
รายงานการประชุมหัวหน�าหน�วยงาน 
ครั้งท่ี 4/2564  

วันท่ี 19 เมษายน 2564 
ณ ห�องประชุมองค"การอุตสาหกรรมป%าไม� (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�อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน      (นายวิรัติ  ปรากฏดี) 
7. ผู�อํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน    (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉํ่า) 
8. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร�   (นายถนอมศักด์ิ  เฉียบแหลม) 
9. ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย     (นายชํานาญ  เหมะรัชตะ) 
10. ผู�อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอยDางยั่งยืน (นายประวุฒิ  จีนา) 
11. ผู�อํานวยการสํานักธุรกิจการตลาด    (นายสุชาติ  ทับเคลียว) 
12. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคกลาง  (นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ์) 
13. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� (นายธีระพงษ�  โคตะยันต�) 
 

ผู�เข�าประชุม (Conference) 
1. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน  (นายภพปภพ  ลรรพรัตน�) 
2. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือลDาง  (วDาท่ีพันตรี อภิชาติ  จินดามงคล) 
3. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักด์ิ  วิเชียรชัยชาญ) 
4. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�  (นายชนุดม  เพชรสังข�) 
5. ผู�อํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหDงชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ  (นายสุรัตน�ชัย  อินทร�วิเศษ) 
6. ท่ีปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านสัตวแพทย�    (นายสัตวแพทย� สิทธิเดช  มหาสาวังกุล) 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
1. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) สํานักธุรกิจการตลาด   (นายไพรัตน�  ครุฑวิสัย) 
2. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สํานักบริหารกลาง      (นายจิรภัทร  วงศ�กล�า) 
3. พนักงาน (ระดับ 5) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอยDางยั่งยืน (นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์อินทร�) 
4. พนักงาน (ระดับ 3) สํานักบริหารกลาง    (วDาท่ีร�อยตรี หญิง อารยา  พวงรอด) 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม (Conference) 
1. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน   (นายคมณ�  จําปาวัลย�) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายประกาศิต  ปริมา) 
3. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายบรรยง  บุญญโก) 
4. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล  ดลรัตน�) 
5. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นางภัทร�ธีนันท�  มงคลสกุลฤทธิ์) 
6. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายวิชาญ  ไชยถาวร) 
7. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายสันติรักษ�  สาลี) 

8. ผู�จัดการ...- 
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8. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายวรวิทย�  ดิสโร) 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย�) ประธานที่ประชุม ได�แจ�งให�ที่ประชุมทราบและ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ปMจจุบันสถานการณ�การแพรDระบาดของโรคติดตDอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) พบผู�ติดเชื้อ
เปSนจํานวนมาก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มีนโยบายและข�อสั่งการให�ทุกหนDวยงาน 
ในสังกัดกํากับดูแลผู�ปฏิบัติงานให�ดําเนินการปTองกันโรคติดตDอดังกลDาวให�เปSนไปตามมาตรการของรัฐบาล 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยDางเครDงครัด ในเรื่องนี้ จึงขอให�ทุกหนDวยงานกํากับดูแล
ผู�ปฏิบัติงานในสังกัดให�ปฏิบัติตามนโยบาย ข�อสังการ และมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอยDางเครDงครัดด�วย สําหรับกรณีท่ีหนDวยงานมีแผนการดําเนินงานในการจัดการฝUกอบรม ขอให�งด
ไว�กDอน กรณีท่ีมีความจําเปSนเรDงดDวน ขอให�จัดทําบันทึกเสนอผู�อํานวยการ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดพิจารณาตDอไป 
 2. คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ได�ให�ความ
เห็นชอบเรื่องท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) เห็นชอบการผูกพันงบลงทุนเพ่ิมเติมในระหวDางปWงบประมาณ 2564 และปMจจุบันสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ ได�ให�ความเห็นชอบการผูกพันงบลงทุนเพ่ิมเติมในระหวDางปWงบประมาณ 2564 
ของ อ.อ.ป. เรียบร�อยแล�ว ในเรื่องนี้ จึงขอให�หนDวยงานท่ีเก่ียวข�องเรDงรัดดําเนินการเบิกจDายงบลงทุนเพ่ิมเติม
ดังกลDาวให�แล�วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ขอให�ดําเนินการให�ไปตามข�อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องอยDาง
เครDงครัดด�วย  
  2) เห็นชอบกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติม ประจําปW 2564 วงเงินจํานวน 43 ล�านบาท ซ่ึงปMจจุบัน 
อยูDระหวDางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติพิจารณา โดยคาดวDาอาจจะไมDได�รับการพิจารณาตาม
จํานวนเงินท่ี อ.อ.ป. เสนอ อยDางไรก็ตาม ในเรื่องนี้ ขอให� ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ออป.ใต� จัดเตรียมข�อมูล
ท่ีเก่ียวข�องให�ครบถ�วน เพ่ือใช�สําหรับเปSนข�อมูลในการชี้แจงและนําเสนอตDอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหDงชาติ 
  3) เห็นชอบแตDงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตDาง ๆ ของ อ.อ.ป. เพ่ือทําหน�าท่ี
กลั่นกรองเรื่องตDาง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง กDอนนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในเรื่องนี้ จึงขอให� ส.บก. เรDงรัดจัดทํา
คําสั่งแตDงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลDาวข�างต�น นําเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน�) ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามตามข้ันตอนตDอไป 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรDงใสในการดําเนินงานของหนDวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Trasparency Assessment : ITA) ประจําปW 2564 ส.นผ. ได�จัดทําบันทึกแจ�งเวียนทุกหนDวยงานเพ่ือทราบและ
ดําเนินการวDา ในระหวDางเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 หนDวยงานจะต�องดําเนินการตอบแบบวัดการรับรู�ของ 
ผู�มีสDวนได�เสียภายใน (IIT) และประสานเพ่ือให�ผู�มีสDวนได�เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู�ของผู�มีสDวนได�เสีย
ภายนอก (EIT) ประจําปWงบประมาณ 2564 ให�ได�อยDางน�อยตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ในเรื่องนี้ ขอให�ทุก
หนDวยงานให�ความสําคัญและทําความเข�าใจกับผู�ปฏิบัติงานในสังกัดเก่ียวกับประเด็นคําถาม/ข�อคําถามตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยในเรื่องนี้ถือวDาเปSนนโยบายการดําเนินงานท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. จึงขอให�ทุกหนDวยงาน 
ให�ความสําคัญและดําเนินการให�เปSนไปด�วยความรอบคอบด�วย 

รองผู�อํานวยการ...- 
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ประเด็นเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1. รับทราบสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป.  
 2. ให�ทุกหนDวยงานยังคงหาแนวทางการเพ่ิมรายได�ทุกกิจกรรมให�เพียงพอกับคDาใช�จDายท่ีเกิดข้ึน 

 3. ควบคุมและประหยัดคDาใช�จDายทุกรายการ เพ่ือให�เงินสดรับเพียงพอกับเงินสดจDาย 
ข�อคิดเห็นท่ีประชุม 
 1. ผลการดําเนินงานในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ไมDเปSนไปตามเปTาหมาย โดยเม่ือพิจารณาจาก
ข�อมูลกระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับประมาณการเดือนมีนาคม 2564 การประมาณการกระแสเงินสด
ลDวงหน�า 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) ตามท่ี ส.บง. ได�รายงานจะเห็นได�วDา รายได�หลักของ อ.อ.ป. เกิดข้ึน
จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีไมDใชDธุรกิจหลักและธุรกิจรองของ อ.อ.ป.  ในเรื่องนี้ ขอให�ทุกหนDวยงานเรDงรัดการ
ดําเนินการให�เปSนไปตามเปTาหมายท่ีกําหนดตDอไป 
 2. ขอให� ส.บง. พิจารณาและตรวจสอบตัวเลข ดังนี้ 
  1) ตัวเลขกระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับประมาณการในเดือนตDาง ๆ ท่ีนําเสนอ ให�มี
ความรอบคอบและถูกต�อง ท้ังนี้ เพ่ือให�ท่ีประชุมสามารถท่ีจะนําตัวเลขดังกลDาวข�างต�นใช�ในการกําหนดนโยบาย
ทางด�านการเงินของ อ.อ.ป. 
  2) ข�อมูลคDาใช�จDายบุคคลตามรายงานการประมาณการกระแสเงินสดลDวงหน�า 3 เดือน (เมษายน - 
มิถุนายน 2564) ให�ถูกต�อง 
 ท้ังนี้ ขอให� ผอส.บง. กํากับการดําเนินงานตามข�อ 2. ด�วย 
 3. ประมาณการกระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) รับ จากการดําเนินงานประจําวัน (Cash Flow) ของ 
ออป.เหนือลDาง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ออป.ใต� ตํ่ากวDาตัวเลขท่ีได�ประมาณการไว� จึงขอให� ออป.เหนือลDาง 
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ออป.ใต� เรDงรัดการดําเนินการให�เปSนไปตามแผนการดําเนินงานด�วย 
มติที่ประชุม 
 1. รับทราบสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป.  
 2. เห็นชอบให�ทุกหนDวยงานหาแนวทางการเพ่ิมรายได�ทุกกิจกรรมให�เพียงพอกับคDาใช�จDายท่ีเกิดข้ึน
และให�ทุกหนDวยงานควบคุมและประหยัดคDาใช�จDายทุกรายการอยDางจริงจัง ตามมาตรการลดคDาใช�จDายของ อ.อ.ป. 
 3. ให�หนDวยงานท่ีเก่ียวข�องรับข�อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสDวนท่ีเก่ียวข�องตDอไป 

 
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปB 2564 (มกราคม - มีนาคม
2564)  
 ส.นผ. ได�สรุปผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปW  2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) โดยเปSน
ข�อมูลเบ้ืองต�นเพ่ือการบริหาร และเปSนข�อมูลท่ีหนDวยงานรายงาน ดังนี้ 

 
 
 

1.1 การผลิต...- 
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 1.1 การผลิต - การจําหน�าย ไม�นอกโครงการของ  ออป.ภาค  

การผลิต  -  การจําหน�าย  ไม�ป%านอกโครงการ  (มกราคม - มีนาคม  2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคา
เฉลี่ย 

ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� 

เปGาหมาย 
(ลบ.ม.) 

ผลการผลิต 
(ลบ.ม.) 

ร�อยละ  
(%) 

ปริมาณ
จําหน�าย  
(ลบ.ม.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%)  เปGาหมาย  

(ล�านบาท) 
รายได� 

(ล�านบาท) 

ไม�กระยาเลย
นอกฯ 

เหนือบน 100.00 84.10 84.10 8.97 0.40 0.03 7.42 3,833.00 3,310.09 

เหนือลDาง - - - 63.64 - 0.20 - 3,000.00 3,213.17 

กลาง 250.00 1,962.31 784.92 543.54 0.38 0.37 97.77 1,500.00 674.52 

ตะวันออกฯ 550.00 1,475.43 268.26 693.29 0.86 0.75 87.79 3,000.00 1,082.65 

ใต� - 132.31 - 132.31 - 0.15 - - 1,100.00 

รวมไม�กระยาเลยนอกฯ 900.00 3,654.15 406.02 1,441.75 1.63 1.50 91.84 2,501.00 1,038.28 

ไม�สักป�านอก
โครงการฯ 

เหนือบน 274.63 899.91 327.68 179.75 1.37 1.98 144.56 5,000.00 11,041.67 

เหนือลDาง - 135.42 - 10.10 - 0.04 - 7,500.00 3,500.00 

กลาง - 200.71 - - - - - - - 

ตะวันออกฯ - 228.50 - 23.79 - 0.23 - - 9,630.25 

รวมไม�สักป%านอกโครงการฯ 274.63 1,464.54 533.28 213.64 1.37 2.25 163.82 5,441.00 10,527.96 

รวมไม�ป%านอกโครงการ 1,174.63 5,118.69 435.77 1,655.39 3.00 3.75 124.75 - - 
 

 1.2 การผลิต - การจําหน�าย ไม�สักสวนป%าของ ออป.ภาค 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ไม�สักสวนป%า  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่
ที่ได� 

เปGาหมาย 
(ลบ.ม.) 

ผลการผลิต 
(ลบ.ม.) 

ร�อยละ 
(%) 

ปริมาณ
จําหน�าย  
(ลบ.ม.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%) เปGาหมาย 

(ล�านบาท) 
รายได� 

(ล�านบาท) 

เหนือบน 
จําหนDายทั่วไป 10,494.88 7,842.50 74.73 5,873.69 53.35 50.43 94.51 8,800.00 8,585.16 

สDงหนDวยงาน - 2,828.13 - - - - - - - 

รวมไม�สกัสวนป%า ออป.เหนอืบน 10,494.88 10,670.63 101.67 5,873.69 53.35 50.43 94.51 8,800.00 8,585.16 

เหนือลDาง 
จําหนDายทั่วไป 3,729.00 4,696.66 125.95 3,460.92 32.77 28.28 86.31 8,800.00 8,172.14 

สDงหนDวยงาน 870.00 697.85 80.21 - - - - - - 

รวมไม�สักสวนป%า ออป.เหนือล�าง 4,599.00 5,394.51 117.30 3,460.92 32.77 28.28 86.31 8,800.00 8,172.14 

 
การผลิต...- 
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การผลิต  -  การจําหน�าย  ไม�สักสวนป%า  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

 
ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่
ที่ได� เปGาหมาย 

(ลบ.ม.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ม.) 
ร�อยละ 
(%) 

ปริมาณ
จําหน�าย  
(ลบ.ม.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%) เปGาหมาย 

(ล�านบาท) 
รายได� 

(ล�านบาท) 

กลาง 
จําหนDายทั่วไป 1,530.00 2,161.11 141.25 1,392.80 11.88 14.42 121.35 8,800.00 10,350.79 

สDงหนDวยงาน 820.00 437.56 53.36 - - - - - - 

รวมไม�สักสวนป%า ออป.กลาง 2,350.00 2,598.67 110.58 1,392.80 11.88 14.42 121.35 8,800.00 10,350.79 

ตะวัน
ออกฯ 

จําหนDายทั่วไป 210.00 - - 204.39 1.34 1.50 112.35 8,800.00 7,352.50 

สDงหนDวยงาน - - - - - - - - - 

รวมไม�สักสวนป%า ออป.ตะวันออกฯ 210.00 - - 204.39 1.34 1.50 112.35 8,800.00 7,352.50 

รวมไม�สักสวนป%า 17,653.88 18,663.81 105.72 10,931.80 99.34 94.63 95.26 8,800.00 8,656.31 
 

 1.3 การผลิต - การจําหน�าย ไม�ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค 
 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ไม�ยูคาลิปตัส  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 
การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เปGาหมาย 

(ตัน) 
ผลการผลิต  

(ตัน) 
ร�อยละ  
(%) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ  
(%) 

เหนือลDาง 1,850.00 7,827.28 423.10 1.48 7.28 491.58 800.00 930.00 

กลาง 9,570.00 5,848.48 61.11 9.39 5.39 57.34 909.00 920.98 

ตะวันออกฯ 9,668.50 5,518.53 57.08 9.67 5.22 54.00 1,000.00 946.09 

ใต� - - - - - - - - 

รวม 21,088.50 19,194.29 91.02 20.54 17.89 87.07 931.00 931.88 
 

 1.4 การผลิต - การจําหน�าย ไม�กระถินเทพาของ ออป.ภาค 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ไม�กระถินเทพา  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เปGาหมาย 

(ตัน) 
ผลการผลิต  

(ตัน) 
ร�อยละ 
(%) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการ
จําหน�าย 

(ล�านบาท) 

ร�อยละ  
(%) 

เหนือลDาง - - - - - - - - 

กลาง 3,056.00 4,845.80 158.57 2.14 3.57 166.83 911.00 736.48 

ตะวันออกฯ - - - - - - - - 

รวม 3,056.00 4,845.80 158.57 2.14 3.57 166.83 911.00 736.48 
 
 

 1.5 การผลิต...- 
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 1.5 การผลิต - การจําหน�าย ไม�สวนป%าอ่ืน ๆ ของ ออป.ภาค 
 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ไม�สวนป%าอ่ืนๆ (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉลีย่
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เปGาหมาย 

 
ผลการผลิต 

 
ร�อยละ 
(%) 

ปริมาณ 
จําหน�าย 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%) เปGาหมาย 

(ล�านบาท) 
รายได� 

(ล�านบาท) 
ไม�กระยาเลยฯ 

(ลบ.ม.) 
กลาง - - - - - - - - - 

ไม�ยางพารา (ไรD) 
กลาง 148.00 308.00 208.11 308.00 2.37 4.92 207.60 16,000.00 15,961.04 

ใต� 1,744.70 1,567.81 89.86 1,567.81 26.17 24.97 95.40 15,000.00 15,923.91 
รวมไม�สวนป%าอ่ืน ๆ 

(ไม�ยางพารา) 1,892.70 1,875.81 99.11 1,875.81 28.54 29.88 104.71 15,130.00 15,930.01 

รวมไม�สวนป%าอ่ืน ๆ  1,892.70 1,875.81 99.11 1,875.81 28.54 29.88 104.71 15,130.00 15,930.01 
 

  1.6 การผลิต - การจําหน�าย ยางพาราแผ�นดิบของ ออป.ภาค 
 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ยางพาราแผ�นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 
การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เปGาหมาย(ตัน) 

ผลการผลิต 
(ตัน) 

ร�อยละ 
(%) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ (%) 

เหนือบน - - - - - - - - 

กลาง 74.14 60.97 82.23 3.11 3.41 109.43 42.00 55.89 

ตะวันออกฯ - - - - - - - - 

ใต� 46.00 65.27 141.90 1.93 3.60 186.26 42.00 55.13 

รวม 120.14 126.24 105.08 5.05 7.01 138.85 42.00 55.50 
 

 

  1.7 การผลิต - การจําหน�าย น้ํายางพาราของ ออป.ภาค 
 

การผลิต  -  การจําหน�าย  น้ํายางพารา (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลี่ย 
ตามแผน 

ราคาเฉลี่ย 
ท่ีได� เปGาหมาย

(ตัน) 
ผลการผลิต 

(ตัน) 
ร�อยละ 
(%) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการ
จําหน�าย 

(ล�านบาท) 

ร�อยละ  
(%) 

เหนือบน - - - - - - - - 

กลาง 51.58 119.21 231.12 2.06 5.72 277.23 40.00 47.98 

ตะวันออกฯ 287.30 277.87 96.72 11.49 12.08 105.09 40.00 43.46 

ใต� 649.40 516.11 79.48 25.98 24.78 95.38 40.00 48.01 

รวม 988.28 913.20 92.40 39.53 42.57 107.70 40.00 46.62 

1.8 การผลิต…- 
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 1.8 การผลิต - การจําหน�าย ยางก�อนถ�วยของ ออป.ภาค 
 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ยางก�อนถ�วย (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลี่ย 
ตามแผน 

ราคาเฉลี่ย 
ท่ีได� เปGาหมาย

(ตัน) 
ผลการผลิต 

(ตัน) 
ร�อยละ 
(%) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการ
จําหน�าย 

(ล�านบาท) 
ร�อยละ (%) 

เหนือบน 15.90 18.33 115.25 0.63 0.78 123.73 40.00 42.54 

เหนือลDาง 8.75 6.85 78.31 0.35 0.29 83.55 40.00 42.68 

กลาง 15.51 43.72 281.82 0.62 1.90 306.50 40.00 43.50 

ตะวันออกฯ 42.13 42.57 101.05 1.69 1.67 99.29 40.00 39.30 

ใต� 34.30 23.28 67.88 1.37 0.97 70.99 40.00 41.83 

รวม 116.59 134.75 115.57 4.66 5.62 120.68 40.00 41.71 

  
 

รายการ ปOญหาอุปสรรค 
แนวทางแก�ไข/
ข�อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
ด�านป�าไม� - ไม�ยูคาลิปตัส การผลิตตํ่ากวDาเปTาหมายทําให�ผลการจําหนDายตํ่ากวDาเปTาหมาย 

ท่ีกําหนดไปด�วย  
- ไม�สักสวนป�า การผลิตเปSนไปตามเปTาหมายสําหรับการจําหนDายตํ่ากวDาเปTาหมาย
เนื่องจากลูกค�ารอท่ีจะซ้ือไม�แปรรูปคุณภาพเกรด A เทDานั้น เนื่องจาก ลูกค�า 
ไมDต�องการรับความเสี่ยงในการเลื่อยไม� หากประมูลไม�ซุงไปเลื่อยเองลูกค�าต�องรับ
ความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม�แปรรูปท่ีจะเลื่อยได�ซ่ึงอาจจะเปSนโพรง
ข�างใน และเลื่อยออกมาได�ไม�แปรรูปคุณภาพไมDดี ทําให�ผลผลิตท่ีได�ไมDดี 
- ไม�ป�านอกโครงการ การผลิตและการจําหนDายสูงกวDาเปTาหมายท่ีกําหนด 
- การผลิตน้ํายางพาราตํ่ากวDาเปTาหมายเล็กน�อย สําหรับผลการจําหนDายสูงกวDา
เปTาหมาย เนื่องจาก ราคาเฉลี่ยน้ํายางพาราท่ีได� 46.62 บาท สูงกวDา ราคาเฉลี่ย 
ตามแผน 40 บาท สําหรับการผลิตและผลจําหนDายยางก�อนถ�วย และยางพารา 
แผDนดิบสูงกวDาเปTาหมายท่ีกําหนด 

- จัดกองประมูลไม�ให�มี
ความเหมาะสมกับ  
สภาพคลDองของตลาด 
ไม�ซุง เพ่ือให�สามารถ
จําหนDายได�หลากหลาย
มากข้ึน 
- สื่อสารโดยตรงแจ�ง
ข�อมูลท้ังลูกค�ารายเดิม 
และหาลูกค�ารายใหมD
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 

 

1.9 การผลิต...- 
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 1.9 การผลิต - การจําหน�าย ด�านอุตสาหกรรมไม�   

 
 

การผลิต...- 
 
 
 
 
 

การผลิต – การจําหน�าย ไม�แปรรูป/ผลิตภัณฑ"และ บริการรักษาเนื้อไม� (มกราคม - มีนาคม  2564) 

หน�วยงาน รายการ 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคา
เฉลี่ย 

ตามแผน 

ราคา
เฉลี่ย 
ที่ได� 

เปGาหมาย
(ลบ.ฟ.) 

ผลการผลิต 
(ลบ.ฟ.) 

ร�อยละ 
ปริมาณ
จําหน�าย 
(ลบ.ฟ.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ เปGาหมาย 

(ลบ.) 
รายได� 
(ลบ.) 

ออป. 
เหนือบน 

การแปรรูปไม� 57,600.00 22,434.23 38.95 15,323.03 24.77 11.96 48.30 - - 

    - จําหนDายทั่วไป 57,600.00 22,434.23 38.95 15,323.03 24.77 11.96 48.30 960.00 780.69

    - สDงหนDวยงาน - - - - - - - - - 

    - ไม�เหลากลมรฐัสภา - - - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� 42,900.00 10,634.11 24.79 8,516.94 27.22 5.49 20.16 645.00 644.38

    - ผลิตภัณฑ� 2,400.00 500.43 20.85 948.82 5.29 1.62 30.69 2,300.00 1,710.88

    - ผลิตภัณฑ� A  
(ไม�ประสาน) 40,500.00 10,133.68 25.02 7,568.12 21.93 3.86 17.62 550.00 510.67 

บริการรักษาเนือ้ไม� 1,350.00 663.00 49.11 663.00 0.05 0.05 95.92 39.00 75.95 

    - อบไม� 1,200.00 399.16 33.26 399.16 0.05 0.02 51.71 40.00 62.19 

    - อัดน้ํายาไม� 150.00 234.47 156.31 234.47 0.005 0.02 502.16 30.00 96.37 

    - ไสไม� - 29.37 - 29.37 - 0.003 - - 100.00 

รวม 101,850.00 33,731.34 33.12 24,502.97 52.04 17.50 33.63 - - 

ออป. 
เหนือลDาง 

การแปรรูปไม� 10,851.00 7,207.71 66.42 7,521.12 8.09 6.35 78.46 - - 

    - จําหนDายทั่วไป 10,851.00 7,207.71 66.42 7,521.12 8.09 6.35 78.46 860.00 844.09 

    - สDงหนDวยงาน - - - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� 1,500.00 - - 8.67 1.65 0.01 0.61 1,100.00 1,169.57 

    - ผลิตภัณฑ� 1,500.00 - - - 1.65 - - 1,100.00 - 

    - ผลิตภัณฑ�A  
(ไม�ประสาน) - - - 8.67 - 0.01 - - 1,169.57 

บริการรักษาเนือ้ไม� - - - - - - - - - 

รวม 12,351.00 7,207.71 58.36 7,529.79 9.74 6.36 65.28 - - 
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การผลิต...- 
 

การผลิต – การจําหน�าย ไม�แปรรูป/ผลิตภัณฑ"และ บริการรักษาเนื้อไม� (มกราคม - มีนาคม 2564) 

 หน�วยงาน รายการ 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคา
เฉลี่ย 

ตามแผน 

ราคา
เฉลี่ยที่ได� เปGาหมาย

(ลบ.ฟ.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ฟ.) 
ร�อยละ 

ปริมาณ
จําหน�าย 
(ลบ.ฟ.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ เปGาหมาย 

(ลบ.) 
รายได� 
(ลบ.) 

ออป.กลาง 

การแปรรูปไม� 11,750.00 10,587.04 90.10 5,443.88 5.52 6.84 123.85 - - 

    - จําหนDายทั่วไป 9,950.00 8,984.89 90.30 5,443.88 5.52 6.84 123.85 960.00 1,259.44 

    - สDงหนDวยงาน 1,800.00 1,602.15 89.01 - - - - - - 

    - ไม�เหลากลม - - - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� 6,000.00 1,942.16 32.37 1,975.63 4.73 3.22 68.18 1,163.00 1,630.68 

    - ผลิตภัณฑ� 1,800.00 532.78 29.60 616.75 3.83 2.60 67.92 2,125.00 4,212.45 

    - ผลิตภัณฑ� A (ไม�ประสาน) 4,200.00 1,409.38 33.56 1,358.88 0.90 0.62 69.29 750.00 458.90 

บริการรักษาเนือ้ไม� - 152.08 - 152.08 - 0.006 - - 38.85 

    - อบไม� - - - - - - - - - 

    - อัดน้ํายาไม� - - - - - - - - - 

    - ไสไม� - 152.08 - 152.08 - 0.006 - - 38.85 

รวม 17,750.00 12,681.28 71.44 7,571.59 10.25 10.06 98.23 - - 

ออป.
ตะวันออกฯ 

การแปรรูปไม� 2,556.00 2,369.97 92.72 1,815.91 1.42 0.57 39.81 - - 

    - จําหนDายทั่วไป 2,556.00 2,369.97 92.72 1,815.91 1.42 0.57 39.81 960.00 312.24 

    - สDงหนDวยงาน - - - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� - - - - - - - - - 

บริการรักษาเนือ้ไม� - - - - - - - - - 

รวม 2,556.00 2,369.97 92.72 1,815.91 1.42 0.57 39.81 - - 

ออป.ใต� 

การแปรรูปไม� 5,250.00 - - - 4.20 - - - - 

   - จําหนDายทั่วไป 5,250.00 - - - 4.20 - - 800.00 - 

ผลิตภัณฑ� 714.00 371.68 52.06 371.68 0.99 0.28 28.30 1,397.00 750.09 

    - ผลิตภัณฑ� 90.00 26.02 28.91 26.02 0.24 0.05 21.21 2,625.00 1,925.46 

    - ผลิตภัณฑ�A (ไม�ประสาน) 624.00 345.66 55.39 345.66 0.75 0.23 30.54 1,200.00 661.61 

บริการรักษาเนือ้ไม� - - - - - - - - - 

รวม 5,964.00 371.68 6.23 371.68 5.19 0.28 5.38 - - 
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รายการ ปOญหาอุปสรรค 
แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

ด�านอุตสาหกรรมไม� ไม�แปรรูปและผลิตภัณฑ�ไม�ผลิตได�ต่ํา
กวDาเปTาหมาย  เนื่องจากชะลอการ
ผลิตจากการท่ีเหลือไม�ค�างสต็อกเปSน
จํานวนมากยังจําหนDายไมDได� ปริมาณ
การขายมีน�อย 
- ผลิตสินค�าตามออร�เดอร�และงานสั่ง
ทําได�คDอนข�างช�า 
- สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
และเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 
ทําให�ยอดขายลดลง 
- อาคารเกDาและมีสภาพทรุดโทรมทํา
ให�มีการซDอมแซมบDอยครั้ง 
 

- หาแนวทาง/จัดรายการสDงเสริมการขายเพ่ือจําหนDายสินค�าค�าง
สต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานท่ีตDางๆ 
- จ�างท่ีปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ�สินค�าของ อ.อ.ป.   
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�ให�ตรงกับความต�องการของลูกค�า 
สร�าง Value creation เพ่ือสร�างมูลคDาเพ่ิมให�กับสินค�าของ อ.อ.ป. 
- ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ�ให�เหมาะสม และมีความ
คลDองตัว  
- จัดหาพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมชDองทางการจําหนDายสินค�า 
- เพ่ิมชDองทางการจําหนDาย จากเดิมมี 2 ร�านคือ บางโพ  
และท่ีสํานักงานกลาง อ.อ.ป. ซ่ึง อ.อ.ป. ได�เพ่ิมชDองทางจําหนDาย 
ตาม ออป.ภาค รวมท้ังจัดโปรโมชั่นในโอกาสตDาง ๆ 
- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�ให�ตรงตDอความต�องการลูกค�ามากข้ึน 
- ซDอมแซมในสDวนท่ีจําเปSน 
- เรDงหาผู�ซ้ือหลายๆ ชDองทาง เชDน ทางเว็บไซต�และเพจของ
หนDวยงาน 

การผลิต – การจําหน�าย ไม�แปรรูป/ผลิตภัณฑ"และ บริการรักษาเนื้อไม� (มกราคม - มีนาคม 2564) 

หน�วยงาน รายการ 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคา
เฉลี่ย 
ที่ได� 

เปGาหมาย
(ลบ.ฟ.) 

ผลการผลิต 
(ลบ.ฟ.) 

ร�อยละ 
ปริมาณ
จําหน�าย 
(ลบ.ฟ.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ เปGาหมาย 

(ลบ.) 
รายได� 
(ลบ.) 

ภาพรวม  
อ.อ.ป. 

การแปรรูปไม� 88,007.00 42,598.95 48.40 30,103.94 44.00 25.71 58.44 - - 

    - จําหน�ายท่ัวไป 86,207.00 40,996.80 47.56 30,103.94 44.00 25.71 58.44 930.00 886.72 

    - ส�งหน�วยงาน 1,800.00 1,602.15 89.01 - - - - - - 

    - ไม�เหลากลมรัฐสภา - - - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ" 51,114.00 12,947.95 25.33 10,872.92 34.58 9.00 26.02 731.00 827.62 

    - ผลิตภัณฑ" 5,790.00 1,059.23 18.29 1,591.59 11.00 4.27 38.83 1,935.00 2,683.76 

    - ผลิตภัณฑ" A  (ไม�ประสาน) 45,324.00 11,888.72 26.23 9,281.33 23.58 4.73 20.05 578.00 509.33 

บริการรักษาเนื้อไม� 1,350.00 815.08 60.38 815.08 0.05 0.06 107.17 156.00 69.03 

    - อบไม� 1,200.00 399.16 33.26 399.16 0.05 0.03 51.71 40.00 62.19 

    - อัดน้ํายาไม� 150.00 234.47 156.31 234.47 0.01 0.02 502.16 30.00 96.37 

    - ไสไม� - 181.45 - 181.45 - 0.01 - - 48.75 

รวม 140,471.00 56,361.98 40.12 41,791.94 78.64 34.77 44.21 - - 

การผลิต...- 
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การผลิต  -  การจําหน�าย  ท�องเท่ียว  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต รายได� 

เปGาหมาย 
(คน) 

ปริมาณ 
(คน) 

ร�อยละ (%) ปริมาณ 
(คน) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

รายได� 
(ล�านบาท) ร�อยละ (%) 

เหนือบน 

บริการบ�านพัก 7,440 3,241 43.56 3,241 4.41 1.19 26.95 

มาทDองเท่ียว - - - - - - - 

มาพัก 7,440 3,241 43.56 3,241 4.41 1.19 26.95 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน  - 955.00 - 955.00 - - - 

 
 1.10 การผลิต - รายได� ท�องเท่ียว ของ ออป.ภาค 

 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ท�องเท่ียว  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต รายได� 

เปGาหมาย 
(คน) 

ปริมาณ 
(คน) 

ร�อยละ (%) ปริมาณ 
(คน) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

รายได� 
(ล�านบาท) ร�อยละ (%) 

เหนือล�าง 

บริการบ�านพัก 2,115 2,135 100.95 2,135 0.52 0.29 55.84 

มาทDองเท่ียว - 739 - 739 - - - 

มาพัก 2,115 1,396 66.00 1,396 0.52 0.29 55.84 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน - 380.00 - 380.00 - - - 

กลาง 

บริการบ�านพัก - - - - - - - 

มาทDองเท่ียว - - - - - - - 

มาพัก - - - - - - - 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน - - - - - - - 

ใต� 

บริการบ�านพัก - - - - 0.32 0.003 1.04 

มาทDองเท่ียว - - - - - - - 

มาพัก - - - - 0.32 0.003 1.04 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน - - - - - - - 

 
การผลิต...- 
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การผลิต  -  การจําหน�าย  ท�องเท่ียว  (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

การผลิต รายได� 

เปGาหมาย 
(คน) 

ปริมาณ 
(คน) 

ร�อยละ (%) ปริมาณ 
(คน) 

เปGาหมาย 
(ล�านบาท) 

รายได� 
(ล�านบาท) ร�อยละ (%) 

 
 
 
 
 

ส.คช. 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการบ�านพัก 1,450 81 5.59 81 0.45 0.04 9.72 

มาทDองเท่ียว - - - - - - - 

มาพัก 1,450 81 5.59 81 0.45 0.04 9.72 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน - 70.00 - 70.00 - - - 

การแสดงช�าง 29,600 9,603 32.44 9,603 5.12 1.59 31.02 

มาชมการแสดง
ช�าง 

29,600 9,237 31.21 9,237 5.12 1.55 30.35 

CSR (ฟรี) - 366 - 366 - 0.03 - 

การนั่งช�าง 1,625 1,199 73.78 1,199 0.53 0.20 38.65 

มาน่ังช�าง 1,625 1,199 73.78 1,199 0.53 0.20 38.65 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 
ฝXกช�าง

นักท�องเท่ียว 
400 54 13.50 54 2.76 0.05 1.85 

มาฝUกช�าง
นักทDองเที่ยว 400 54 13.50 54 2.76 0.05 1.85 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

อ.อ.ป. 

รวมท�องเท่ียว 42,630 16,313 38.27 16,313 14.12 3.37 23.86 

มาท�องเท่ียว 31,625 11,229 35.51 11,229 8.41 1.81 21.51 

มาพัก 11,005 4,718 42.87 4,718 5.71 1.53 26.72 

CSR (ฟรี) - 366* - 366* - 0.03** - 

จํานวนคืน - 1,405.00*** - 1,405.00*** - - - 
 

 หมายเหตุ * เป\นนักท�องเท่ียวรับรองแขก (CSR) ฟรี   
   ** เป\นข�อมูลรายได�ท่ีไม�เป\นตัวเงิน 
                 *** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค�างบ�านพักแต�ละหลังสะสม 90 คืน เท�ากับ 
1,405 หลัง (บ�านพักท้ังหมด 210 หลัง)  

 

รายการ…- 
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รายการ ปOญหาอุปสรรค 
แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

ด�านทDองเท่ียว เนื่องจากสถานการณ�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด -19 ระลอกใหมDรุนแรงมากยิ่งข้ึน  
จึงสDงผลให�มีนักทDองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวตDางชาติจํานวนน�อย อยDางไรก็ตาม อ.อ.ป.  
มีนักทDองเท่ียวรับรองแขกสะสมจํานวน 366 คน  
ซ่ึงคDอนข�างสูง สDงผลให�คDาใช�จDายดําเนินงานสูงข้ึน
ตามด�วย 
- การฝUกช�างนักทDองเท่ียว ยังไมDเปSนท่ีได�รับความ
นิยมหรือความสนใจจากนักทDองเท่ียวชาวไทย 

- จัดทํา/ทบทวน แผนการดําเนินงานธุรกิจ 
ด�านการทDองเท่ียวให�สอดคล�องกับสถานการณ� 
ในปMจจุบัน 
- หาเอกชนรDวมลงทุนในธุรกิจบริการทDองเท่ียว 
- ทําการประชาสัมพันธ�เผยแพรDข�อมูลแหลDง
ทDองเท่ียวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน�ให�มากข้ึน
พัฒนาแหลDงทDองเท่ียว และเพ่ิมโปรโมชั่น 
และกิจกรรมการทDองเท่ียวให�มีความนDาสนใจ  
เพ่ือเปSนการดึงดูดให�นักทDองเท่ียวเดินทาง 
มาทDองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  
- ลดคDาใช�จDายการดําเนินงานสําหรับการให�บริการ
นักทDองเท่ียวเชิงสังคม (CSR) โดยการกําหนด
หลักเกณฑ�การจัดเก็บอัตราข้ันตํ่า (Minimum 
Charge)  
- จัดทํามาตรการด�านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 
เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับนักทDองเท่ียว มีจุดคัด
กรองตDาง ๆ 
- มีการประชาสัมพันธ�การเปvดให�บริการกิจกรรม
ด�านการทDองเท่ียวตDาง ๆ 
- จําหนDายสินค�าของท่ีระลึกทางเว็บไซต� 
- จัดหากิจกรรมสDงเสริมรายได�ด�านอ่ืน ๆ  
ท่ีไมDเก่ียวกับช�าง 
- จัดทําโครงการกิจกรรมสDงเสริมรายได�โปรแกรม
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีแปลกใหมD เปSนท่ีนDาสนใจแกD
นักทDองเท่ียวเม่ือเปvดให�บริการ 

 

 1.11 รายได� - รายจ�ายซ้ือขายไม�แปรรูป ของ ออป.ภาค 
 

รายได� – รายจ�าย  ซ้ือขายไม�แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

รายได� รายจ�าย 
เปGาหมาย
รายได� 

(ล�านบาท) 

ปริมาณจําหน�าย  
(ลบ.ฟ.) 

ผลรายได� 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ
(%) 

เปGาหมาย
รายจ�าย 

(ล�านบาท) 

ผลรายจ�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

เหนือบน 44.82 200,038.94 81.93 182.81 39.37 72.25 183.51 

เหนือลDาง 20.79 101,171.52 100.15 481.74 18.90 90.71 479.92 

กลาง 70.30 126,515.13 108.02 153.64 63.68 98.53 154.74 

รายได�...- 
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รายได� – รายจ�าย  ซ้ือขายไม�แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2564) 

ออป.ภาค 

รายได� รายจ�าย 
เปGาหมาย
รายได� 

(ล�านบาท) 

ปริมาณจําหน�าย  
(ลบ.ฟ.) 

ผลรายได� 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ
(%) 

เปGาหมาย
รายจ�าย 

(ล�านบาท) 

ผลรายจ�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

ตะวันออกฯ 31.25 247,437.27 145.20 464.65 28.13 131.00 465.77 

ใต� 57.50 101,587.46 58.69 102.07 28.13 53.35 189.68 

รวม 224.66 776,750.32 493.99 219.88 178.20 445.84 250.19 

 

รายการ ปOญหาอุปสรรค 
แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

ซ้ือขายไม�แปรรูป - ปริมาณในการซ้ือข้ึนอยูDกับความต�องการซ้ือ 
ของกรมชลประทาน 

ประสานงานกรมชลประทาน
อยDางใกล�ชิด 

รายได�จากกองทุน
สงเคราะห�สวนยาง 

- อยูDระหวDางเจ�าหน�าท่ี กยท. มาตรวจผลการปฏิบัติงานของสวนป�า 
ท่ีได�รับทุนจากนั้น เจ�าหน�าท่ี กยท. จะนําข�อมูลดังกลDาวไปใช�
ประกอบการพิจารณาการเบิกจDายทุนให�สวนป�า ตDอไป 

ประสานติดตามกับ กยท. 
อยDางตDอเนื่อง 

 
 1.12 ค�าใช�จ�ายการขาย/การบริหาร ของ ออป.ภาค 

ค�าใช�จ�ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มีนาคม  2564) 

ออป.ภาค 

ค�าใช�จ�ายการขาย ค�าใช�จ�ายบริหาร 
เปGาหมาย
ค�าใช�จ�าย 
การขาย 

(ล�านบาท) 

ผลค�าใช�จ�าย
การขาย 

(ล�านบาท) 
ร�อยละ(%) 

เปGาหมาย 
ค�าใช�จ�ายการ

บริหาร 
(ล�านบาท) 

ผลค�าใช�จ�าย 
การบริหาร 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ  
(%) 

เหนือบน 6.22 5.37 86.37 24.13 18.44 76.44 

เหนือลDาง 2.28 1.72 75.39 14.33 11.98 83.58 

กลาง 3.48 2.57 73.82 13.16 10.99 83.51 

ตะวันออกฯ - - - 10.76 8.58 79.69 

ใต� 2.21 1.67 75.77 15.05 15.18 100.90 

ส.คช. - - - 5.75 4.11 71.46 

ส.สาย
บริหาร 

4.74 2.23 47.14 34.28 24.04 70.11 

รวม 18.92 13.56 71.68 117.47 93.32 79.45 

 
 

ผลการ...



- 35 - 
ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  (มกราคม - มีนาคม  2564) เปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน ปB 2563 

รายการ 

ผลการผลิต ผลการจําหน�าย ต�นทุนขาย ต�นทุนผลิต 

(ม.ค. – มี.ค. 2564) ปB 2563  (ม.ค. – มี.ค.  2564) ปB 2563 (ม.ค. – มี.ค. 2564) ปB 2563 (ม.ค. – มี.ค. 2564) 

เปGาหมาย ปริมาณผลิต 
% ของเปGา 

หมาย 
ปริมาณผลิต 

ปริมาณ 
จําหน�าย 

เปGาหมาย(ลบ.) ล�านบาท 
% ของเปGา 

หมาย 
ล�านบาท 

เปGาหมาย 
(ลบ.) 

ผล 
(ลบ.) 

% ของเปGา 
หมาย 

ผล 
(ลบ.) 

เปGาหมาย 
(ลบ.) 

ผล 
(ลบ.) 

% ของเปGา 
หมาย 

1. ธุรกิจป%าไม� - - 110.37 - - 202.80 204.91 101.04 147.85 132.98 113.76 85.55 86.49 159.86 151.48 94.76 
- ผลผลิตไม�ป�านอกโครงการ (ม3) 1,174.63 5,118.69 435.77 1,775.35 1,655.39 3.00 3.75 124.75 4.39 1.19 1.46 123.13 1.78 1.53 6.67 436.22 

� ออป.เหนือบน 374.63 984.01 262.66 22.36 188.72 1.77 2.01 113.62 2.22 0.89 0.69 76.90 0.61 0.89 4.79 536.16 
� ออป.เหนือลDาง - 135.42 - 538.82 73.74 - 0.24 - 1.55 - 0.09 - 0.85 - 0.71 - 

� ออป.กลาง 250.00 2,163.02 865.21 11.29 543.54 0.38 0.37 97.77 0.20 0.20 0.43 221.05 0.11 0.20 0.43 221.19 
� ออป.ตะวันออกฯ 550.00 1,703.93 309.81 1,202.88 717.08 0.86 0.98 114.58 0.42 0.10 0.11 111.41 0.20 0.44 0.60 135.72 
� ออป.ใต� - 132.31 - - 132.31 - 0.15 - - - 0.14 - - - 0.14 9.16 

- ไม�สักสวนป�า (ม3) 17,653.88 18,663.81 105.72 17,822.65 10,931.80 99.34 94.63 95.26 83.19 47.40 35.89 75.72 41.29 73.94 68.73 92.96 

� ออป.เหนือบน 10,494.88 10,670.63 101.67 9,025.67 5,873.69 53.35 50.43 94.51 47.64 25.33 18.90 74.60 24.07 44.11 44.86 101.69 
� ออป.เหนือลDาง 4,599.00 5,394.51 117.30 7,215.12 3,460.92 32.77 28.28 86.31 28.32 16.27 10.80 66.37 14.69 20.06 15.67 78.13 
� ออป.กลาง 2,350.00 2,598.67 110.58 670.92 1,392.80 11.88 14.42 121.35 6.85 4.91 4.98 101.44 2.33 8.54 7.88 92.26 
� ออป.ตะวันออกฯ 210.00 - - 910.94 204.39 1.34 1.50 112.35 0.39 0.89 1.22 136.68 0.20 1.23 0.32 26.08 
- ไม�โตเร็ว (ตัน) 24,144.50 24,040.09 99.57 27,801.40 24,040.09 22.68 21.46 94.59 25.05 15.47 9.99 64.59 15.23 15.47 8.43 54.52 
� ออป.เหนือบน - - - 325.69 - - - - 0.21 - - - 0.15 - - - 
� ออป.เหนือลDาง 1,850.00 7,827.28 423.10 - 7,827.28 1.48 7.28 491.58 - 1.15 0.21 17.91 - 1.15 0.29 24.83 
� ออป.กลาง 12,626.00 10,694.28 84.70 15,962.22 10,694.28 11.53 8.96 77.65 14.46 7.47 5.66 75.73 11.14 7.47 5.66 75.73 
� ออป.ตะวันออกฯ 9,668.50 5,518.53 57.08 11,513.49 5,518.53 9.67 5.22 54.00 10.38 6.85 4.13 60.27 3.94 6.85 2.49 36.36 
� ออป.ใต� - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ไม�สวนป�าอื่น  ๆ(ไม�ยางพารา) (ไรD) 1,892.70 1,875.81 99.11 276.34 1,875.81 28.54 29.88 104.71 4.73 29.34 29.93 102.00 4.79 29.34 29.93 102.00 
� ออป.กลาง 148.00 308.00 208.11 - 308.00 2.37 4.92 207.60 - 1.03 2.23 215.43 - 1.03 2.23 215.43 
� ออป.ใต� 1,744.70 1,567.81 89.86 276.34 1,567.81 26.17 24.97 95.40 4.73 28.31 27.70 97.86 4.79 28.31 27.70 97.86 
� ออป.กลาง (ไม�กระยาเลยฯ) - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ยางพารา (ตัน) 1,225.01 1,174.18 95.85 891.00 1,174.18 49.23 55.20 112.12 30.49 39.57 36.49 92.20 23.40 39.57 37.72 95.31 
- ยางพาราแผDนดิบ 120.14 126.24 105.08 72.08 126.24 5.05 7.01 138.85 2.85 4.01 4.39 109.34 2.65 4.01 4.39 109.34 
� ออป.กลาง 74.14 60.97 82.23 34.05 60.97 3.11 3.41 109.43 1.39 2.26 2.37 104.78 1.42 2.26 2.37 104.78 

ผลการ…- 



ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  (มกราคม - มีนาคม  2564) เปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน ปB 2563 

รายการ 

ผลการผลิต ผลการจําหน�าย ต�นทุนขาย ต�นทุนผลิต 

(ม.ค. – มี.ค. 2564) ปB 2563  (ม.ค. – มี.ค.  2564) ปB 2563 (ม.ค. – มี.ค. 2564) ปB 2563 (ม.ค. – มี.ค. 2564) 

เปGาหมาย ปริมาณผลิต 
% ของเปGา 

หมาย 
ปริมาณผลิต 

ปริมาณ 
จําหน�าย 

เปGาหมาย(ลบ.) ล�านบาท 
% ของเปGา 

หมาย 
ล�านบาท 

เปGาหมาย 
(ลบ.) 

ผล 
(ลบ.) 

% ของเปGา 
หมาย 

ผล 
(ลบ.) 

เปGาหมาย 
(ลบ.) 

ผล 
(ลบ.) 

% ของเปGา 
หมาย 

� ออป.ตะวันออกฯ - - - 1.73 - - - - 0.06 - - - 0.05 - - - 
� ออป.ใต� 46.00 65.27 141.90 36.30 65.27 1.93 3.60 186.26 1.40 1.75 2.01 115.24 1.18 1.75 2.01 115.24 
- น้ํายางพารา 988.28 913.20 92.40 656.91 913.20 39.53 42.57 107.70 24.44 31.46 28.80 91.54 17.39 31.46 29.98 95.29 
� ออป.เหนือบน - - - - - - - - - - - - - - - - 
� ออป.กลาง 51.58 119.21 231.12 43.29 119.21 2.06 5.72 277.23 1.70 1.57 3.47 220.50 1.09 1.57 3.47 220.50 
� ออป.ตะวันออกฯ 287.30 277.87 96.72 136.74 277.87 11.49 12.08 105.09 4.96 9.11 6.70 73.55 3.20 9.11 7.88 86.49 
� ออป.ใต� 649.40 516.11 79.48 476.87 516.11 25.98 24.78 95.38 17.79 20.78 18.63 89.66 13.11 20.78 18.63 89.66 
- ยางก�อนถ�วย 116.59 134.75 115.57 162.01 134.75 4.66 5.62 120.68 3.19 4.10 3.30 80.46 3.36 4.10 3.35 81.77 
� ออป.เหนือบน 15.90 18.33 115.25 30.42 18.33 0.63 0.78 123.73 0.57 1.08 0.54 50.48 0.53 1.08 0.54 50.48 
� ออป.เหนือลDาง 8.75 6.85 78.31 8.18 6.85 0.35 0.29 83.55 0.15 0.30 0.16 53.06 0.07 0.30 0.16 53.06 
� ออป.กลาง 15.51 43.72 281.82 15.89 43.72 0.62 1.90 306.50 0.37 0.47 1.04 220.64 0.15 0.47 1.04 220.64 
� ออป.ตะวันออกฯ 42.13 42.57 101.05 74.08 42.57 1.69 1.67 99.29 1.51 1.22 1.16 95.21 1.20 1.22 1.22 99.62 
� ออป.ใต� 34.30 23.28 67.88 33.45 23.28 1.37 0.97 70.99 0.60 1.03 0.39 37.86 1.42 1.03 0.39 37.86 
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม� (ฟ3) 140,471.00 56,361.98 40.12 54,204.34 41,791.94 78.64 34.77 44.21 38.67 58.73 30.95 52.70 29.82 78.88 36.61 46.41 
� ออป.เหนือบน 101,850.00 33,731.34 33.12 32,684.50 24,502.97 52.04 17.50 33.63 14.05 37.30 21.45 57.52 11.47 52.35 25.03 47.82 
� ออป.เหนือลDาง 12,351.00 7,207.71 58.36 12,586.02 7,529.79 9.74 6.36 65.28 14.38 8.45 3.08 36.41 11.85 9.56 2.81 29.38 
� ออป.กลาง 17,750.00 12,681.28 71.44 7,502.11 7,571.59 10.25 10.06 98.23 8.71 8.08 6.16 76.28 5.71 12.06 8.19 67.91 
� ออป.ตะวันออกฯ 2,556.00 2,369.97 92.72 1,431.71 1,815.91 1.42 0.57 39.81 0.95 1.22 0.26 21.32 0.44 1.22 0.58 47.20 
� ออป.ใต� 5,964.00 371.68 6.23 - 371.68 5.19 0.28 5.38 0.57 3.69 - - 0.36 3.69 - - 
3. ธุรกิจบริการท�องเที่ยว (คน) 42,630 16,313* 38.27 42,496* 16,313* 14.12 3.37** 23.88 6.33 10.84 6.94 64.01 8.34 10.85 8.13 74.97 
� ออป.เหนือบน 7,440 3,241 43.56 5,574 3,241 4.41 1.19 26.95 2.15 2.36 0.30 12.83 1.69 2.36 1.56 65.98 
� ออป.เหนือลDาง 2,115 2,135 100.95 1,317 2,135 0.52 0.29 55.84 0.23 1.11 0.97 87.61 0.97 1.11 0.97 87.61 
� ออป.กลาง - - - 515 - - - - 0.15 - - - 0.27 - - - 
� ออป.ใต� - - - - - 0.32 0.003 1.04 - 0.36 0.06 18.10 - 0.36 0.06 18.10 
� ส.คช. 33,075 10,937 33.07 35,090 10,937 8.86 1.89 21.30 4.07 7.02 5.60 79.82 5.41 7.02 5.60 79.82 
4. ธุรกิจอื่นๆ - - - - - 256.03 518.65 202.58 409.13 187.70 453.00 241.34 359.00 178.20 445.84 250.19 
- ซื้อขายไม�แปรรูป - - - - - 224.66 493.99 219.88 389.16 178.20 445.84 250.19 352.14 178.20 445.84 250.19 
� ออป.เหนือบน - - - - - 44.82 81.93 182.81 17.71 39.37 72.25 183.51 15.91 39.37 72.25 183.51 
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ผลการ...- 



ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  (มกราคม - มีนาคม  2564) เปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน ปB 2563 

รายการ 

ผลการผลิต ผลการจําหน�าย ต�นทุนขาย ต�นทุนผลิต 

(ม.ค. – มี.ค. 2564) ปB 2563  (ม.ค. – มี.ค.  2564) ปB 2563 (ม.ค. – มี.ค. 2564) ปB 2563 (ม.ค. – มี.ค. 2564) 

เปGาหมาย ปริมาณผลิต 
% ของเปGา 

หมาย 
ปริมาณผลิต 

ปริมาณ 
จําหน�าย 

เปGาหมาย(ลบ.) ล�านบาท 
% ของเปGา 

หมาย 
ล�านบาท 

เปGาหมาย 
(ลบ.) 

ผล 
(ลบ.) 

% ของเปGา 
หมาย 

ผล 
(ลบ.) 

เปGาหมาย 
(ลบ.) 

ผล 
(ลบ.) 

% ของเปGา 
หมาย 

� ออป.เหนือลDาง - - - - - 20.79 100.15 481.74 31.23 18.90 90.71 479.92 28.22 18.90 90.71 479.92 
� ออป.กลาง - - - - - 70.30 108.02 153.64 100.83 63.68 98.53 154.74 91.59 63.68 98.53 154.74 
� ออป.ตะวันออกฯ - - - - - 31.25 145.20 464.65 195.95 28.13 131.00 465.77 176.88 28.13 131.00 465.77 
� ออป.ใต� - - - - - 57.50 58.69 102.07 43.45 28.13 53.35 189.68 39.54 28.13 53.35 189.68 
- รายได�อื่นๆ - - - - - 31.36 24.66 78.62 19.97 9.50 7.16 75.38 6.86 - - - 
- ค�าใช�จ�ายการขาย - - - - - - - - - 18.92 13.56 71.68 14.39 18.92 13.56 71.68 
� ออป.เหนือบน - - - - - - - - - 6.22 5.37 86.37 4.67 6.22 5.37 86.37 
� ออป.เหนือลDาง - - - - - - - - - 2.28 1.72 75.39 1.79 2.28 1.72 75.39 
� ออป.กลาง - - - - - - - - - 3.48 2.57 73.82 3.11 3.48 2.57 73.82 
� ออป.ตะวันออกฯ - - - - - - - - - - - - 1.00 - - - 
� ออป.ใต� - - - - - - - - - 2.21 1.67 75.77 1.79 2.21 1.67 75.77 
� ส.คช. - - - - - - - - - - - - - - - - 
� ส.สายบริหาร - - - - - - - - - 4.74 2.23 47.14 2.01 4.74 2.23 47.14 
- ค�าใช�จ�ายบริหาร - - - - - - - - - 117.47 93.32 79.45 100.00 117.47 93.32 79.45 
� ออป.เหนือบน - - - - - - - - - 24.13 18.44 76.44 21.86 24.13 18.44 76.44 
� ออป.เหนือลDาง - - - - - - - - - 14.33 11.98 83.58 11.81 14.33 11.98 83.58 
� ออป.กลาง - - - - - - - - - 13.16 10.99 83.51 13.78 13.16 10.99 83.51 
� ออป.ตะวันออกฯ - - - - - - - - - 10.76 8.58 79.69 9.94 10.76 8.58 79.69 
� ออป.ใต� - - - - - - - - - 15.05 15.18 100.90 14.57 15.05 15.18 100.90 
� ส.คช. - - - - - - - - - 5.75 4.11 71.46 5.80 5.75 4.11 71.46 
� ส.สายบริหาร - - - - - - - - - 34.28 24.04 70.11 22.23 34.28 24.04 70.11 

รวม - - - - - 551.58 761.71 138.09 601.98 526.64 711.54 135.11 598.03 564.17 748.94 132.75 
กําไร(ขาดทุน) เบื้องต�น ม.ค. - มี.ค. 2564 50.16      

กําไร(ขาดทุน) เบื้องต�น ม.ค. - มี.ค. 2563 3.95      

หมายเหตุ   * แยกเป\นนักท�องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 366 คน 
  ** แยกเป\นรายได�ที่ไม�เป\นตัวเงิน  ประมาณ 0.03 ล�านบาท*** เป\นข�อมูลเบื้องต�นที่หน�วยงานนําผลผลิตการดําเนินงาน มาคิดเป\นรายได�ของหน�วยงาน ซึ่งรวมรายได�รอก

2. การเบิกจDาย...- 

ผลการ…- 
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(หน�วย : ล�านบาท) 
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2. การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 
 การเบิกจDายงบลงทุนประจําปW 2564 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 เบิกจDายไป 20.66% 
ตํ่ากวDาเปTาหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซ้ือทรัพย�สิน และควบคุมการเบิกจDายตามแผนงานปลูกสร�าง
สวนป�า สําหรับการเบิกจDายงบรัฐ ประจําปW 2564 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 และผลการเบิกจDาย
งบประมาณในภาพรวม  

การเบิกจ�ายงบลงทุนประจําปB 2564 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มีนาคม 2564  
 

 

การเบิก...- 
 

การเบิกจ�ายงบลงทุนประจําปB 2564 ของ อ.อ.ป. (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 

รายการ 
งบอนุมัติ
เบิกจ�าย 

เบิกจ�ายจริง คงเหลือ 
%  

การเบิกจ�าย 
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปW (จัดซ้ือจัดจ�างทรัพย�สิน) 11.08 0.29 10.79 2.60 

2. งบลงทุนท่ีทําเปSนแผนระยะยาว 358.22 52.86 305.36 14.76 
    2.1 แผนแมDบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ 42.02 - 42.02 - 
    2.2 แผนงานปลูกสร�างสวนป�า 316.20 52.86 263.34 16.72 
         - จัดซ้ือจัดจ�างทรัพย�สิน 18.19 0.19 18.00 1.05 
         - สํารองในกรณีท่ีราคาเปลี่ยนแปลง 1.82 - 1.82 - 
         - ดูแลสวนป�าแปลงเกDา (ทุกชนิดไม�) 126.89 18.46 108.42 14.55 
         - ปลูกเสริมสวนป�าไม�สัก (รอบตัดฟMนท่ี 2) 16.21 4.75 11.45 29.34 
         - รื้อปลูกใหมD (ทุกชนิดไม�) 39.47 8.83 30.63 22.38 
         - คDาใช�จDายอํานวยการ 113.63 20.62 93.01 18.15 

    รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจําปW  2564 369.29 53.15 316.15 14.39 

3.  งบลงทุนผูกพัน 71.42 37.89 33.54 53.05 

รวมท้ังสิ้น 440.71 91.03 349.68 20.66 

การเบิกจ�ายงบรัฐประจําปB 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

รายการงบประมาณ งบประมาณ แผนการเบิก  
ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

ผลการใช�จ�าย 
ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

การใช�จ�าย  
ต�อแผน (%) 

การใช�จ�าย  
ต�องบ (%) 

วงเงิน 
คงเหลือ 

1.  งบอุดหนุน       
แผนงานที ่ 1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 25.84 13.04 12.10 92.81 46.82 13.74 
แผนงานที่  2  แผนงานพ้ืนฐานด�านการสร�างการเติบโต 16.06 6.22 6.04 97.09 37.62 10.02 
                  บนคุณภาพชีวิตที่เปSนมิตรตDอสิ่งแวดล�อม       
แผนงานที่  3  แผนงานยุทธศาสตร�สร�างการเติบโตอยDางย่ังยืน 166.59 47.67 42.51 89.19 25.52 124.07 
                  อนุรักษ� ฟxyนฟู และปTองกันการทําลาย       
                  ทรัพยากรธรรมชาติ       
แผนงานที่  4  แผนงานยุทธศาสตร�เพ่ือสนับสนุนด�านการสร�าง 9.83 2.70 1.61 59.70 16.42 8.21 
                  การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปSนมิตรตDอสิ่งแวดล�อม       

รวมงบอุดหนุน 218.31 69.63 62.27 89.43 28.52 156.05 
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 สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวม 
 1. เงินลงทุนจากรายได�ของ อ.อ.ป. เบิกจDายไป 20.66% ของวงเงินเบิกจDาย ตํ่ากวDาเปTาหมายมาก 
เนื่องจากมีการชะลอการจัดซ้ือทรัพย�สิน  และควบคุมการเบิกจDายตามแผนงานปลูกสร�างสวนป�า 
 2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจําปWงบประมาณ 2564 
   งบอุดหนุน  เบิกจDายไป   28.52% ของเปTาหมายการเบิกจDาย 
   งบลงทุน   เบิกจDายไป   10.07% ของเปTาหมายการเบิกจDาย  
               งบประมาณท้ังสิ้น เบิกจDายไป         26.91% ของเปTาหมายการเบิกจDาย 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปW 2564 (มกราคม 
- มีนาคม 2564) 
ข�อคิดเห็นท่ีประชุม 
 ตามท่ี ส.นผ. ได�รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปW 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)  
ให�ท่ีประชุมได�รับทราบและพิจารณา ท่ีประชุมได�รับทราบและได�มีข�อคิดเห็น ดังนี้ 
 1. ขอให� ส.นผ. ประสาน ออป.เหนือบน ออป.เหนือลDาง และ ออป.กลาง เพ่ือซักซ�อมความเข�าใจ 
ในการบันทึกข�อมูลการผลิตและจําหนDายไม�สักตามโครงการจําหนDายไม�สักทDอนลDวงหน�าด�วย สําหรับการบันทึก
รายได�จากการพัฒนาท่ีดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ขอให� ส.บง. ประสาน ส.ธต. เพ่ือบันทึกตัวเลขรายได�ดังกลDาว
ตDอไปด�วย 
 2. ในการจัดทําข�อมูลเพ่ือใช�สําหรับประกอบการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการ
ประชุมเดือนเมษายน 2564 ขอให� ส.นผ. ประสาน ออป.ภาค เพ่ือตรวจสอบข�อมูลการดําเนินงานในธุรกิจตDาง ๆ 
ให�ความถูกต�อง และรอบคอบด�วย 
 3. ตามท่ีคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�ให�ความเห็นชอบให� ออป.เหนือบน จัดซ้ือเครื่องจักร 
ยานพาหนะ และอุปกรณ� เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. ท่ีประชุมได�พิจารณาแล�ว เห็นวDา
ตัวเลขต�นทุนการผลิตไม�แปรรูปของ ออป.เหนือบน สูงข้ึนอยDางมีนัยสําคัญ ในเรื่องนี้ จึงขอให� ออป.เหนือบนจัดทํา
ข้ันตอนการดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินการสร�างโรงเลื่อย สิ่งปลูกสร�างตDาง ๆ วDาสามารถดําเนินการได�มาก
น�อยเพียงใด และจัดทําตัวเลขข�อมูลการวิเคราะห�คDา EP ในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทําไม�ของ ออป.
เหนือบน และจัดสDงให�ผู�อํานวยการ และ ส.นผ. เพ่ือใช�สําหรับเปSนข�อมูลในการประกอบการนําเสนอตDอท่ีประชุม
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ตามข�อ 2. และคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ตDอไป 

การเบิกจ�ายงบรัฐประจําปB 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

รายการงบประมาณ งบประมาณ แผนการเบิก 
ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

ผลการใช�จ�าย 
ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

การใช�จ�าย  
ต�อแผน (%) 

การใช�จ�าย  
ต�องบ (%) 

วงเงิน
คงเหลือ 

2. งบลงทุน       
แผนงานที ่ 1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - - - - - 
แผนงานที่  2  แผนงานพ้ืนฐานด�านการสร�างการเติบโต - - - - - - 
                  บนคุณภาพชีวิตที่เปSนมิตรตDอสิ่งแวดล�อม       
แผนงานที่  3  แผนงานยุทธศาสตร�สร�างการเติบโตอยDางย่ังยืน 20.84 13.85 2.10 15.15 10.07 18.74 
                  อนุรักษ� ฟxyนฟู และปTองกันการทําลาย       
                  ทรัพยากรธรรมชาติ       
แผนงานที่  4  แผนงานยุทธศาสตร�เพ่ือสนับสนุนด�านการสร�าง - - - - - - 
                  การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปSนมิตรตDอสิ่งแวดล�อม       

รวมงบลงทุน 20.84 13.85 2.10 15.15 10.07 18.74 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 239.15 83.48 64.37 77.11 26.91 174.79 

4. จากข�อมูล...- 
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 4. จากข�อมูลท่ี ส.นผ. ได�เสนอตDอท่ีประชุมจะเห็นได�วDา อ.อ.ป. มีกําไร (ขาดทุน) เบ้ืองต�นในระหวDาง 
เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เปSนจํานวน 50.16 ล�านบาท โดยเปSนรายได�ท่ีไมDได�เกิดจากธุรกิจหลักและรอง 
รายได�สDวนใหญDเกิดจากธุรกิจท่ีไมDเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของ อ.อ.ป. การซ้ือมาขายไปไม�แปรรูป และการลด
ต�นทุนและคDาใช�จDายในการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ซ่ึงรายได�จํานวนดังกลDาวเปSนรายได�ท่ีสามารถจะชดเชยรายได�
จากธุรกิจอุตสาหกรรมไม� และธุรกิจด�านการทDองเท่ียวของ อ.อ.ป. ในเรื่องนี้ จึงขอให�ทุกหนDวยงานเรDงรัด
ดําเนินการให�เปSนไปตามแผนการดําเนินงาน และควบคุมการใช�น้ํามันเชื้อเพลิง การเดินทางตDาง ๆ ของผู�ปฏิบัติงาน 
และประหยัดคDาใช�จDายท่ีไมDจําเปSน รวมท้ังขอให� ผอส.ทุกสํานัก นําผลการประชุมหัวหน�าหนDวยงานและนโยบาย
ตDาง ๆ ท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. ถDายทอดให�กับผู�ปฏิบัติงานในสังกัดทราบด�วย 
 5. ขอให�ทุกหนDวยท่ีมีการดําเนินการในธุรกิจซ้ือมาขายไปไม�แปรรูป ให�ความสําคัญและปฏิบัติตาม
นโยบายของ อ.อ.ป. ท่ีกําหนดไว�วDา ให�คณะกรรมการท้ังสองฝ�ายจะต�องไปดําเนินการ ณ จุดดําเนินการครบตาม
จํานวน และให�รับมอบสDงมอบ ณ จุดท่ีกําหนดไว�เทDานั้น 
 6. ขอให� ออป.ภาคท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับยางพารา จัดทําบันทึกจัดสDงแผนการดําเนินงาน 
การกําหนดวันและเวลาในการดําเนินงานกรีดยางพาราในแตDละกิจกรรม ให� ออป.เขต และสวนป�าท่ีอยูDในสังกัด 
และขอให� ออป.เขต และสวนป�าท่ีสังกัด ออป.ภาคนั้น ๆ ดําเนินการให�เปSนไปตามข้ันตอน วันและเวลาท่ี ออป.
ภาคกําหนดด�วย กรณีท่ีไมDสามารถดําเนินการได�ตามท่ีสั่งการ ขอให�จัดทําบันทึกเพ่ือขออนุมัติเปSนรายกรณี ห�าม 
มิให�ใช�ดุลยพินิจของ ออป.เขต และสวนป�าในการดําเนินการ 
 7. ตามข�อ 6. สัญญาการกรีดยางอาจจะสDงผลกระทบตDอการเรียกร�องท่ีดินทํากินจากประชาชน
โดยรอบสวนป�า ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงขอให� ออป.เขต และสวนป�าทุกสวนจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห�ผลการ
ดําเนินงานในปW 2563 และวางแผนการดําเนินงานในปW 2564 ให�มีความชัดเจนตDอไปด�วย 
 8. ออป.ภาคใดยังไมDสามารถท่ีจะหาผู�ซ้ือน้ํายางพาราได� ขอให�เรDงรัดการดําเนินงานให�เปSนไปตาม
แผนการดําเนินงานด�วย 
 9. ในการนําเสนอตDอท่ีประชุมในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2564 ขอให� ส.นผ. จัดทําข�อมูล
เปTาหมายการดําเนินงานงบผูกพันเพ่ิมเติมจากเดิมด�วย 
 10. ขอให� ส.วป. และ ออป.ใต� เรDงรัดดําเนินการในเรื่องการปลูกไผDให�แล�วเสร็จโดยเร็ว และขอให�
ทุกหนDวยงานเรDงรัดดําเนินการวิเคราะห�และวางแผนการทําไม�ออกในปW 2564 ให�แล�วเสร็จ เพ่ือการดําเนินงาน 
ในปW 2565 ตDอไปด�วย 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปW 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)  
และขอให�หนDวยงานท่ีเก่ียวข�องรับข�อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสDวนท่ีเก่ียวข�องตDอไป 
 
 วาระท่ี 3.3 เรื่อง ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ของ อ.อ.ป. ประจําปBบัญชี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) 
1. เรื่องเดิม 
 การดําเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจําปWบัญชี 2564 อ.อ.ป. ได�เจรจาหารือกับ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด เพื่อกําหนดตัวชี้วัด และคDา
เกณฑ�วัดในบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปWบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. โดยกําหนด
ตัวชี้วัดและคDาเกณฑ�วัดให�เปSนไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน� แผนดําเนินงาน ประจําปWบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. และ
สอดคล�องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จนได�ข�อยุติ 

2. การดําเนินงาน...- 
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 4. จากข�อมูลท่ี ส.นผ. ได�เสนอตDอท่ีประชุมจะเห็นได�วDา อ.อ.ป. มีกําไร (ขาดทุน) เบ้ืองต�นในระหวDาง 
เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เปSนจํานวน 50.16 ล�านบาท โดยเปSนรายได�ท่ีไมDได�เกิดจากธุรกิจหลักและรอง 
รายได�สDวนใหญDเกิดจากธุรกิจท่ีไมDเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของ อ.อ.ป. การซ้ือมาขายไปไม�แปรรูป และการลด
ต�นทุนและคDาใช�จDายในการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ซ่ึงรายได�จํานวนดังกลDาวเปSนรายได�ท่ีสามารถจะชดเชยรายได�
จากธุรกิจอุตสาหกรรมไม� และธุรกิจด�านการทDองเท่ียวของ อ.อ.ป. ในเรื่องนี้ จึงขอให�ทุกหนDวยงานเรDงรัด
ดําเนินการให�เปSนไปตามแผนการดําเนินงาน และควบคุมการใช�น้ํามันเชื้อเพลิง การเดินทางตDาง ๆ ของผู�ปฏิบัติงาน 
และประหยัดคDาใช�จDายท่ีไมDจําเปSน รวมท้ังขอให� ผอส.ทุกสํานัก นําผลการประชุมหัวหน�าหนDวยงานและนโยบาย
ตDาง ๆ ท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. ถDายทอดให�กับผู�ปฏิบัติงานในสังกัดทราบด�วย 
 5. ขอให�ทุกหนDวยท่ีมีการดําเนินการในธุรกิจซ้ือมาขายไปไม�แปรรูป ให�ความสําคัญและปฏิบัติตาม
นโยบายของ อ.อ.ป. ท่ีกําหนดไว�วDา ให�คณะกรรมการท้ังสองฝ�ายจะต�องไปดําเนินการ ณ จุดดําเนินการครบตาม
จํานวน และให�รับมอบสDงมอบ ณ จุดท่ีกําหนดไว�เทDานั้น 
 6. ขอให� ออป.ภาคท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับยางพารา จัดทําบันทึกจัดสDงแผนการดําเนินงาน 
การกําหนดวันและเวลาในการดําเนินงานกรีดยางพาราในแตDละกิจกรรม ให� ออป.เขต และสวนป�าท่ีอยูDในสังกัด 
และขอให� ออป.เขต และสวนป�าท่ีสังกัด ออป.ภาคนั้น ๆ ดําเนินการให�เปSนไปตามข้ันตอน วันและเวลาท่ี ออป.
ภาคกําหนดด�วย กรณีท่ีไมDสามารถดําเนินการได�ตามท่ีสั่งการ ขอให�จัดทําบันทึกเพ่ือขออนุมัติเปSนรายกรณี ห�าม 
มิให�ใช�ดุลยพินิจของ ออป.เขต และสวนป�าในการดําเนินการ 
 7. ตามข�อ 6. สัญญาการกรีดยางอาจจะสDงผลกระทบตDอการเรียกร�องท่ีดินทํากินจากประชาชน
โดยรอบสวนป�า ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงขอให� ออป.เขต และสวนป�าทุกสวนจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห�ผลการ
ดําเนินงานในปW 2563 และวางแผนการดําเนินงานในปW 2564 ให�มีความชัดเจนตDอไปด�วย 
 8. ออป.ภาคใดยังไมDสามารถท่ีจะหาผู�ซ้ือน้ํายางพาราได� ขอให�เรDงรัดการดําเนินงานให�เปSนไปตาม
แผนการดําเนินงานด�วย 
 9. ในการนําเสนอตDอท่ีประชุมในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2564 ขอให� ส.นผ. จัดทําข�อมูล
เปTาหมายการดําเนินงานงบผูกพันเพ่ิมเติมจากเดิมด�วย 
 10. ขอให� ส.วป. และ ออป.ใต� เรDงรัดดําเนินการในเรื่องการปลูกไผDให�แล�วเสร็จโดยเร็ว และขอให�
ทุกหนDวยงานเรDงรัดดําเนินการวิเคราะห�และวางแผนการทําไม�ออกในปW 2564 ให�แล�วเสร็จ เพ่ือการดําเนินงาน 
ในปW 2565 ตDอไปด�วย 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปW 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)  
และขอให�หนDวยงานท่ีเก่ียวข�องรับข�อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสDวนท่ีเก่ียวข�องตDอไป 
 
 วาระท่ี 3.3 เรื่อง ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ของ อ.อ.ป. ประจําปBบัญชี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) 
1. เรื่องเดิม 
 การดําเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจําปWบัญชี 2564 อ.อ.ป. ได�เจรจาหารือกับ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด เพื่อกําหนดตัวชี้วัด และคDา
เกณฑ�วัดในบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปWบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. โดยกําหนด
ตัวชี้วัดและคDาเกณฑ�วัดให�เปSนไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน� แผนดําเนินงาน ประจําปWบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. และ
สอดคล�องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จนได�ข�อยุติ 

2. การดําเนินงาน...- 
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2. การดําเนินงาน 
 2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และผู�อํานวยการ 
อ.อ.ป. ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปWบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. 
และได�เสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะกระทรวงการคลังตาม
ข้ันตอนตDอไปแล�ว  
 2.2 ส.นผ. ได�ประสานหนDวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือรายงานผลความคืบหน�าการดําเนินงานตามบันทึก
ข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจําปWบัญชี 2564 (มกราคม - มีนาคม2564) โดย
สรุปดังนี้ 
 

เกณฑ"วัดการดําเนินงาน 
ระดับคะแนน 

ณ มีนาคม 2564 

เปFาหมาย 
คะแนน 
ปB 2564 

ความคืบหน�า 
(ร�อยละ) 

 1. การดําเนินงานตามยุทธศาสตร� 1.2353 4.4706 27.63 

 2. ผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

1.0000 3.2558 30.71 

 3. Core Business Enablers 2.7017 3.4669 77.93 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 1.7207 3.5468 48.51 
 

 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปWบัญชี 2564 
ของ อ.อ.ป. ประจําไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564) คาดการณ�ผลคะแนน อยูDที่ระดับคะแนน 1.7207  
หรือร�อยละ 48.51 ของเปTาหมาย อยDางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 1 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร� 
และการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 2 ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีผลความคืบหน�าการดําเนินงานไมDถึงร�อยละ 
50 เนื่องจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลDาวสDวนใหญDจะต�องมีการดําเนินการครบร�อยละ 100 จึงจะผDาน
ระดับคะแนน 3 และการดําเนินงานมีลักษณะแบบ Milestone  ซ่ึงจะทราบผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปWบัญชี 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปWบัญชี 2564 
ไตรมาสท่ี 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)  
 2. ให�หนDวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานให�เปSนไปตามคDาเกณฑ�วัดที่กําหนดและรายงานความ 
คืบหน�าให� ส.นผ. ทราบ ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน และให� ส.บก. นําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป.  ตDอไป 
ข�อคิดเห็นท่ีประชุม 
 ขอให�ทุกหนDวยงานท่ีรับผิดชอบตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปW
บัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. เรDงรัดการดําเนินงานเพ่ือให�เปSนไปตามเปTาหมายท่ีกําหนด และรายงานความคืบหน�า 
ให� ส.นผ. ทราบ ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน กรณีท่ีพบปMญหาอุปสรรคในการดําเนินงานขอให�หารือ ส.นผ. เพ่ือ
ดําเนินการในสDวนท่ีเก่ียวข�องตDอไป 
 

มติท่ีประชุม...- 
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มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปW

บัญชี 2564 ไตรมาสท่ี 1 (มกราคม - มีนาคม 2564) 
 2. เห็นชอบให�หนDวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินงานให�เปSนไปตามคDาเกณฑ�วัดท่ีกําหนดและรายงาน
ความคืบหน�าให� ส.นผ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และให� ส.บก. นําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป.  
ตDอไป 
 
 วาระท่ี 3.4 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการต�อสัญญาเช�าท่ีดิน อ.อ.ป. แปลงบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
1. เรื่องเดิม 
 1.1 ส.ธต. ได�พัฒนาพ้ืนท่ี อ.อ.ป. แปลงบางนา กรุงเทพมหานคร ให�เชDาระยะสั้น 1 - 3 ปW จํานวน 
16 สัญญา รายได�ตDอเดือนรวม เดือนละ 1,134,325.- บาท 
 1.2 ผู�อํานวยการ ได�มีบันทึกสั่งการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ท�ายบันทึก ส.กม. ดDวน ที่ ทส
1405.2/203 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานคดีล�มละลาย คดีสาขาหมายเลขดําท่ี สล 155/2562 คดี
สาขาหมายเลขแดง ท่ี สล 379/2562 ให�ดําเนินการตาม (3) ส.ธต. และ ส.บง. เพ่ือทราบและดําเนินการตาม 2. 
โดยสํานักกฎหมายมีความเห็นวDา คดีนี้แม�จะอยูDระหวDางพิจารณาดําเนินการในชั้นฎีกาตามท่ี ส.กม.เสนอแตDก็ไมD
ทําให�ผลคดีในชั้นอุทธรณ�เปลี่ยนแปลงไป อ.อ.ป. จึงไมDควรกDอภาระผูกพันใด ๆ ในท่ีดินท้ังห�าแปลงจนกวDา 
ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปSนอยDางอ่ืน โดยผู�อํานวยการได�โปรดสั่งการให�นําเข�าหารือในประชุม
หัวหน�าหนDวยงาน ครั้งท่ี 3/2564 เพ่ือพิจารณา 
2. การดําเนินงาน 
 ส.ธต. ได�มีบันทึกดDวนท่ีสุด ท่ี ทส 1407/278 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2564 เรื่อง กําหนดราคากลาง 
ในการตDอสัญญาเชDาท่ีดิน อ.อ.ป. แปลงบางนา กรุงเทพมหานคร (บริษัท ทริปเปpqล คอนซัลแทนส�จํากัด และกิจการ
รDวมค�า เอสที - เอสจี) โดยขอหารือแนวทางปฏิบัติวDาสํานักธุรกิจการตลาดต�องดําเนินการอยDางไร เก่ียวกับการ
เชDา การใช�ประโยชน�พ้ืนท่ี และการชําระคDาเชDา ในระหวDางท่ี อ.อ.ป. ดําเนินการยื่นคําร�องชั้นฎีกาเพ่ือ ส.ธต. จะได�
ปฏิบัติอยDางถูกต�องพร�อมกับแจ�งให�ผู�เชDาทราบตDอไป โดยรองผู�อํานวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ปฏิบัติการ
แทนผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ได�โปรดสั่งการ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ตDอท�ายบันทึกดังกลDาว วDา สัญญาท่ีจะครบ
กําหนดภายในเร็ว ๆ นี้ (2 - 3 เดือนข�างหน�า) ถ�าผู�เชDาประสงค�ท่ีจะขอเชDาตDอไปให�เสนอขออนุมัติ อ.อ.ป. ตDอไป 
และ นําเข�าหารือในท่ีประชุมหัวหน�าหนDวยงาน ครั้งท่ี 3/64 ตามท่ีผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ได�โปรดสั่งการไว� 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให�การดําเนินการเก่ียวกับพ้ืนท่ีเชDา อ.อ.ป. แปลงบางนา เปSนไปด�วยความถูกต�อง จึงขอเสนอ 
ตDอท่ีประชุมหัวหน�าหนDวยงานเพ่ือโปรดพิจารณา แนวทางการปฏิบัติเพ่ือ ส.ธต.จะได�ดําเนินการให�ถูกต�องตDอไป 
 จึงขอเสนอตDอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว เพ่ือให�การดําเนินการเก่ียวกับพ้ืนท่ีเชDา อ.อ.ป. แปลงบางนา เปSนไปด�วย 
ความรอบคอบและถูกต�อง ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบให� ส.กม. จัดทําบันทึกนําเรียนผู�อํานวยการ อ.อ.ป. เพ่ือ
โปรดพิจารณา ให�เปSนไปตามท่ี ส.กม. ได�หารือกับผู�ท่ีเก่ียวข�อง และขอให� ส.ธต. ดําเนินการในสDวนท่ีเก่ียวข�อง
ตDอไป 

วาระท่ี ...- 
 



สรุปผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

ผลงาน /
ความคืบหน้า

(ร้อยละ)
ระดับคะแนน

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

 1. การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 17 24.71 1.2353
1.1 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10

  1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5

    (1) การส่งเสริมเกษตรปลูกบํารุงไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564
(ส.วป./ ออป.ภาค)

ระดับ 5 30.00 1.0000 0.0500

    (2) การดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562 - 2563 (ส.วป./ออป.ภาค)
  1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 5

    (1) การปลูกหวายและไผ่ในพ้ืนที่สวนป่าเพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (ออป.เนือบน) ระดับ 2.50 29.41 1.0000 0.0250
    (2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพ้ืนที่สวนป่า (ส.วป./ ออป.ภาค) ระดับ 2.50 36.54 1.0000 0.0250

1.2 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 3
  1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 3

    (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดข้ึนจริงในช่วงปีบัญชี  (ส.นผ./ ส.บง.) ร้อยละ 1.50 14.16 1.0000 0.0150
    (2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน  (ส.นผ./ ส.บง.) ร้อยละ 1.50 55.26 1.0000 0.0150

1.3 การดําเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. (ส.นผ.) ระดับ 4 40.00 2.0000 0.0800

2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 43 20.00 1.0000
ตัวช้ีวัดทางการเงิน 25
2.1 กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA) (ส.บง.) ล้านบาท 15 25.00 1.0000 0.1500
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  (ส.บง.) ล้านบาท 10 25.00 1.0000 0.1000
ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่การเงิน 18

2.3 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 
แผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจําปีบัญชี 2564

10 34.82 1.0000 0.1000

    (1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า (ออป.กลาง) ระดับ 1 40.00 1.0000 0.1000
    (2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ํา (ออป.เหนือบน) ระดับ 1 40.00 1.0000 0.1000
    (3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (ส.คช.) ระดับ 1 25.00 1.0000 0.1000
    (4) กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตบํารุงไม้เศรษฐกิจ (ส.วป./ ออป.ภาค) ระดับ 1 30.00 1.0000 0.1000
    (5) กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ (ออป.เหนือบน) ระดับ 1 30.00 1.0000 0.1000
    (6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ส.ธต./ ออป.ภาค) ระดับ 1 37.50 1.0000 0.1000

    (7) โครงการร่วมดําเนินงานกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/
 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (ส.ธต./ ออป.ภาค /ส.นผ. / ส.บง.)

ระดับ 1 40.00 1.0000 0.1000

    (8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM)
(ส.วป./ ออป.ภาค)

ระดับ 1 35.00 1.0000 0.1000

    (9) กิจกรรมจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) (ส.วป.)
ระดับ 1 35.00 1.0000 0.1000

    (10) กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร (ออป.ใต้) ระดับ 1 35.71 1.0000 0.1000

2.4 ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมของ อ.อ.ป. (Product Champion) 
(ส.ธต./ ออป.เหนือบน/ ออป.กลาง)

ระดับ 4 37.50 1.0000 0.0400

2.5 ความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (ส.ธต.) ระดับ 4 25.00 1.0000 0.0400

 3. Core Business Enablers ** 40 29.75 2.7017
3.1 การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการนําองค์กร (ส.บก.) ระดับ 5 30.74 1.5372 0.1376
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ส.นผ.) ระดับ 5 28.80 1.4400 0.1327
3.3 การบริหารความเสี่ยงและ ระดับ 5 30.40 1.5200 0.1367
     การควบคุมภายใน  (ส.นผ.)
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ส.ธต.) ระดับ 5 23.00 1.1502 0.1182
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.วป.) ระดับ 5 21.05 1.0525 0.1133
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (ส.บก.) ระดับ 5 44.14 2.2070 0.1711
3.7 การจัดการความรู้และนวตักรรม (ส.บก./ ส.วป.) ระดับ 5 23.70 1.1850 0.1200
3.8 การตรวจสอบภายใน (ส.ตส.) ระดับ 5 36.19 1.8095 0.1512

ภาพรวมผลการดําเนินงาน  ณ มีนาคม 2564 24.82 1.7207
เป้าหมายคะแนน ปี 2564 3.5468

หมายเหตุ  *  ข้อมูล ณ มีนาคม 2564
              ** ผลคะแนน ปี 2563 (Baseline) โดยรวมคะแนน Handicap จํานวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน / ผู้รับผิดชอบ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

2564*



ตัวชี้วัด
น้ําหนัก

( % )

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน

คืบหน้า

( % )
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1  การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 17 24.71 1.2353

1.1 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 31.98

  1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1 5 ส.วป. / ออป.ภาค 30.00 1.0000 0.0500

สิ่งแวดล้อม (น้ําหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 2
      (1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพ
ทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564
      (2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563

ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกไม้บํารุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 และผลการสํารวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5

เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และ
ผลสํารวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5

เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และ
ผลสํารวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5

เทียบเท่ากับ ระดับ 5

  1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 5

      (1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1 2.50 ออป.เหนือบน 29.41 1.0000 0.0250

ทางชนิดพันธุ์ ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 5

      (2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1 2.50 ส.วป./ออป.ภาค 36.54 1.0000 0.0250
ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 5

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ

   อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรม
ไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่าวังชิ้น จ.แพร่,  
สวนป่าแม่สุก จ.ลําปาง,      สวนป่าปากปาด 
จ.อุตรดิตถ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย,   สวนป่า
ห้วยแร้ง จ.ตราด   และ สวนป่าท่าชนะ 
จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 6 สวนป่า โดยเป็น
กิจกรรมดูแลรักษาไม้แปลงเก่า จํานวน 255 ไร่ ซึ่ง
แบ่งเป็นไม้ปลูกปี 2561 จํานวน 200 ไร่ และ
ปี 2562 จํานวน 55 ไร่)
   ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดเตรียมกล้าไม้ เพื่อ
นํามาปลูกซ่อมและเพิ่มเติมให้มีชนิดพันธุ์เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 และดูแลรักษากําจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย 
ตามหลักวิชาการ และติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้หรือ
ซ่อมแซมป้ายชื่อ พร้อมทั้งจัดทําแนวป้องกันไฟใน
พื้นที่แปลงปลูก
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 36.54

   อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินการส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกไม้บํารุงเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้
ราษฎร/เอกชน ปี 2564 จํานวนพื้นที่ ไม้โตเร็ว 
9,200 ไร่ และไม้โตช้า 6,800 ไร่  และ อ.อ.ป. ได้
ดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563  
จํานวนพื้นที่ 46,690 ไร่ 
   ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่
เข้าร่วมโครงการฯ
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 30

   อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินการปลูกหวายและ
ไผ่ในพื้นที่สวนป่าหลวงสันกําแพง ต.แม่ทาเหนือ 
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ ปี 2564 จํานวนพื้นที่ 
300 ไร่ และดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 600 ไร่
   ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทําไม้หลักและ
ปักหลักหมายแนวปลูก
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 29.41
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1.2 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 3 37.36
      1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 3 34.71

      (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1 1.50  ส.นผ. / ส.บง.   ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 14.16 1.0000 0.0150
(ถ่วงน้ําหนักร้อยละ 50) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85 เทียบเท่ากับ ระดับ 2 14.16

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ ระดับ 5

      (2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ําหนักร้อยละ 50) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1 1.50  ส.นผ. / ส.บง.   ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 55.26 1.0000 0.0150
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85 เทียบเท่ากับ ระดับ 2 55.26
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ ระดับ 5

1.3 การดําเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. กําหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสําหรับวัดผลสําเร็จ (KPIs) ในการ
บรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นําจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากปา่ปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่
ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)

เทียบเท่าระดับ 1 4 ส.นผ. 40.00 2.0000 0.0800

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนําเสนอผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ
เป้าหมายสําหรับวัดผลสําเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรก
ของปีบัญชี 2564

เทียบเท่าระดับ 2

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบเป้าหมายสําหรับวัดผลสําเร็จ (KPIs) การบรรลวุิสัยทัศน์ ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เทียบเท่าระดับ 3

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายสําหรับปี 2564 
คิดเป็นร้อยละ 90

เทียบเท่าระดับ 4

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายสําหรับปี 2564 
คิดเป็นร้อยละ 100

เทียบเท่าระดับ 5

อ.อ.ป. ได้กําหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม
สําหรับวัดผลสําเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์
ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นําจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่า
ปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565) 
และนําเสนอผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ
เป้าหมายสําหรับวัดผลสําเร็จ (KPIs) การบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564 แล้ว
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างนําเสนอคณะกรรมการของ
 อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 40.00

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ



ตัวชี้วัด
น้ําหนัก

( % )

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน

คืบหน้า

( % )
ระดับคะแนน

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก

2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 43 20.00 1.0000

ตัวชี้วัดทางการเงิน 25 25.00

2.1 กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA)  ค่า EBIDA -20.95 / +47.25 15 ส.บง. 25.00 1.0000 0.1500

EBIDA จํานวน 0  ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1
EBIDA จํานวน 20.95 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2
EBIDA จํานวน 41.90 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3
EBIDA จํานวน 89.15 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4

EBIDA จํานวน 136.40 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5

2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน - 11.50 / +47.50 ล้านบาท 10 ส.บง. 25.00 1.0000 0.1000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 172 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 183.50 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 195 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 242.50 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 290 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 20
2.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขา ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 80 เทียบเท่าระดับ 1 10 34.82 1.0000 0.1000

ทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ปี 2564 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 2

ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100 เทียบเท่าระดับ 3
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดใน
ทุกโครงการ

เทียบเท่าระดับ 4

ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพธ์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดใน
ทุกโครงการ

เทียบเท่าระดับ 5

ผลผลิต :  ผลลัพธ์ ประเภท

      (1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า ผลผลิต
 - แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ มีค่าเป็นไม้ประสานได้ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย ปี 2564 (จํานวน 2,480 ลบ.ฟ.) 
 ผลลัพธ์
 - แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ เป็นไม้ประสานได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 2564 ร้อย
ละ 2

สังคม 1 ออป.กลาง    อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินงานตามโครงการดูแล 
ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า โดยกําหนด
เป้าหมายการนําเศษไม้ปลายไม้ ไม้มีค่าไปแปรรูป
เป็นไม้ประสาน จํานวน 2,480 ลบ.ฟ.
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทําบัญชีรายละเอียดไม้
ท่อนที่นําเข้าแปรรูป
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 40.00

40.00 1.0000 0.1000

 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประมวลผลหาค่า 
EBIDA

    อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประมวลผลหา
ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ
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ผลการดําเนินงาน
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( % )
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น้ําหนัก

ผลผลิต :  ผลลัพธ์ ประเภท

      (2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ํา ผลผลิต
  - พื้นที่ 12,535 ไร่
ผลลัพธ์
 - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สังคม 1 ออป.เหนือบน    อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินงานตามแผนงานปลูก
สร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ํา ใน
พื้นที่รับผิดชอบของสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ 
จ.เชียงใหม่ จํานวนพื้นที่ 12,535 ไร่
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดัซื้อกล้าไม้และดูแล
กล้าไม้ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 40.00

40.00 1.0000 0.1000

      (3.) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย ผลผลิต
 - ช้าง 600 เชือก 
ผลลัพธ์
 - กําหนดและดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช้างได้อย่าง
ครบถ้วน และความพึงพอใจของเจ้าของช้างที่เข้ามารับบริการมากกว่า 4.50

สังคม 1 ส.คช.    อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ส.คช. ดําเนินงาน
คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย โดยในปี 2564 มี
เป้าหมายจะจะดูแลจํานวน  600 เชือก 
   ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณากําหนด
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช้าง ประจําปี 2564 
ให้มีความเหมาะสม 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 25

25.00 1.0000 0.1000

      (4) กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตบํารุงไม้เศรษฐกิจ ผลผลิต
 - พื้นที่ 9,920 ไร่ 
ผลลัพธ์
 - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สังคม 1 ส.วป. / ออป.ภาค    อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต
บํารุงไม้เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการดําเนินการ 
จํานวน 9,920 ไร่
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดายวัชพืช ใส่ปุ๋ย และปลูก
ซ่อม
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 30.00

30.00 1.0000 0.1000

      (5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ ผลผลิต
 - สวนป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถรื้อพัฒนาปลูกใหม่ได้ 
จํานวน 400 ไร่ 
ผลลัพธ์
 - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

พาณิชย์ 1 ออป.เหนือบน   อ.อ.ป. ได้อนุมัติดําเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตใน  
พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจแล้ว และให้ ออป.เหนือ
บน รับผิดชอบการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
   ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก
พื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ผลผลิตในสวน
ป่าไม้เศรษฐกิจ และจัดทําแผนปลูกสร้าง
สวนป่า 
   ความคืบหน้าการดําเนินการ  ร้อยละ 30.00

30.00 1.0000 0.1000

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ
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ผลผลิต :  ผลลัพธ์ ประเภท

      (6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า ผลผลิต
 - มีโครงการระดมทุนจากพันธมิตรจํานวน 1 โครงการ
ผลลัพธ์
 - วงเงินจากการทําสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

พาณิชย์ 1 ส.ธต. / ออป.ภาค    อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินการตามโครงการ
ระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า โดยกําหนดเป้าหมายมี
โครงการระดมทุนจากพันธมิตรจํานวน 1 โครงการ
 และวงเงินจากการทําสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้าน
บาท
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามรวบรวม
โครงการฯ จาก ออป.ภาคเพื่อพิจารณาเรื่องการ
ระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 37.50

37.50 1.0000 0.1000

      (7) โครงการร่วมดําเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่า
เศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ผลผลิต
 - ร่วมดําเนินงานกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. อย่างน้อย 1 
ด้าน:
 - มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดําเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ไม่น้อย
กว่า 10 ล้านบาท

พาณิชย์ 1 ส.ธต. / 
ออป.ภาค / 
ส.นผ. / ส.บง.

   อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินการตามโครงการร่วม
ดําเนินงานกับภาครัฐและเอกชน ในด้านปลูกไม้
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยกําหนดการร่วมดําเนินงานกับภาคเอกชน เพื่อ
พัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. อย่างน้อย 1 ด้าน และมี
แหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดําเนินงานร่วมกับ
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนําเสนอ อ.อ.ป. เพื่อ
มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบเชิญชวนหรือ
สรรหาภาคเอกชนร่วมพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. ทั้ง 
 3 ด้าน
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 40.00

40.00 1.0000 0.1000

      (8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) ผลผลิต
 - สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 13 แห่ง 
ผลลัพธ์
 - สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 13 แห่ง

พาณชิย์ 1 ส.วป. / ออป.ภาค    อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินการตามกิจกรรมการ
จัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) โดย
กําหนดเป้าหมายสวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือ
รักษามาตรฐานจํานวน 13 แห่ง
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการให้ความรู้ระบบการ
จัดการสวนป่า / ป่าไม้ อย่างยั่งยืน ตาม
มาตรฐานสากล FSC
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 35.00

35.00 1.0000 0.1000

      (9) กิจกรรมจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) ผลผลิต
 - โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 9 แห่ง 
ผลลัพธ์
 - โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 9 แห่ง

พาณิชย์ 1 ส.วป.    อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินงานตามกิจกรรมจัดทํา
ระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ 
(CoC) โดยกําหนดเป้าหมายโรงงานผ่านการตรวจ
รับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 9 แห่ง
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสํารวจโรงงานเบื้องต้น
 และให้ความรู้ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของ
สินค้าไม้ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 35.00

35.00 1.0000 0.1000

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ



ตัวชี้วัด
น้ําหนัก

( % )

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน

คืบหน้า

( % )
ระดับคะแนน

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก

ผลผลิต :  ผลลัพธ์ ประเภท

      (10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร ผลผลิต
 - ผู้เข้าชมศูนย์ฯ จํานวน 200 คน
ผลลัพธ์
 - ระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

สังคม 1 ออป.ใต้    อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ออป.ใต้ ดําเนินงานตาม
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร 
โดยกําหนดเป้าหมายผู้เข้าชมศูนย์ฯ จํานวน 200 
คน และมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
   ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมศูนยฯ์ จํานวน 500 คน อยู่
ระหว่างการจัดทํารายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลการประเมินความ
พึงพอใจ
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 35.71

35.71 1.0000 0.1000

2.4 ความสําเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจําปี 2564 ดําเนินการ
ตามขั้นตอน 1) สํารวจความต้องการของลูกค้า 2) กําหนดความต้องการ
ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือ
บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ

เทียบเท่าระดับ 1 4 ส.ธต. / 
ออป.เหนือบน / 

ออป.กลาง

37.50 1.0000 0.0400

ดําเนินการระดับ 1  ครบถ้วน และทําการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้ง
กําหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจําปี 2564 นําเสนอ
ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กําหนด

เทยีบเท่าระดับ 2

ดําเนินการระดับ 2  ครบถ้วน นําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจําปี 2564 ออกจําหน่ายและมี
รายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

เทียบเท่าระดับ 3

นําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product 
Champion) ประจําปี 2564 ออกจําหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. 
(Product Champion) ที่พฒันาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 5

เทียบเท่าระดับ 4

นําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product 
Champion) ประจําปี 2564 ออกจําหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. 
(Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10

เทียบเท่าระดับ 5

   อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดําเนินงานตามแผน
ความสําเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ 
อ.อ.ป. โดยกําหนดเป้าหมายในการนําผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Product Champion) ประจําปี 2564 
ออกจําหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 
10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่
พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารวบรวมและ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. 
(Product Champion) ประจําปี 2564 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 37.50

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ



ตัวชี้วัด
น้ําหนัก

( % )

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน

คืบหน้า

( % )
ระดับคะแนน

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก

2.5 ความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ด้าน
ลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และ
ครอบคลุมสารสนเทศที่สําคัญ

เทียบเท่าระดับ 1 4 25.0000 1.0000 0.0400

ดําเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
เพื่อประเมินสถานการณ์สําหรับการประกอบธุรกิจ ของการดําเนินงานด้าน
ลูกค้า รวมถึงกําหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่
ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนํามาจัดทํายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด
ของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจําปี 2565

เทียบเท่าระดับ 2

ดําเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจําปี 2565 เสนอผู้อํานวยการ อ.อ.ป. 
ให้ความเห็นชอบ

เทียบเท่าระดับ 3

ดําเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจําปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป.
 ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี

เทียบเท่าระดับ 4

ดําเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

เทียบเท่าระดับ 5

3 Core Business Enablers ** 40 29.75 2.7017

   3.1 การกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กร ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ Core Business 5 ส.บก. 30.74 1.5372 0.1376
   3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ Enablers แต่ละด้านพิจารณา 5 ส.นผ. 28.80 1.4400 0.1327
   3.3 การบริหารความเสี่ยง และ 5 ส.นผ. 30.40 1.5200 0.1367
        การควบคุมภายใน
   3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 5 ส.ธต. 23.00 1.1502 0.1182
   3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ส.วป. 21.05 1.0525 0.1133
   3.6 การบริหารทุนมนุษย์ 5 ส.บก. 44.14 2.2070 0.1711
   3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 5 ส.บก. / ส.วป. 23.70 1.1850 0.1200
   3.8 การตรวจสอบภายใน 5 ส.ตส. 36.19 1.8095 0.1512

ภาพรวมผลการดําเนินงาน ณ ธันวาคม 2563 24.82 1.7207

หมายเหตุ  *  ข้อมูล ณ มีนาคม 2564
              ** ผลคะแนน ปี 2563 (Baseline) โดยรวมคะแนน Handicap จํานวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]

   อ.อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะทํางานในการกํากับและ
ติดตามงานด้าน Core  Business Enablers เพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดทําแผนเพื่อยกระดับคะแนน Enablers ใน
แต่ละหัวข้อ

   อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ส.ธต. ดําเนินการเรื่อง 
ความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาดของ อ.อ.ป. โดยกําหนดเป้าหมาย ให้
นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะ
ยาว (3 – 5 ปี) และประจําปี 2565 ให้
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อน
เริ่มปีบัญชี และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
   ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ด้านลูกค้า
และตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สําคัญ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 25.00

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ



                            บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด                                                                                    1                                                                                        

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ประจำปีบญัชี 2564 
 

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2564 การปรับ     
ค่าเกณฑ์วัด 2559 2560 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  17            
1.1 การดำเนนิงานตามนโยบาย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 10            

1.1.1 แผนการจัดการ
ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 5 - - - 5.0000 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

(1) การส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้าง
อาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน 
ปี 2564  

             

(2) การดูแลรักษาสวนป่า
แปลงเก่า ปี 2562 -2563 

             

1.1.2 แผนงานส่งเสรมิ 
และอนรุักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

 5            

(1) การปลูกหวายและไผ่
ในพื้นทีส่วนป่าเพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายทางชนิดพนัธุ ์

ระดับ 2.50 - - - 5.0000 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

(2) การอนุรักษ์พนัธุกรรม
ไม้ด้ังเดิมและหายากในพื้นที ่
สวนป่า 

ระดับ 2.50 - - - 5.0000 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน 
หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2564 การปรับ     
ค่าเกณฑ์วัด 2559 2560 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

1.2 การดำเนนิงานตามนโยบาย
กระทรวงการคลัง 

1.2.1 ความสามารถในการ
บริหารแผนลงทนุ 

 3 
 
3 

           

(1) ร้อยละของภาพรวมการ
เบิกจ่ายที่เกิดขึน้จริงในช่วงปีบญัช ี

ร้อยละ 1.50 
 

58.89 65.20 71.85 86.61 N/A 80 85 90 95 100 -/+5 

(2) ร้อยละความสามารถ 
ในการเบิกจ่ายตามแผน  

ร้อยละ 1.50 
 

58.85 68.28 72.31 85.23 N/A 80 85 90 95 100 -/+5 

1.3 การดำเนนิงานเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. 

ระดับ 4 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

2. ผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

 43 
 

           

• ตัวช้ีวัดทางการเงิน  25            
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน 

(EBITDA)  
ล้านบาท 15 

 
99.45 178.99 515.04 66.17 N/A 0.00 20.95 41.90 89.15 136.40 -20.95 / 

+47.25 
2.2 การบริหารสภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำเนินงาน 

ล้านบาท 10 242.23 123.67 4.35 59.56 N/A 172 183.5 195 242.5 290 -11.5/ 
+47.5 

• ตัวช้ีวัดท่ีไม่ใช่การเงิน  18            
2.3 การดำเนนิงานตาม 

แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ สาขา 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.
อ.ป. ปี 2561-2565 และแผน
ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปี
บัญชี 2564 

ระดับ 10 - 4.3600 4.1781 4.5625 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน 
หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2564 การปรับ     
ค่าเกณฑ์วัด 2559 2560 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

2.4 ความสำเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ  
อ.อ.ป. (Product Champion) 

ระดับ 4 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

2.5 ความสำเร็จในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด
ของ อ.อ.ป. 

ระดับ 4 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

3. Core Business Enablers ระดับ 40 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำ

องค์กร 
 5            

3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  5            
3.3 การบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน 
 5            

3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า 

 5            

3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  5            
3.6 การบริหารทุนมนุษย์  5            
3.7 การจัดการความรู้และ

นวัตกรรม 
 5            

3.8 การตรวจสอบภายใน  5            
 
หมายเหตุ :  

1. N/A อยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงาน 
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คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ  
 

ตัวช้ีวัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  

1.1 การดำเนนิงานตามนโยบาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 
2564 ประกอบด้วย 2 แผนงานคือ  
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย  

2 กิจกรรม คือ 
(1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 

(เป้าหมายปี 2564 แบ่งเป็น ไม้โตเร็ว 9,200 ไร่ และไม้โตช้า 6,800 ไร่) 
(2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562-2563 (เป้าหมายรวมเท่ากับ 46,690 ไร่) 

ทั้งนี้ มีรายละเอียดของค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้ 
ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า  
ปี 2562-2563 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบญัชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเปน็ 
ร้อยละ 80   

เทียบเท่าระดับ 1 

ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า  
ปี 2562-2563 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบญัชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเปน็ 
ร้อยละ 90   

เทียบเท่าระดับ 2 

ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า  
ปี 2562-2563 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบญัชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเปน็ 
ร้อยละ 100 

เทียบเท่าระดับ 3 

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และกิจกรรมการส่งเสรมิเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ มีอัตราการ 
รอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เทียบเท่าระดับ 4 

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรมากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

เทียบเท่าระดับ 5 
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ 
(1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพือ่ส่งเสรมิความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ จำนวนพื้นที่ปลูก

ใหม่ปี 2564 จำนวน 300 ไร่ และดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 600 ไร่ โดยมีรายละเอียดของค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับ 
ดังนี้  

ดำเนนิการปลูกหวายและไผใ่นพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏบิัติงานประจำปีบญัชี 2564 
ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80 

เทียบเท่าระดับ 1 

ดำเนินการปลูกหวายและไผ่ในพืน้ที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏบิัติงานประจำปีบญัชี 2564 
ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90 

เทียบเท่าระดับ 2 

ดำเนินการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี  
2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100  

เทยีบเท่าระดับ 3 

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบเท่าระดับ 5 

(2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (กิจกรรมดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 
จำนวน 255 ไร่ โดยแบ่งเป็นไม้ปลูกปี 2561 จำนวน 200 ไร่ และปี 2562 จำนวน 55 ไร่) โดยมีรายละเอียด
ของค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้  

ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80 

เทียบเท่าระดับ 1 

ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป.  คิดเป็นร้อยละ 90 

เทียบเท่าระดับ 2 

ดำเนินการอนุรักษ์พนัธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพืน้ที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏบิติังาน
ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ100 

เทียบเท่าระดับ 3 

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบเท่าระดับ 5  
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
 หมายเหตุ: 

1. แผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ขั้นตอนและ
กิจกรรมดำเนินงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานในปีบัญชี 2564 รายเดือน 
(Gantt chart) 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย 6. ผู้รับผิดชอบ 7. เป้าหมายประจำปีบัญชีที่ท้าทายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผนงาน 8. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ ท้ังในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. แผนดังกล่าวจะมีการพิจารณาคุณภาพของเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการปรับลดคะแนนของตัวชี้วัด ท้ังนี้ ไม่เกิน 1.0000 คะแนน ของคะแนนที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม 

1.2 การดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงการคลัง 
1.2.1 ความสามารถในการบรหิาร

แผนลงทุน  

 
 

• ความสามารถในการบรหิารแผนลงทุนประจำปีบญัชี 2564 เปน็การดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี  

• โดยที่ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึน้จริงในช่วงปีบญัชี 2564 คำนวณจากร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายที่
เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2564 เทียบกับวงเงินตามงบลงทุนโดยมีสูตรการคำนวณดังนี ้

=   ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทนุที่เกิดขึน้จริงในช่วงปีบญัชี 2564 X 100 
       ยอดเงินตามงบลงทุนปีบญัชี บัญชี 2564 ที่ได้รับอนุมัติใหเ้บิกจ่าย 

• ทัง้นี้ ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส่วน
ยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ให้ใช้ยอดสรุป ณ สิ้นปีบัญชี ที่รวบรวมโดย สคร. เช่นเดียวกันเป็นฐานและมี
การปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของ
โครงการลงทุน โดยให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC) 

2. ร้อยละความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน  

• คำนวณจากค่าเฉลีย่ของร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ทำได้ในแต่ละไตรมาส โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ 
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กำหนดให้  : X1, X2, X3, X4 =ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

 Y1,Y2,Y3,Y4 =วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีบัญชีแต่ละไตรมาส    

• ทั้งนี้ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงรายไตรมาสของ สคร. 
• ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาส ให้ใช้ยอดสรุปรายไตรมาสจากรัฐวิสาหกิจที่ เห็นชอบโดย

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจัดส่งให้ สคร. และที่ปรึกษาเป็นประจำภายในวันที่ 15 ของเดือนแรกของทุกไตรมาส  
• ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาสได้ทันเวลาที่กำหนด หรือจัดส่ง

โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ข้อมูลตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้อมูลล่าสุดในการพิจารณา 

• การปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ท่ีรัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของ
โครงการลงทุน และให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC) 

• กรณีมีการปรับเปลี่ยนงบลงทุนจากการขออนุมัติผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระหว่างปีบัญชีให้
ปรับยอดอนุมัติที่เบิกจ่ายได้เฉพาะของไตรมาสที่ปรับเปลี่ยนและไตรมาสที่เหลือของปีบัญชี เท่านั้น 

1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์
ของ อ.อ.ป. 

• ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 มีการกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับ
ดังนี้ 
กำหนด/ทบทวนเป้าหมายทีเ่ป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทศันข์อง อ.อ.ป. 
“เปน็ผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” 
โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565) 

เทียบเท่าระดับ 1 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเหน็ชอบเป้าหมายสำหรับวัดผล
สำเร็จ (KPIs) การบรรลุวสิัยทศัน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบญัชี 2564 

เทียบเท่าระดับ 2 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบเป้าหมายสำหรับ
วัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลวุิสัยทศัน์ ภายในวนัที ่30 มิถนุายน 2564 

เทียบเท่าระดับ 3 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 4 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 เทียบเท่าระดับ 5 

หมายเหตุ:  
1. ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. เชิงปริมาณที่วัดผลสำเร็จได้ หากไม่

ดำเนินการจะถือว่าไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับดังกล่าว 
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2. เป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดจะต้องแสดงให้เห็นถึงการบรรลุใน 2 ประเด็น ในปี 2565 ได้แก่ 1) การเป็น

ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ 2) การยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก  
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
• ตัวช้ีวัดทางการเงิน  
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน 

(EBITDA) 
• EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization  

(กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) 
    โดยกำไรจากการดำเนินงาน = รายได้จากการดำเนนิงาน – ค่าใช้จ่ายจากการดำเนนิงาน + Non Cash Item ได้แก่ ค่าเสื่อม

ราคา ค่าใช้จ่ายชดเชยการเกษียณก่อนกำหนด (Early Retirement) และเงินโบนสักรรมการและพนักงาน 
• รายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้ค่าขาย + รายได้จากการให้บริการรักษาเนื้อไม้ + รายได้ผลิตยางพารา + รายได้

รับจ้างปลูกป่า + รายได้จากการท่องเที่ยว + รายได้อ่ืน 
• ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประกอบด้วย ต้นทุนขาย + ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการรักษาเนื้อไม้ + ค่าใช้จ่ายผลิตยางพารา + 

ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว + ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและการขาย + ค่าเสื่อมราคา + ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
• รายการที่ไมน่ำเข้ามาคำนวณ ได้แก่ รายได้เงินอุดหนนุรัฐบาล ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เงิน

ตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายเชิงสงัคมที่มีมติ ครม. รองรับ รายได้
เงินชดเชยพืน้ที่สวนป่า ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพืน้ที่สวนป่า และเงินโบนสักรรมการและพนักงาน   

• รายการที่จะต้องมีการปรับค่าเกณฑ์วัดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้ปีบัญชี 2564 ได้แก่   
1. ราคาผลิตภัณฑ์ยางพาราตามสมมติฐาน  
2. ค่าซ้ือสินค้า (ค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า)  
3. ค่าส่วนแบ่งยางพารา 
4. ค่าจ้างเหมา (บริการ) 
5. ค่าจ้างที่ปรึกษา 
6. ค่าปุ๋ยจากค่าใช้จ่ายผลิตยางพารา  
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น เงินเดือน ค่ากรีดยาง เป็นต้น 
8. ค่าเสื่อมราคา 
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2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแส

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
 

• งบกระแสเงินสดในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ปีบัญชี 2564 เพื่อประเมินสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่
เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน  

• งบกระแสเงินสดประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน 
รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ (โอนคืน) หนี้สูญ ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า ค่าใช้จ่ายตัด
บัญชี ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) ประมาณการเผื่อสินค้าชำรดุและเสื่อมคณุภาพ (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์  
(กำไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดอกเบี้ยจ่าย ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ พัสดุคงเหลือ สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อ่ืน เงินรับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โบนัสค้างจ่าย รายได้รอ
การรับรู้ หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

• รายการที่จะต้องมีการปรับค่าเกณฑ์วัดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปีบัญชี 2564 ได้แก่ 
1. รายการตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1  
2. ค่าเสื่อมราคา 
3. ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์  
4. ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน 
5. รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ 
6. หนี้สงสัยจะสูญ 
7. หนี้สงสัยจะสูญ (โอนคืน) 
8. ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า 
9. ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 
10. ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) 
11. ประมาณการเผื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมสภาพ 
12. (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 
13. (กำไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
14. ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะหลังออกจากงาน 
16. ดอกเบี้ยจ่าย 
17. เจ้าหนี้อ่ืน 
18. โบนัสค้างจ่าย 
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19. รายได้รอการรับรู้ 
20. จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ 
21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

• ตัวช้ีวัดท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
2 .3  การดำ เนิ น งาน ต ามแ ผ น

ยุ ท ธศ าส ต ร์ รั ฐ วิ ส าห กิ จ  ส าข า
ทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี  
2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ  
อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 

 
• ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561–

2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 โดยวัดความสำเร็จเป็นรายแผนงาน/โครงการ โดยแบ่ง
ออกเป็นแผนงาน/โครงการเชิงสังคม และแผนงาน/โครงการเชิงพาณิชย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏบิัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเปน็ร้อยละ 80 เทียบเท่าระดับ 1 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏบิัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเปน็ร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 2 
ดำเนนิการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบญัชี 2564 คิดเปน็ร้อยละ 100 เทียบเท่าระดับ 3 
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ เทียบเท่าระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพธ์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ เทียบเท่าระดับ 5 

 

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561–2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่สำคัญ ประกอบด้วย 
 

โครงการ/แผนงาน  ประเภท ผลผลิต ผลลัพธ ์
1. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคมุและแปรรูป 

ไม้มีค่า (จำนวนไม้ประสานทีแ่ปรรูปจาก 
เศษไม้ปลายไม้ ไม้มคี่า) 

สังคม แปรรูปเศษไม้ปลายไม้  
ไม้ มีค่าเป็นไมป้ระสาน 
ได้ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย ปี 2564  
(จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.)  

แปรรูปเศษไม้ปลายไม้  
ไม้ เป็นไม้ประสาน 
ได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 
2564 ร้อยละ 2 

2. กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพืน้ที่
ป่าต้นน้ำ 

สังคม จำนวน 12,535 ไร ่ อัตราการรอดตาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

3. กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย สังคม จำนวน 600 เชือก กำหนดและดำเนนิการตาม
แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพช้างได้อย่าง
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ครบถ้วน และความพึง
พอใจของเจ้าของช้างที่เข้า
มารับบริการมากกว่า 4.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

4. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้
เศรษฐกิจ  

สังคม จำนวน 9,920 ไร ่ อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

5. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพืน้ที่สวนป่าไม้
เศรษฐกิจ 

พาณิชย ์ สวนป่าได้รับการฟื้นฟู
พัฒนาให้มศีักยภาพ 
สามารถรื้อพัฒนาปลูกใหม่
ได้ จำนวน 400 ไร่ 

อัตราการรอดตายไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 95 

6. โครงการระดมทนุจากพันธมิตรคูค่้า พาณิชย ์ มีโครงการระดมทุนจาก
พันธมิตรจำนวน 1 โครงการ 

วงเงินจากการทำสัญญาไม่
น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

7. โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อ
พัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ธุรกิจป่าไม้/
อุตสาหกรรมไม้/ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ) 

พาณิชย ์ ร่วมดำเนินงานกับ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
ธุรกิจของ อ.อ.ป. อย่าง
น้อย 1 ด้าน 

มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้
จากการดำเนินงานร่วมกับ
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 
ล้านบาท 

8. กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Forest Management 
: SFM) 

พาณิชย ์ สวนป่าได้รับการตรวจ
รับรองหรือรักษามาตรฐาน
จำนวน 13 แห่ง  

สวนป่าผ่านการตรวจ
รับรองหรือรักษามาตรฐาน
จำนวน 13 แห่ง  

9. กิจกรรมจัดทำระบบการควบคมุการ
เคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of 
Custody : CoC) 

พาณิชย ์ โรงงานได้รับการตรวจ
รับรองหรือรักษามาตรฐาน
จำนวน 9 แห่ง  

โรงงานผ่านการตรวจ
รับรองหรือรักษามาตรฐาน
จำนวน 9 แห่ง  

10. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชา 
แห่งไพร 

สังคม ผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 
คน 

ระดับความพึงพอใจมากกว่า 
4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00  
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หมายเหตุ :  

1. องค์ประกอบสำคัญของแผนปฏิบั ติการประจำปีบัญชี  256 4 ได้แ ก่ 1. ชื่ อแผนปฏิบั ติการ 2. วัตถุประสงค์                            
3. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานในปีบัญชี  
2564 รายเดือน (Gantt chart) 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย 6. ผู้รับผิดชอบ 7. เป้าหมายประจำปีบั ญชี ที่ท้าทายและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานทั้งในเชิงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 8. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้
ติดตามประเมินผลได้ ท้ังในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพ หากแผนงาน/โครงการไม่มีองค์ประกอบดังกล่าวจะถือว่า
แผนงาน/โครงการนั้นไม่แล้วเสร็จ 

2. ความสำเร็จของค่าระดับ 4 และ 5 พิจารณาจากแผนงาน/โครงการ ที่ อ.อ.ป. ดำเนินการ ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และวัดผลสำเร็จได้ โดยคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ดังกล่าวจะต้องได้รับ
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC)  

2 .4  ค วาม ส ำ เร็ จ ใน ก ารพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. 
(Product Champion) 

 
 
 
 
 

• ระดับความสำเร็จในการสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กับผลิตภณัฑ์เป้าหมายของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประกอบด้วย 
1) การพฒันาผลิตภณัฑ์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564  
2) การนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิม่ของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในป ี2563 ออกจำหน่าย 

โดยกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี ้
รวบรวมและคัดเลอืกผลิตภัณฑ์กลุม่เป้าหมายที่มศีักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิม่และ/หรือส่งออกของ 
อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่สร้างมลูค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 
ดำเนนิการตามขัน้ตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าทีม่ีต่อ
ผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเหน็เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบรกิารเพื่อตอบโจทยค์วามต้องการ และ  
4) การสร้างต้นแบบ  

เทียบเท่าระดับ 1 

ดำเนนิการระดับ 1  ครบถว้น และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาว
และเป้าหมายประจำป ี2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ใหค้วามเหน็ชอบเป้าหมายที่กำหนด  

เทียบเท่าระดับ 2 

ดำเนนิการระดับ 2  ครบถว้น นำผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ได้รบัการพัฒนาเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม (Product 
Champion) ประจำป ี2564 ออกจำหน่ายและมรีายได้เปน็ไปตามเป้าหมายทีก่ำหนด 

เทียบเท่าระดับ 3 

นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 
ออกจำหน่ายและมรีายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 และมรีายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ทีพ่ัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 5 

เทียบเท่าระดับ 4 
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นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 
ออกจำหน่ายและมรีายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทีส่ร้าง
มูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ทีพ่ัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 

เทียบเท่าระดับ 5 

หมายเหตุ ในการรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของค่าเกณฑ์วัด
ระดับ 1 สามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ 

เง่ือนไข:  
1. ในการดำเนินการวิเคราะห์ในค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 – 2 จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกประเด็น หากดำเนินการได้ไม่ครบ

ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะถือว่าไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับดังกล่าว 
2. ค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product 

Champion) ประจำปี 2564 เชิงปริมาณที่วัดผลสำเร็จได้ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับดังกล่าว   
2 .5  ค ว าม ส ำ เร็ จ ใน ก าร จั ด ท ำ

ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ 
อ.อ.ป.  

• ระดับความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. มีการกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้ 

การวิเคราะห์สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ท่ีมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคญั  

เทียบเท่าระดับ 1 

ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมนิสถานการณ์
สำหรับการประกอบธรุกิจ ของการดำเนนิงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด
ของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 

เทียบเท่าระดับ 2 

ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ป)ี 
และประจำปี 2565 เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ใหค้วามเหน็ชอบ 

เทียบเท่าระดับ 3 

ดำเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) 
และประจำปี 2565 ใหค้ณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเหน็ชอบก่อนเริม่ปีบัญช ี

เทียบเท่าระดับ 4 

ดำเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
รวมถึงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถ้วน 

เทียบเท่าระดับ 5 
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หมายเหตุ: 
• การวิเคราะห์สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  ใน ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 จะต้อง

ครอบคลุมสารสนเทศที่สำคญั เช่น สถานการณ์ตลาดปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต สภาพแวดล้อมในการแขง่ขันของตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ส่วนตลาด (Market Segmentation) ที่คาดหวังในอนาคต ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix: 4Ps) เป็นต้น 

• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า  
ในค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 เช่น SWOT, Five Force Model, PESTLE รวมถึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระบุความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ ได้แก่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาตลาดใหม่หรือธุรกิจใหม่ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้า อย่างครบถ้วน 

3. Core Business Enables 
 

Core Business Enablers ประกอบด้วย การประเมินผล 8 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร  
2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
3) ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
4) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
6) ด้านการบริหารทุนมนุษย์  
7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
8) ด้านการตรวจสอบภายใน  
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