@วมโครงการ
ปลูกพืชเกษตรล�มลุกระยะสั้นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
คงเหลือเงินในบัญชี เปSนเงิน 2,604.80 บาท  
5) สวนปIาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ    
   - อยู@ระหว@างดําเนินการโครงการสหกรณ�โรงเรียน 
และโครงการธนาคารขยะฯ จํานวน จํานวน 3 โรงเรียน 
คงเหลือ 5,976.20 บาท 

 

ออป. ...- 



 

 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      ออป.เขตนครราชสีมา ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนา 

ท�องถ่ินโดยรอบสวนป�า โดยได�รับงบประมาณ กองทุนละ  
100,000.- บาท จํานวน 5 สวนป�า มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1) สวนปIาสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
    1.1) ได�ดําเนินโครงการผลิตน้ําประปาหมู@บ�าน ผลท่ีได�รับ 
ราษฎรชุมชนโดยรอบสวนป�าฯ ได�มีน้ําประปา 
ใช�สอยและบรรเทาความเดือดร�อนในช@วงขาดแคลนน้ําใช� 
ในฤดูแล�งได�     
    1.2) ได�ดําเนินโครงการเพาะเลี้ยงไก@ชนเพ่ือจําหน@าย 
2) สวนปIาดงพลอง จังหวัดบุรีรัมยL   
    2.1) ดําเนินการร@วมกับกลุ@มผลิตน้ําด่ืมโนนสมบูรณ�  
อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย� ผลิตน้ําด่ืมเพ่ือจําหน@าย 
ผลท่ีได�รับ ช@วยสนับสนุนโครงการของชุมชนโดยรอบสวนป�า
เปSนรายได�เข�าชุมชนเพ่ือสร�างศักยภาพความเข�มแข็ง 
ด�านเศรษฐกิจ สังคม ภายในชุมชน           
   2.2) ดําเนินโครงการปุmยอินทรีย�เพ่ือเกษตรกร เพ่ือจําหน@าย 
ผลท่ีได�รับ ได�ช@วยเหลือสมาชิกโครงการปลูกสร�างสวนป�า 
ของ อ.อ.ป. ได�มีปุmยใส@บํารุงพืชเกษตร เพ่ือจําหน@ายเปSนรายได�
ของครอบครัว   
3) สวนปIาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   
    ได�ดําเนินโครงการเลี้ยงเปSด และเลี้ยงไก@พ้ืนเมืองร@วมกับ
สมาชิกภายในหมู@บ�านสวนป�าคอนสาร ผลท่ีได�รับ  
ได�ช@วยเหลือราษฎรหมู@บ�านสวนป�าซ่ึงส@วนใหญ@ ซ่ึงเปSนกลุ@ม
แม@บ�าน ได�มีทุนในการเลี้ยงไก@และเปSด เพ่ือจําหน@ายเปSน 
รายได�ต@อครอบครัว     
4) สวนปIาลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ได�ร@วมกับ
ชุมชนรอบสวนป�า ดําเนินโครงการต@าง ๆ ดังนี้ 
    4.1) โครงการเลี้ยงโคเนื้อบ�านสุขศรีงาม 
    4.2) โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดบ�านพยุงมิตร 
    4.3) โครงการเลี้ยงไก@ชน 
    4.4) โครงการเลี้ยงไก@พันธุ�ไข@โรงเรียนบ�านซับไทรทอง 

 

4.5) โครงการ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      4.5) โครงการปลูกผักปลอดสารพิษโรงเรียนบ�านสุขศรีงาม 

ผลท่ีได�รับ สวนป�า ได�ช@วยเหลือและสนับสนุนโครงการของ
ชุมชน ท่ีตั้งอยู@โดยรอบสวนป�า ได�มีอาชีพเสริม และเปSนรายได�
ช@วยเหลือครอบครัว  
    5. สวนปIาภูดิน จังหวัดสุรินทรL 
    ดําเนินการโครงการจัดซ้ือปุmยเคมีและจําหน@ายให�สมาชิก
โครงการปลูกสร�างสวนป�ายางพาราโดยราษฎร 
มีส@วนร@วมผลท่ีได�รับ สมาชิกโครงการปลูกสร�างสวนป�า 
ของ อ.อ.ป. ได�มีปุmยเคมีใส@บํารุง พืชเกษตร เพ่ือให�ได�ผลผลิต 
ท่ีดี จําหน@ายเปSนรายได�ของครัวเรือน 
    ออป.เขตอุบลราชธานี ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนา
ท�องถ่ินโดยรอบสวนป�า โดยได�รับงบประมาณ กองทุนละ 
100,000.- บาท จํานวน 3 สวนป�า โดยมีรายละเอียด 
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) สวนปIาโนนฮังรังแร�ง จังหวัดอุบลราชธานี 
     - ได�รับเงินทุนประเดิม 100,000.-บาท (จัดต้ังกองทุน  
26 พฤษภาคม 2552)     
     - ดําเนินการเลี้ยงไก@  วัว  สุกร และจัดต้ังกองทุนกู�ยืมเพ่ือ
ส@งเสริมเกษตรกร,การศึกษาให�กับชุมชนยอดกองทุนคงเหลือ
สิ้นไตรมาสท่ี 1 จํานวน 93,895.- บาท   
     2. สวนปIามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร   
     - ได�รับเงินทุนประเดิม 100,000.-บาท (จัดต้ังกองทุน  
14 ธันวาคม 2554)     
     - ดําเนินการเลี้ยงไก@บ�านและเพาะเห็ด และปnoมน้ํามัน
หยอดเหรียญเพ่ือจําหน@ายเปSนรายได�แก@สมาชิก  
     - มียอดกองทุนคงเหลือสิ้นไตรมาสท่ี 1 จํานวน  
53,079.11 บาท 
     3. สวนปIาพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
     - ได�รับเงินทุนประเดิม 100,000.-บาท (จัดต้ังกองทุน  
15 ตุลาคม 2552)     
     - ดําเนินการเลี้ยงไก@บ�าน,หมูป�า,สุกร และเพาะชํากล�าไม� 
     - มียอดกองทุนคงเหลือสิ้นไตรมาสท่ี 1 จํานวน  
1,968.- บาท 

 
ออป. ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      ออป.ใต� ได�ดําเนินการตามกิจกรรมดังกล6าว สรุปได� 

ดังนี้ 
    - ได�ดําเนินการโครงการเลี้ยงปลาโตเร็ว, โครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส� (Hydroponics) โครงการเลี้ยง
แพะขุน กองทุนพัฒนาท�องถ่ินโดยรอบสวนป�าของสวนป�า 
วังวิเศษ โครงการเลี้ยงสุกรขุน โครงการสร�างร�านค�าสวัสดิการ 
     1) สวนป�าสวนป�าสินปุน   จังหวัดสุราษฏร�ธานี  
ประสบปnญหาเก่ียวกับน้ําและปุmย ทําให�ต�นกล�าผัก 
ไม@เจริญเติบโต จึงได�หยุดเพาะเมล็ดผักชั่วคราว 
     2) สวนป�าคลองท@อม จังหวัดกระบ่ี  ได�จัดทําร�านค�า
สวัสดิการให�กับชุมชนรอบสวนป�า พนักงาน สมาชิกผู�กรีดยาง 
และสมาชิกหมู@บ�านป�าไม� 
    นอกจากนี้  ออป.ใต� ได�มีการจัดชุดปUองกันไฟป�าและ 
ชุดมวลชนสัมพันธ�เพ่ือให�ความร@วมมือกับชาวบ�าน และ
หน@วยงานโดยรอบสวนป�า เม่ือได�รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติปnญหาหมวกควันไฟป�า 
    ออป.กลาง  ได�ดําเนินการตามกิจกรรมดังกล6าว  
สรุปได� ดังนี้ 
    1) สวนปIาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู@ระหว@าง
ดําเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนาท�องถ่ินโดยรอบสวนป�า  
เงินเปgดบัญชี จํานวน 500.- บาท ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. 
จํานวน 100,000.00 บาท ไม@มีการดําเนินกิจกรรม รายได�
ดอกเบ้ียจากธนาคาร จํานวน 4,283.34 บาท เงินคงเหลือ  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 จํานวน 104,793.34 บาท 
     2) สวนปIาดอนแสลบ - เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
อยู@ระหว@างดําเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนาท�องถ่ินโดยรอบ 
สวนป�า ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวน 100,000.00 บาท 
ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน� จํานวน 28,000 บาท 
สนับสนุนการจัดแข@งขันกีฬา จํานวน 10,000.00 บาท  
ซ@อมแซบอาคารเรียนหมู@บ�านป�าไม� จํานวน 10,000.00 บาท 
ค@าทุนการศึกษา จํานวน 3,000.00 บาท ค@าทําเสื้อกีฬา และ
อาหาร จํานวน 5,000.00 บาท ให�ราษฎรกู�ยืมเพ่ือประกอบ
อาชีพ จํานวน 87,000.00 บาท รายได�ดอกเบ้ียเงินกู� จํานวน 
20,820.00 บาท รายได�ดอกเบ้ียจากธนาคาร จํานวน  
457.00 บาท เงินสด จํานวน 5,820.00 บาท 

 

3) งานสวนป�า...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
       3) สวนปIาหนองหญ�าปล�อง จังหวัดเพชรบุรี  

อยู@ระหว@างดําเนินกิจกรรมการพัฒนาท�องถ่ินโดยรอบสวนป�า 
ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จํานวน 1000,000.00 บาท เงินเปgด
บัญชี จํานวน 500.- บาท ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน� 
จํานวน 28,000.00 บาท โครงการเรือนเพาะชําเพ่ือการ
เรียนรู� จํานวน 25,000.00 บาท สนับสนุนกิจกรรมแข@งขัน
กีฬา จํานวน 3,000.00 บาท ให�ราษฎรกู�ยืมเพ่ือการประกอบ
อาชีพ จํานวน 65,000.00 บาท เงินสดคงเหลือในธนาคาร 
จํานวน 7,500.00 บาท รายได�ดอกเบ้ียเงินกู�จากเจ�าหนี้ 
จํานวน 17,850.00 บาท รายได�ดอกเบ้ียจากธนาคาร จํานวน 
1,115.20 บาท เงินคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
จํานวน 26,465.20 บาท 
     นอกจากนี้ ออป.กลาง ได�ดําเนินการจัดต้ังกองทุน 
กู�ยืมเงิน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพท่ีดีของราษฎร 
ในชุมชน ดังนี้  
     1) สวนปIาสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว ได�จัดต้ังกองทุน
กู�ยืมเงินโดยให�ราษฎรในชุมชนกู�ยืมเงิน 
     2) สวนปIาสระขวัญ จังหวัดชลบุรี ได�จัดต้ังกองทุนกู�ยืม
เงินโดยให�ราษฎรในชุมชนกู�ยืมเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให�ดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 
     3) สวนปIาท6ากุ6มฯ จังหวัดตราด ได�จัดต้ังกองทุนกู�ยืม
เงินโดยให�ราษฎรในชุมชนกู�ยืมเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให�ดีข้ึน โดยมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย   
     ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการตามกิจกรรมดังกล6าว  
สรุปได� ดังนี้ 
     1) สวนป�าแม@ลี้ จังหวัดลําพูน และสวนป�าแม@หอพระ 
จังหวัดเชียงใหม@ อยู@ระหว@างการดําเนินงาน 
     2) งานสวนป�าบ�านหลวง จังหวัดเชียงใหม@ ยังไม@ได�รับทุน
ในการดําเนินการกองทุนพัฒนาสวนป�า 
     นอกจากนี้ ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการกิจกรรมด�าน 
CSR ของ อ.อ.ป. ดังนี้ 
     1) ได�ส@งเสริมเกษตรกรปลูกไม�เศรษฐกิจ มีกิจกรรม  
ดูแลปTท่ี 3 จํานวน 40 ไร@ เกษตรกรจํานวน 2 ราย 
     2) ได�ปลูกไม�เศรษฐกิจปTท่ี 1 จํานวน 40 ไร@ เกษตรกร
จํานวน 4 ราย 

 

3) ได�ดําเนิน ...- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      3) ได�ดําเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน� ร@วมบริจาค

ช@วยเหลือผู�ประสบปnญหาอัคคีภัย และอุทกภัยต@าง ๆ 
    4) ได�ร@วมประชุมกับผู�นําชุมชนรอบสวนป�า และส@งเสริม
การจ�างคนงานในท�องถ่ิน กระจายรายได�สู@ท�องถ่ิน จ�าง
แรงงานโดยพิจารณาชุมชนรอบสวนป�าก@อนเปSนอันดับแรก 
    5) ได�บรรยายให�ความรู�เรื่องการขยายพันธุ�ไม�สัก 
และการทําปุmยอินทรีย�ให�กับนักเรียนผู�สูงอายุตําบลสบปUาด  
ณ ท่ีพักสงฆ� สถาบันธรรมาภิวัฒน� บ�านสบเต๋ิน หมู@ท่ี 2  
ตําบลสบปUาด อําเภอแม@เมาะ จังหวัดลําปาง 
    6) ได�จัดกิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น ให�
ผู�ปฏิบัติงาน ของสวนป�าแม@จาง องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�
เขตลําปาง ผู�เข�าร@วม จํานวน 35 คน 
    7) งานสวนป�าแม@จาง ได�ร@วมเปSนวิทยากรบรรยาย  
และแจกกล�าไม�ให�นักเรียนโรงเรียนผู�สูงอายุตําบลสบปUาด  
รุ@นท่ี 2 โดยมี นายนิมิตร ผดุงศิลปwไพโรจน� นายอําเภอ 
แม@เมาะเปSนประธาน และมอบกล�าข้ีเหล็ก กล�ามะขามปUอม 
ให�ชมรมผู�สูงอายุ จํานวน 200 กล�า ณ ท่ีพักสงฆ� สถาบัน 
ธรรมาภิวัฒน� บ�านสบเต๋ิน หมู@ท่ี 2 ตําบลสบปUาด อําเภอ 
แม@เมาะ จังหวัดลําปาง 
    8) งานสวนป�าแม@จาง ได�เข�าร@วมโครงการ Big Cleaning 
Day กิจกรรมรักษาความสะอาด และความเปSนระบบ
เรียบร�อยในพ้ืนท่ี ตําบลสบปUาด และพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล 
แม@เมาะ 
   9) ได�ส@งเสริมเกษตรกรปลูกไม�เศรษฐกิจ มีกิจกรรม ดูแล 
ปTท่ี 3 จํานวน 60 ไร@ เกษตรกรจํานวน 22 ราย ดูแลปTท่ี 2 
จํานวน 60 ไร@ เกษตรกรจํานวน 7 ราย ปลูกไม�เศรษฐกิจปTท่ี 
1 จํานวน 60 ไร@ เกษตรกรจํานวน 5 ราย 
   10) ได�ร@วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน� ร@วมทําบุญงาน
ผ�าป�า งานเกษียณ และร@วมบริจาคช@วยเหลือผู�ประสบปnญหา
อัคคีภัย และอุทกภัยต@าง ๆ  
   11) ได�ส@งเสริมการจ�างคนงานในท�องถ่ิน กระจายรายได� 
สู@ท�องถ่ิน จ�างแรงงานโดยพิจารณาชุมชนรอบสวนป�าก@อนเปSน
อันดับแรก เดือนมกราคม - มีนาคม มีคนงานรอบสวนป�า 
จํานวน 40 - 50 คน รายได�สู@ท�องถ่ินประมาณ  
1,000,000.- บาท 

 

    12) ได�บรรยาย…- 
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ลําดับ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      12) ได�บรรยายให�ความรู�เก่ียวกับการปลูกไม�เศรษฐกิจ  

(ไม�โตช�า) ให�กับเกษตรกรปลูกไม�เศรษฐกิจ ณ ท่ีทํางาน
ผู�ใหญ@บ�าน หมู@ท่ี 7 หมู@ท่ี 8 หมู@ท่ี 9 และหมู@ท่ี 14 ตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอเมือง จําหวัดลําปาง 
    13) งานสวนป�าแม@ทรายคํา ได�เข�าร@วมกิจกรรมทําความ
สะอาดและปลูกต�นไม�ในสถานท่ีท@องเท่ียวประจําตําบลนิคม
พัฒนา ดอนหนองหล@ม มีผู�เข�าร@วม จํานวน 30 คน 
    ออป.เหนือล6าง ได�ดําเนินการตามกิจกรรมดังกล6าว  
สรุปได� ดังนี้ 
    1) งานสวนป�าเขากระยาง ได�ให�ความช@วยเหลือ
ผู�ประสบภัยแล�งและดับไฟป�า บริเวณไหล@ทางตําบลแก@งโสภา 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
    2) งานสวนป�าเขากระยาง ได�เข�าร@วมกิจกรรม และให�
ความรู� นักเรียนอนุบาล (ระดับ 1 - 3) โรงเรียนองค�การ
อุตสาหกรรมป�าไม� 2 ศึกษาธรรมชาติ และเรียนรู�นอกสถานท่ี 
ณ บริเวณสวนป�าเขากระยาง ตําบลแก@งโสภา อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 
    3) งานสวนป�าเขาคณา ได�เข�าร@วมประชุมกับผู�นําชุมชน 
กํานัน ผู�ใหญ@บ�าน เปSนประจําทุกเดือน เพ่ือสร�างความคุ�นเคย 
และประชาสัมพันธ�กิจกรรมการดําเนินงานของสวนป�า  
    4) งานสวนป�าน้ําตาก เข�าร@วมกิจกรรมในท�องถ่ิน กิจกรรม
มวลชนสัมพันธ� พบปะชุมชนและผู�นําหมู@บ�าน  
ร@วมพูดคุยประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสวนป�า ขอความ
ร@วมมือช@วยปUองกันการบุกรุกแผ�วถาง  ปUองกันการจุดไฟป�า 
บริเวณแนวเขตพ้ืนท่ีสวนป�า 
    5) ออป.เขตตาก ได�สนับสนุนของรางวัลเนื่องในงานวัน
เด็กแห@งชาติให�กับชุมชนวัดเขาถํ้า และชุมชนบ�านแพะ 
จังหวัดตาก 
    6) งานสวนป�าพบพระ นําโดย นายธเนศ ต้ังฉันทพัฒน� 
หัวหน�างานสวนป�าพบพระ พร�อมพนักงานในสังกัด ได�ร@วม
สนับสนุนของรางวัล เนื่องในงานวันเด็กแห@งชาติ ท่ีทาง
โรงเรียนในพ้ืนท่ีสวนป�าฯ ได�จัดข้ึน ได�แก@ (1) ศูนย�เด็กเล็ก
บ�านห�วยหมี (2) โรงเรียนบ�านห�วยน้ําขุ@น (3) โรงเรียน 
ห�วยไม�แปUน (4) โรงเรียนบ�านโกช@วย (5) โรงเรียนบ�านหนอง 
น้ําเขียว" 

 

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

ราชาแห@งไพร 
   ออป.ใต� ได�ดําเนินการพัฒนาให�เปSนแหล@งเรียนรู�ของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรท่ัวไป ตลอดจนเปSนสถานท่ี
จัดกิจกรรมต@างๆ ของชุมชน โดยในไตรมาสท่ี 1 ปT 2563 
ได�มีหน@วยงานและประชาชนท่ัวไปเข�าใช�ประโยชน� จํานวน 
800 คน  

3 กิจกรรมพัฒนาศูนย�เรียนรู�ไม�พะยูง     ออป.กลาง ได�ดําเนินการพัฒนาศูนย�เรียนรู�พะยูง 
ให�เปSนแหล@งเรียนรู�ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรท่ัวไป 
ตลอดจนเปSนสถานท่ีจัดกิจกรรมต@างๆ ของชุมชน 

4 กิจกรรมปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ     เนื่องจากในไตรมาสท่ี 1 ปT 2563 เปSนระยะเวลาท่ี ออป.
ภาคทุกภาค ยังมิได�มีแผนในการปลูกต�นไม�ในวันสําคัญต@าง ๆ 
อย@างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 2 ปT 2563 ออป.ภาค  
จะดําเนินการเพ่ือปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ เช@น วันวิสาขบูชา 
(วันต�นไม�ประจําปTของชาติ) เปSนต�น และดําเนินการให�เปSนไป
ตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม CSR in Process ต@อไป 

5 กิจกรรมพัฒนาศูนย�ถ@ายทอด
เทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�ไม�สักโดยการมีส@วนร@วม 
ของผู�มีส@วนได�ส@วนเสีย 

   ออป.เหนือบน ได�ดําเนินการตามกิจกรรมดังกล@าว  
สรุปได� ดังนี้ 
   1) ต�อนรับคณะศึกษาดูงานต@าง ๆ ในเดือนกุมภาพันธ� 

คณะนักศึกษาวิทยาลัยปUองกันราชอาณาจักรคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
    2) มีการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานให�แก@นักศึกษา 
แรงงานใหม@ และประชาชนท่ัวไป (งบประมาณอุดหนุน 
จากรัฐบาล ปTงบประมาณ 2563) 

6 กิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนสําคัญรอบสวนป�าของ อ.อ.ป. 

  ส.บก. ได�วิเคราะห�และจัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือก
ชุมชนท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. โดยได�เสนอให�คณะกรรมการ
กํากับดูแลท่ีดี และแสดงความรับผิดชอบต@อสังคมพิจารณา
ในการประชุมวาระท่ี 4   

 

2. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ และให� ส.บก. รายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ
ต@อไป 
ข�อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
 1) ในการนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต@อของ อ.อ.ป. ปT 2563 ไตรมาสท่ี 2 ขอให� ส.บก. 
กําหนดแบบฟอร�มให�ชัดเจน และซักซ�อมวิธีการรายงานข�อมูลผลการดําเนินงานตามแผน/กิจกรรมฯ ให�เปSนไป
ในทิศทางเดียวกันด�วย 

 
2) ขอให� ...- 
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 2) ขอให� ส.บก. จัดทําข�อมูลอัตราร�อยละของผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมฯ  
ท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ และปรับปรุงข�อมูลผลการดําเนินงานฯ ให�ถูกต�องตามผลการดําเนินงานฯ จริง เพ่ือใช�
สําหรับเปSนข�อมูลในการนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2563 ต@อไป 
 3) ในการประชุมครั้งต@อไป ขอให� ส.บก. รายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ�การประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม@) หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ควบคู@ไปกับการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต@อของ อ.อ.ป. ปT 2563 ไตรมาสท่ี 2 
มติท่ีประชุม 
 1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต@อของ อ.อ.ป. ปT 2563 ไตรมาสท่ี 1  
 2. เห็นชอบให� ส.บก. รายงานให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบ  
 3. ขอให� ส.บก. รับข�อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการในส@วนท่ีเก่ียวข�องต@อไป 
 
 วาระท่ี 4 เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑLและวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญของ อ.อ.ป. 
1. สรุปสาระสําคัญ 
 ด�วยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได�กําหนดหลักเกณฑ�การประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม@) หัวข�อ การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร ข�อ 4. บทบาทของ
ผู�มีส@วนได�เสีย ดังนี้ 
 “4.3 การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนสําคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ”  
2. ประเด็นพิจารณา :  
 ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห�และระบุหลักเกณฑ�การคัดเลือกชุมชนสําคัญ รวมถึงความ 
สามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจอย@างเปSนระบบ 
 ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจคัดเลือกและระบุรายชื่อชุมชนสําคัญของรัฐวิสาหกิจจากหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด 
 ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนเสริมสร�างความเข�มแข็งแก@ชุมชนสําคัญที่สอดคล�องกับความ 
สามารถพิเศษขององค�กร ระบุเปSนส@วนหนึ่งของแผนแม@บทและแผนปฏิบัติงานด�านการแสดงความรับผิดชอบ
ต@อสังคมและสิ่งแวดล�อมของรัฐวิสาหกิจ  
 ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจดําเนินการและบรรลุตามเปUาหมายของแผนเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
สําคัญร�อยละ 100 และมีการประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการเสริมสร�างความ
เข�มแข็งแก@ชุมชนสําคัญของรัฐวิสาหกิจ 
 ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับ
ข้ันตอน/องค�ประกอบย@อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช�ผลประเมินกระบวนการฯ ท่ีผ@านมาเปSนข�อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบการพัฒนาได�อย@างเปSนรูปธรรม 
 หมายเหตุ  ความสามารถพิเศษ หมายถึง สิ่งท่ีองค�กรมีความเชี่ยวชาญมากท่ีสุดอย@างยิ่งความ 
สามารถพิเศษขององค�กรเปSนขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร� ซ่ึงสร�างได�ความเปรียบในตลาดขององค�กร หรือ
สภาพแวดล�อมของการบริการ บ@อยครั้งท่ีความสามารถพิเศษเปSนสิ่งท่ีท�าทายคู@แข@ง หรือ ผู�ส@งมอบและคู@ค�า  
ท่ีจะลอกเลียนแบบ และความสามารถขององค�กรจะสามารถสร�างความได�เปรียบในการแข@งขันอย@างยั่งยืน ท้ังนี้ 
ความสามารถพิเศษอาจเก่ียวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการท่ีไม@เหมือนใคร ตลาดท่ีเหมาะสมของ
ตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เช@น การเข�าซ้ือกิจการ เปSนต�น 

3 การดําเนินการ…- 
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3. การดําเนินการ 
 ส.บก. ได�วิเคราะห�ข�อมูลในการดําเนินงานของ อ.อ.ป. และได�จัดทําร@างหลักเกณฑ�และวิธีการ
คัดเลือกชุมชนสําคัญ ดังนี้ 
 

   คุณสมบัติเบ้ืองต�นของชุมชน/หน6วยงานท่ีจะต�องพิจารณา 
 1) เปSนชุมชน/หน@วยงานในสังกัด อ.อ.ป. ท่ีอยู@รอบสวนป�าของ อ.อ.ป. กรณีเปSนชุมชนจะต�องมี
จํานวนประชากร ไม@ต่ํากว@า 100 คน อาศัยอยู@  
 2) เปSนชุมชน/หน@วยงาน ท่ี ออป.ภาค มีการสนับสนุนการดําเนินงานท่ีสําคัญ เช@น การส@งเสริม
การปลูกป�าอย@างมืออาชีพ การพัฒนาด�านอุตสาหกรรมไม� การเลี้ยงช�าง การสนับสนุนการปลูกพืชแบบวนเกษตร  
เปSนต�น 
 3) เปSนแหล@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) มีการสร�างเครือข@ายท่ีเข�มแข็ง ให�ความร@วมมือและเชื่อมโยงส@งเสริมกิจการของท�องถ่ิน 
 7) มีแนวทางการดําเนินการท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ�ปnจจุบัน ท้ังด�าน เศรษฐกิจ 
สั่งคม และสิ่งแวดล�อม  
 8) มีการนําเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�ต@อชุมชน และไม@ก@อให�เกิด
ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม 
 9) เปSนชุมชนท่ีเปSนแบบอย@างท้ังด�านการดําเนินการ และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติอย@าง
ยั่งยืน 
 10) เปSนชุมชน/หน@วยงานท่ีมีความสามารถพิเศษสอดคล�องกับหลักเกณฑ�การประเมินผลใหม@  
ปT 2563 และมีศักยภาพสอดคล�องกับพันธกิจ วิสัยทัศน� และแนวทางการดําเนินงานของ อ.อ.ป. 
 หมายเหตุ ความสามารถพิเศษ หมายถึง สิ่งท่ีองค�กรมีความเชี่ยวชาญมากท่ีสุดอย@างยิ่ง ความ 
สามารถพิเศษขององค�กรเปSนขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร� ซ่ึงสร�างความได�เปรียบในตลาดขององค�กร หรือ
สภาพแวดล�อมของการบริการ บ@อยครั้งท่ีความสามารถพิเศษเปSนสิ่งท่ีท�าทายคู@แข@ง หรือ ผู�ส@งมอบและคู@ค�า ท่ี
จะลอกเลียนแบบ และความสามารถขององค�กรจะสามารถสร�างความได�เปรียบในการแข@งขันอย@างยั่งยืน ท้ังนี้
ความสามารถพิเศษอาจเก่ียวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการท่ีไม@เหมือนใคร ตลาดท่ีเหมาะสม
ของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เช@น การเข�าซ้ือกิจการ เปSนต�น 

 

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. 

4) อ.อ.ป. ...-  
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 4) อ.อ.ป. ประกาศรายชื่อชุมชน/หน@วยงานท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. 
 5) อ.อ.ป. ให�การสนับสนุนงบประมาณ และดําเนินการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน/
หน@วยงานท่ีสําคัญตามความสามารถของ อ.อ.ป.   
4. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 เพ่ือให�การประเมินผลการดําเนินงานด�าน Core Business Enablers หัวข�อการกํากับดูแลท่ีดี
และการนําองค�กร ปT 2563 ของ อ.อ.ป. เปSนไปอย@างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีผลคะแนนอยู@ใน
เกณฑ�ท่ีน@าพอใจ จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้  
 1) พิจารณาหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนสําคัญ 
 2) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให�กับหน@วยงานท่ีได�รับการคัดเลือกเปSนชุมชน/หน@วยงาน ท่ีสําคัญ
ของ อ.อ.ป. เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบและหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องต@อไป  
 จึงขอเสนอต@อท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติท่ีประชุม  
 1. เห็นชอบให� ส.บก. หารือ ส.วป. เพ่ือจัดทําหลักเกณฑ�การคัดเลือกชุมชนของ อ.อ.ป. และแจ�ง
เวียนหลักเกณฑ�ดังกล@าวให�ทุกหน@วยงานทราบและพิจารณา  
 2. กรณีท่ีหน@วยงานได�ทราบและพิจารณา ตามข�อ 1. เรียบร�อยแล�ว ขอให� ส.บก. ดําเนินการให�
เปSนไปตามหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม@) ด�วย 
 3. ท่ีประชุมได�เห็นชอบและรับรองวาระนี้ โดยขอให� ส.บก. ดําเนินการตามข้ันตอนต@อไป 
 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ธีระยุทธ  กลัดพรหม                                            (ลงนาม)       ธีระยุทธ  กลัดพรหม 

(นายธีระยุทธ กลัดพรหม) 
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