
รายงานการประชุมหัวหน�าหน�วยงาน 
ครั้งท่ี 4/2563  

วันท่ี 16 เมษายน 2563 
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�อํานวยการสํานักธุรกิจการตลาด    (นายสุชาติ  ทับเคลียว) 
11. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคกลาง  (นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ์) 
12. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� (นายธีระพงษ�  โคตะยันต�) 
 
 

ผู�เข�าประชุม (Conference) 
1. ผู�อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอยEางยั่งยืน (นายประวุฒิ  จีนา) 
2. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน  (นายภพปภพ ลรรพรัตน�)  
3. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือลEาง  (วEาท่ีพันตรี อภิชาติ  จินดามงคล) 
4. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (นายสมศักด์ิ  วิเชียรชัยชาญ) 
5. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�    (นายชนุดม  เพชรสังข�) 
6. ผู�อํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหEงชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ  (นายสุรัตน�ชัย  อินทร�วิเศษ) 
7. ท่ีปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านสัตวแพทย�    (นายสัตวแพทย� สิทธิเดช  มหาสาวังกุล) 
 
 

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

ผู�เข�าร�วมประชุม (Conference) 
1. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายประกาศิต  ปริมา) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายวิชาญ  ไชยถาวร) 
5. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายสันติรักษ�  สาลี) 
6. ผู�จัดการ (ระดับ7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายประสิทธิ์  วิปุละ) 
9. ผู�จัดการ (ระดับ7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายวรวิทย�  ดิสโร) 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
วาระท่ี ...- 
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 ดังนั้น ในการนําเสนอรายงานสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป. ในครั้งตEอไป ขอให� ส.บง. วิเคราะห�
ตัวเลขสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป. ด�วยวEา ในแตEละรายการมีแหลEงท่ีมาและท่ีไปอยEางไร กรณีท่ีสถานการณ�
การแพรEระบาดของโรคติดตEอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สEงผลกระทบตEอตัวเลขสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป. 
มากน�อยเพียงใด และขอให� ออป.ภาคทุกภาค และ ส.คช. ให�ความเข�มงวดกับผู�ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในการ
จัดสEงข�อมูลตัวเลขประมาณการกระแสเงินสดรายเดือน และราย 3 เดือน โดยให�มีการจัดทําตัวเลขให�สอดคล�อง
และใกล�เคียงกับผลการดําเนินงานจริง และข�อมูลตัวเลขท่ีจัดสEงจะต�องมีท่ีมาท่ีไปให�ชัดเจน ท้ังนี้ ข�อมูลตัวเลข
ประมาณการกระแสเงินสด เปMนข�อมูลท่ีใช�ในการบริหารงาน และนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ดังนั ้น  
จึงขอให� ออป.ภาคทุกภาค และ ส.คช. ให�ความสําคัญในการรายงานข�อมูลให� ส.บง. ด�วย 
 2. ขอให� ส.ธต. จัดสEงแบบฟอร�มหนังสือที่จัดสEงให�หนEวยงานในเรื่อง การขอรับการสนับสนุน
สั่งซ้ือผลิตภัณฑ�และงานจ�างบริการอบไม� ไสไม� และอัดน้ํายาไม�ของ อ.อ.ป. ให� ออป.ภาคทุกภาค และขอให� 
ออป.ภาคทุกภาค ประสานรายละเอียดการดําเนินการในเรื่องนี้กับ ส.ธต. และดําเนินการจัดสEงหนังสือให�กับ
หนEวยงานราชการและเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องตEอไป 
 3. ขอให�ทุกหนEวยงานกําชับผู�ปฏิบัติงานและถEายทอดนโยบายในเรื่องของการลดคEาใช�จEายให�กับ
ผู�ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นทราบ และนําไปปฏิบัติตามนโยบายการลดคEาใช�จEายที่ไมEจําเปMนอยEางเครEงครัดด�วย 
และให�ความสําคัญกับการประมาณการรายได� - รายจEาย ในเดือนพฤษภาคม 2563 ให�ใกล�เคียงกับผลการ
ปฏิบัติงานจริงให�มากท่ีสุดด�วย 
 4. ขอให� ออป.ใต� เรEงรัดในการติดตามเงินชดเชยจากการยางแหEงประเทศไทย ในเรื่องนี้ ท่ีประชุม
ได�มอบหมายให�หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) (นายวิชาญ ไชยถาวร) เปMนผู�ประสานดําเนินการในสEวนท่ีเก่ียวข�องตEอไป 
 5. ขอให� ออป.กลาง เรEงรัดในการติดตามเงินรับลEวงหน�าจากการดําเนินการโครงการจําหนEายไม�
ลEวงหน�า ท้ังนี้ ขอให� ออป.กลาง เสนอเรื่องขอแก�ไขภาคผนวกตEอท�ายสัญญากับบริษัท คันนา จํากัด เสนอ อ.อ.ป. 
เพ่ือพิจารณาตEอไปด�วย 
 6. ขอให� ออป.เหนือบน ประสานกรมชลประทาน กรณีการขอรับเงินคEาชดเชยจากการกEอสร�าง
โครงการอEางเก็บน้ําแมEนาวาง จังหวัดเชียงใหมEด�วย 
 7. ขอให�หนEวยงานท่ีมีการสEงมอบ - รับมอบกล�าไม� เรEงรัดติดตามในการรายงานผลการดําเนินงาน
ให� ส.วป. เพ่ือขอรับเงินคืนจากการดําเนินงานจากบริษัทท่ีเปMนพันธมิตรกับ อ.อ.ป. ตEอไปด�วย 
 8. ขอให� ออป.ภาคทุกภาค จัดทํามาตรการและแนวทางการจัดการปPญหาสภาพคลEองทางการเงิน 
และรายงานให�ท่ีประชุมทราบ ในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2563 เปMนต�นไปด�วย 
มติที่ประชุม 

 1. รับทราบสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป. และแนวทางการแก�ไขปPญหาสภาพคลEองทางการเงิน 
 2. เห็นชอบให�ทุกหนEวยงานหาแนวทางการเพ่ิมรายได�ทุกกิจกรรมให�เพียงพอกับคEาใช�จEายท่ีเกิดข้ึน 
 3. เห็นชอบให�ทุกหนEวยงานควบคุมและประหยัดคEาใช�จEายทุกรายการอยEางจริงจัง ตามมาตรการ 
ลดคEาใช�จEายของ อ.อ.ป. 
 4. ให�หนEวยงานท่ีเก่ียวข�องรับข�อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสEวนท่ีเก่ียวข�องตEอไป 
 

 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2563)  
 ส.นผ. ได�สรุปผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปQ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) โดยเปMน
ข�อมูลเบ้ืองต�นเพ่ือการบริหาร เปMนข�อมูลท่ีหนEวยงานได�นําเข�าตามระบบสารสนเทศด�านการประเมินผลการ
ดําเนินงานผEาน Web Application (มกราคม - มีนาคม 2563) ดังนี้ 

 1. การผลิต ...- 
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1. การผลิต - จําหน�าย สินค�าที่สําคัญ 
 

ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  (มกราคม - มีนาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป? 2562 

รายการ 

ผลการผลิต ผลการจําหน�าย ต�นทุนขาย ต�นทุนผลิต 

(ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562  (ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2563) 

เป@าหมาย ปริมาณผลิต 
% ของ 

เป@าหมาย 
ปริมาณผลิต 

เป@าหมาย
(ลบ.) 

ปริมาณ 
จําหน�าย 

ล�านบาท 
% ของ 
เป@าหมาย 

ล�านบาท 
เป@าหมาย 

(ลบ.) 
ผล 

(ลบ.) 
% ของเป@า 

หมาย 
ผล 

(ลบ.) 
เป@าหมาย 

(ลบ.) 
ผล 

(ลบ.) 
% ของ 

เป@าหมาย 

1. ธุรกิจป%าไม� - - - - 186.18 - 141.50 76.00 - 121.84 75.73 62.15 68.20 145.77 94.94 65.13 
    - ผลผลิตไม�นอกโครงการ (ม3) 857.00 2,607.40 304.25 2,015.89 2.35 908.43 2.38 101.20 6.98 0.83 2.36 282.78 3.97 0.88 2.50 285.52 

      � ออป.เหนือบน 100.00 - - 1,451.66 0.43 - - - 3.19 0.44 - - 1.30 0.44 - - 
      � ออป.เหนือลEาง - 538.82 - 387.06 - 300.97 1.54 - 3.30 - 1.99 - 1.67 - 1.80 - 

      � ออป.กลาง 500.00 256.72 51.34 13.36 1.30 321.61 0.42 32.31 0.06 0.38 0.22 59.24 0.61 0.38 0.22 59.24 
      � ออป.ตะวันออกฯ 257.00 1,811.86 705.00 123.05 0.63 285.85 0.42 66.36 0.32 0.02 0.14 713.31 0.39 0.06 0.47 762.03 
      � ออป.ใต� - - - 40.76 - - - - 0.11 - - - - - - - 

    - ไม�สักสวนป�า (ม3) 17,454.00 19,467.14 111.53 17,420.97 104.71 10,801.94 80.81 77.17 89.94 44.11 31.60 71.64 18.57 67.48 49.69 73.64 

      � ออป.เหนือบน 10,264.00 9,579.79 93.33 11,656.36 55.95 6,291.04 45.86 81.97 61.36 18.43 17.20 93.30 1.01 35.25 25.63 72.71 
      � ออป.เหนือลEาง 4,725.00 7,998.83 169.29 3,937.88 35.98 3,794.02 27.72 77.04 24.26 20.72 11.95 57.67 14.45 20.72 19.10 92.22 
      � ออป.กลาง 1,725.00 949.28 55.03 1,781.36 6.00 667.05 6.84 113.96 3.76 2.97 2.25 75.75 2.38 8.23 4.21 51.07 
      � ออป.ตะวันออกฯ 740.00 939.24 126.92 45.37 6.78 49.83 0.39 5.71 0.56 1.99 0.21 10.35 0.72 3.28 0.75 22.90 
    - ไม�โตเร็ว (ตัน) 10,830.00 24,602.18 227.17 12,918.08 10.10 24,602.18 22.11 218.89 10.30 8.14 12.24 150.46 7.55 8.65 12.76 147.61 
      � ออป.เหนือลEาง 950.00 - - 1,959.24 0.76 - - - 1.46 0.81 - - 1.01 0.81 - - 
      � ออป.กลาง 6,140.00 13,089.14 213.18 6,057.79 5.60 13,089.14 11.89 212.25 4.45 4.43 9.07 204.81 5.48 4.43 9.07 204.81 
      � ออป.ตะวันออกฯ 3,740.00 11,513.04 307.84 4,901.05 3.74 11,513.04 10.22 273.31 4.39 2.90 3.17 109.41 1.06 3.41 3.69 108.31 
    - ไม�สวนป�าอื่น ๆ   (ไม�ยางพารา)  (ไรE) 1,029.46 276.35 26.84 816.56 15.44 276.35 4.73 30.62 10.20 25.87 4.74 18.32 6.61 25.87 4.74 18.32 
      � ออป.กลาง - - - 429.64 - - - - 5.37 - - - 0.06 - - - 
      � ออป.ใต� 1,029.46 276.35 26.84 386.92 15.44 276.35 4.73 30.62 4.83 25.87 4.74 18.32 6.55 25.87 4.74 18.32 
      � ออป.กลาง (ไม�กระยาเลยฯ) - - - - - - - - - - - - - - - - 
    - ยางพารา (ตัน) 1,235.53 920.09 74.47 1,112.42 53.57 920.09 31.48 58.76 38.92 42.89 24.79 57.80 31.50 42.89 25.24 58.85 
       - ยางพาราแผEนดิบ 93.23 79.92 85.72 119.06 4.29 79.92 3.14 73.32 5.26 3.53 3.46 97.96 3.86 3.53 3.47 98.30 

ผลการดําเนินงาน...- 



ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  (มกราคม - มีนาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป? 2562 

รายการ 

ผลการผลิต ผลการจําหน�าย ต�นทุนขาย ต�นทุนผลิต 

(ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562  (ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2563) 

เป@าหมาย ปริมาณผลิต 
% ของ 

เป@าหมาย 
ปริมาณผลิต 

เป@าหมาย
(ลบ.) 

ปริมาณ 
จําหน�าย 

ล�านบาท 
% ของ 
เป@าหมาย 

ล�านบาท 
เป@าหมาย 

(ลบ.) 
ผล 

(ลบ.) 
% ของเป@า 

หมาย 
ผล 

(ลบ.) 
เป@าหมาย 

(ลบ.) 
ผล 

(ลบ.) 
% ของ 

เป@าหมาย 

         � ออป.กลาง 55.46 34.08 61.45 72.67 2.55 34.08 1.39 54.66 3.34 2.08 1.90 91.51 2.10 2.08 1.90 91.51 
         � ออป.ตะวันออกฯ 2.27 1.73 76.34 4.14 0.10 1.73 0.06 59.74 0.16 0.11 0.06 52.77 0.17 0.11 0.07 64.10 
         � ออป.ใต� 35.50 44.10 124.22 42.25 1.63 44.10 1.69 103.35 1.76 1.35 1.50 111.43 1.59 1.35 1.50 111.43 
       - น้ํายางพารา 1,044.58 671.88 64.32 852.30 47.04 671.88 25.20 53.57 30.85 36.13 18.76 51.91 25.45 36.13 19.54 54.07 
         � ออป.กลาง 171.92 43.29 25.18 110.09 7.74 43.29 1.59 20.52 4.15 5.57 1.96 35.27 3.56 5.57 1.96 35.27 
         � ออป.ตะวันออกฯ 137.17 153.58 111.97 164.84 6.20 153.58 5.54 89.29 5.77 4.71 2.70 57.46 5.80 4.71 3.49 74.07 
         � ออป.ใต� 735.50 475.01 64.58 558.17 33.10 475.01 18.07 54.61 20.57 25.86 14.09 54.49 15.98 25.86 14.09 54.49 
       - ยางก�อนถ�วย 97.72 168.30 172.23 141.06 2.25 168.30 3.13 139.44 2.81 3.23 2.58 79.79 2.19 3.23 2.24 69.19 
         � ออป.เหนือบน 15.15 25.32 167.13 13.84 0.35 25.32 0.47 136.26 0.27 0.98 1.02 104.04 0.15 0.98 1.27 130.55 
         � ออป.เหนือลEาง 17.50 8.18 46.76 1.82 0.40 8.18 0.15 36.15 0.03 0.22 0.09 40.14 - 0.22 0.09 40.14 
         � ออป.กลาง 5.41 16.05 296.58 36.01 0.12 16.05 0.37 293.52 0.83 0.15 0.03 17.02 1.10 0.15 0.03 17.02 
         � ออป.ตะวันออกฯ 12.66 87.51 691.49 74.13 0.29 87.51 1.62 556.37 1.40 0.40 1.24 308.79 0.83 0.40 0.63 158.58 
         � ออป.ใต� 47.00 31.24 66.46 15.26 1.08 31.24 0.53 48.92 0.27 1.48 0.21 14.29 0.11 1.48 0.21 14.29 
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม� (ฟ3) 101,574.00 60,918.09 59.97 80,472.19 85.71 42,316.85 36.74 42.87 74.18 55.38 20.46 36.94 35.68 59.82 33.66 56.27 
      � ออป.เหนือบน 63,962.00 31,665.85 49.51 47,180.51 47.55 17,751.61 11.64 24.49 54.20 28.84 9.00 31.19 23.00 31.59 21.71 68.73 
      � ออป.เหนือลEาง 15,300.00 12,586.02 82.26 16,594.08 13.80 15,729.68 14.94 108.27 10.52 10.30 6.83 66.29 8.82 10.30 4.19 40.67 
      � ออป.กลาง 20,800.00 15,234.51 73.24 15,135.31 22.84 7,817.15 8.60 37.67 8.15 15.64 4.64 29.65 3.28 17.02 7.06 41.50 
      � ออป.ตะวันออกฯ 1,512.00 1,431.71 94.69 1,265.95 1.51 650.21 0.95 62.76 1.03 0.61 - - 0.58 0.91 0.70 76.20 
      � ออป.ใต� - - - 296.34 - 368.20 0.61 - 0.28 - - - - - - - 
3. ธุรกิจบริการท�องเที่ยว (คน) 47,636.00 42,496.00 89.21 53,515.00 12.80 42,496.00 5.59 43.64 8.68 10.74 8.11 75.55 7.43 10.11 8.07 79.87 
      � ออป.เหนือบน 7,100.00 5,574.00 78.51 4,337.00 3.17 5,574.00 1.72 54.15 1.28 1.37 1.57 114.56 0.06 0.74 1.57 212.67 
      � ออป.เหนือลEาง 2,125.00 1,317.00 61.98 3,083.00 0.50 1,317.00 0.22 44.78 0.35 1.30 0.91 70.15 0.88 1.30 0.91 70.15 
      � ออป.กลาง 175.00 515.00 294.29 569.00 0.13 515.00 0.16 129.94 0.17 0.48 0.26 54.36 0.40 0.48 0.26 54.36 
      � ส.คช. 38,236.00 35,090.00 91.77 45,526.00 9.00 35,090.00 3.48 38.67 6.88 7.59 5.33 70.22 6.10 7.59 5.33 70.22 
4. ธุรกิจอื่น ๆ - - - - 210.59 - 354.66 168.42 459.61 167.76 306.50 182.70 379.61 161.14 300.65 186.58 
    - ซื้อขายไม�แปรรูป - - - - 187.48 - 332.31 177.25 448.05 161.14 300.65 186.58 373.82 161.14 300.65 186.58 
      � ออป.เหนือบน - - - - 43.66 - 17.20 39.40 128.03 30.19 15.46 51.19 112.48 30.19 15.46 51.19 
      � ออป.เหนือลEาง - - - - 21.00 - 14.64 69.70 42.81 19.32 13.23 68.48 38.89 19.32 13.23 68.48 
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ผลการดําเนินงาน...- 



ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  (มกราคม - มีนาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป? 2562 

รายการ 

ผลการผลิต ผลการจําหน�าย ต�นทุนขาย ต�นทุนผลิต 

(ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562  (ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2563) ป? 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2563) 

เป@าหมาย ปริมาณผลิต 
% ของ 

เป@าหมาย 
ปริมาณผลิต 

เป@าหมาย
(ลบ.) 

ปริมาณ 
จําหน�าย 

ล�านบาท 
% ของ 
เป@าหมาย 

ล�านบาท 
เป@าหมาย 

(ลบ.) 
ผล 

(ลบ.) 
% ของเป@า 

หมาย 
ผล 

(ลบ.) 
เป@าหมาย 

(ลบ.) 
ผล 

(ลบ.) 
% ของ 

เป@าหมาย 

      � ออป.กลาง - - - - 62.15 - 91.45 147.15 105.11 56.50 82.84 146.61 83.41 56.50 82.84 146.61 
      � ออป.ตะวันออกฯ - - - - 43.25 - 180.08 416.37 129.13 39.38 162.58 412.89 100.04 39.38 162.58 412.89 
      � ออป.ใต� - - - - 17.43 - 28.94 166.08 42.98 15.75 26.55 168.59 38.99 15.75 26.55 168.59 
    - รายได�อื่นๆ - - - - 23.10 - 22.35 96.74 11.56 6.62 5.85 88.38 5.79 - - - 
- ค�าใช�จ�ายการขาย - - - - - - - - - 20.23 12.42 61.38 14.28 20.23 12.42 61.38 
- ค�าใช�จ�ายบริหาร - - - - - - - - - 107.59 86.53 80.42 94.72 107.59 86.53 80.42 

รวม - - - - 495.27 - 538.49 108.73 698.70 483.55 509.75 105.42 599.76 504.65 536.26 106.26 
กําไร(ขาดทุน) เบื้องต�น ม.ค. – มี.ค. 2563 28.74      

หมายเหตุ   * แยกเปLนนักท�องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 889 คน 
  ** แยกเปLนรายได�ที่ไม�เปLนตัวเงิน  ประมาณ 0.09 ล�านบาท*** เปLนข�อมูลเบื้องต�นที่หน�วยงานนําผลผลิตการดําเนินงาน มาคิดเปLนรายได�ของหน�วยงาน ซึ่งรวมรายได�รอก
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1.1 การผลิต...- 
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 1.1 การผลิต - การจําหน�าย  ไม�นอกโครงการของ  ออป.ภาค  

การผลิต - การจําหน�าย  ไม�นอกโครงการ (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคา

เฉลี่ยตาม
แผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เป@าหมาย 

(ลบ.ม.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ม.) 
ร�อยละ 
(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%) ปริมาณ 

จําหน�าย (ลบ.ม.) 
รายได� 

(ล�านบาท) 

ไม�กระยาเลย
นอกฯ 

เหนือบน 75.00 - - 0.30 - - - 5,000.00 - 

เหนือลEาง - 42.33 - - 137.09 0.42 - - 3,056.36 

กลาง 500.00 246.72 49.34 1.30 290.47 0.32 24.91 2,600.00 1,114.78 

ตะวันออกฯ 257.00 1,650.36 642.16 0.63 249.47 0.30 48.38 3,000.00 1,216.07 

ใต� - - - - - - - - - 

รวมไม�กระยาเลยนอกฯ 832.00 1,939.41 233.10 2.23 677.03 1.05 46.98 2,845.00 1,545.25 

ไม�สักป�านอก
โครงการฯ 

เหนือบน 25.00 - - 0.13 - - - 3,786.00 - 

เหนือลEาง - 496.49 - - 163.88 1.13 - 7,000.00 6,864.93 

กลาง - 10.00 - - 31.14 0.10 - - 3,091.91 

ตะวันออกฯ - 161.50 - - 36.38 0.11 - - 3,097.31 

รวมไม�สักป%านอกโครงการฯ 25.00 667.99 2,671.96 0.13 231.40 1.33 1,067.19 5,545.00 5,764.85 

รวมไม�นอกโครงการ 857.00 2,607.40 304.25 2.35 908.43 2.38 101.20 - - 

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

การผลิต - การจําหน�าย ไม�สักสวนป%า (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่
ที่ได� เป@าหมาย 

(ลบ.ม.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ม.) 
ร�อยละ 
(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%) ปริมาณ 

จําหน�าย (ลบ.ม.) 
รายได� 

(ล�านบาท) 

เหนือบน 
จําหนEายทั่วไป 9,644.00 8,132.83 84.33 55.95 6,291.04 45.86 81.97 12,000.00 7,290.15 

สEงหนEวยงาน 620.00 1,446.96 233.38 - - - - - - 

รวมไม�สกัสวนป%า ออป.เหนอืบน 10,264.00 9,579.79 93.33 55.95 6,291.04 45.86 81.97 12,000.00 7,290.15 

เหนือลEาง 
จําหนEายทั่วไป 4,725.00 7,215.12 152.70 35.98 3,794.02 27.72 77.04 10,000.00 7,305.95 

สEงหนEวยงาน - 783.71 - - - - - - - 

รวมไม�สักสวนป%า ออป.เหนือล�าง 4,725.00 7,998.83 169.29 35.98 3,794.02 27.72 77.04 10,000.00 7,305.95 

กลาง 
จําหนEายทั่วไป 600.00 670.92 111.82 6.00 667.05 6.84 113.96 10,000.00 10,250.82 

สEงหนEวยงาน 1,125.00 278.36 24.74 - - - - - - 

รวมไม�สักสวนป%า ออป.กลาง 1,725.00 949.28 55.03 6.00 667.05 6.84 113.96 10,000.00 10,250.82 

การผลิต ...- 
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การผลิต - การจําหน�าย  ไม�สักสวนป%า (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่
ที่ได� เป@าหมาย 

(ลบ.ม.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ม.) 
ร�อยละ 
(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%) ปริมาณ 

จําหน�าย (ลบ.ม.) 
รายได� 

(ล�านบาท) 

ตะวัน
ออกฯ 

จําหนEายทั่วไป 740.00 910.94 123.10 6.78 49.83 0.39 5.71 10,000.00 7,770.36 

สEงหนEวยงาน - 28.30 - - - - - - - 

รวมไม�สักสวนป%า ออป.ตะวันออกฯ 740.00 939.24 126.92 6.78 49.83 0.39 5.71 10,000.00 7,770.36 

รวมไม�สักสวนป%า 17,454.00 19,467.14 111.53 104.71 10,801.94 80.81 77.17 10,961.00 7,480.74 
 

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

การผลิต - การจําหน�าย ไม�ยูคาลิปตัส (มกราคม - มีนาคม  2563) 

ออป.ภาค 
การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉล่ีย 
ตามแผน 

ราคาเฉล่ีย 
ท่ีได� เป@าหมาย(ตัน) ผลการผลิต (ตัน) ร�อยละ(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ (%) 

เหนือลEาง 950.00 - - 0.76 - - 800.00 - 

กลาง 5,236.00 9,310.34 177.81 4.76 9,310.34 8.81 911.00 946.24 

ตะวันออกฯ 3,740.00 11,513.04 307.84 3.74 11,513.04 10.22 1,000.00 887.85 

รวม 9,926.00 20,823.38 209.79 9.26 20,823.38 19.03 - - 
 

 
 

 

   

   

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

การผลิต - การจําหน�าย  ไม�กระถินเทพา  (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค 
การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉล่ีย
ตามแผน 

ราคาเฉล่ีย 
ท่ีได� เป@าหมาย(ตัน) ผลการผลิต (ตัน) ร�อยละ(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ (%) 

เหนือลEาง - - - - - - - - 

กลาง 904.00 3,778.80 418.01 0.84 3.08 365.44 - 814.28 
ตะวัน
ออกฯ 

- - - - - - - - 

รวม 904.00 3,778.80 418.01 0.84 3.08 365.44 - - 
 

 

 

 

 

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

การผลิต - การจําหน�าย ไม�สวนป%าอ่ืน ๆ  (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉลีย่
ตามแผน 

ราคา
เฉลี่ย 
ที่ได� 

เป@าหมาย 
 

ผลการผลิต 
 

ร�อยละ 
(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ 
(%) ปริมาณ 

จําหน�าย  
รายได� 

(ล�านบาท) 
ไม�กระยาเลยฯ 

(ลบ.ม.) 
กลาง - - - - - - - - - 

ไม�ยางพารา (ไรE) 

กลาง - - - - - - - - - 

ใต� 1,029.46 276.35 26.84 15.44 276.35 4.73 30.62 15,000.00 
17,110.

42 
รวมไม�สวนป%าอ่ืนๆ 

(ไม�ยางพารา) 1,029.46 276.35 26.84 15.44 276.35 4.73 30.62 - - 

รวมไม�สวนป%าอ่ืนๆ  1,029.46 276.35 26.84 15.44 276.35 4.73 30.62 - - 

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

การผลิต - การจําหน�าย  ยางพาราแผ�นดิบ (มกราคม – มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค 
การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เป@าหมาย

(ตัน) 
ผลการผลิต 

(ตัน) 
ร�อยละ
(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

เหนือบน - - - - - - - - 

กลาง 55.46 34.08 61.45 2.55 1.39 54.66 46.00 40.91 
ตะวัน
ออกฯ 

2.27 1.73 76.34 0.10 0.06 59.74 46.00 36.00 

ใต� 35.50 44.10 124.22 1.63 1.69 103.35 46.00 38.27 

รวม 93.23 79.92 85.72 4.29 3.14 73.32 46.00 39.35 
 

     
  1.7 การผลิต - การจําหน�าย น้ํายางพาราของ ออป.ภาค 
 

การผลิต - การจําหน�าย น้ํายางพารา (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ออป.
ภาค 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เป@าหมาย

(ตัน) 
ผลการผลิต 

(ตัน) 
ร�อยละ(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

เหนือบน - - - - - - - - 

กลาง 171.92 43.29 25.18 7.74 1.59 20.52 45.00 36.67 
ตะวัน
ออกฯ 

137.17 153.58 111.97 6.20 5.54 89.29 45.00 36.05 

ใต� 735.50 475.01 64.58 33.10 18.07 54.61 45.00 38.05 

รวม 1,044.58 671.88 64.32 47.04 25.20 53.57 45.00 37.50 

1.8 การผลิต...- 
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 1.8 การผลิต - การจําหน�าย  ยางก�อนถ�วย ของ  ออป.ภาค 

การผลิต - การจําหน�าย ยางก�อนถ�วย (มกราคม - มีนาคม  2563) 

ออป.ภาค 
การผลิต การจําหน�าย 

ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เป@าหมาย

(ตัน) 
ผลการผลิต 

(ตัน) 
ร�อยละ(%) 

เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ผลการจําหน�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

เหนือบน 15.15 25.32 167.13 0.35 0.47 136.26 23.00 18.75 

เหนือลEาง 17.50 8.18 46.76 0.40 0.15 36.15 23.00 17.78 

กลาง 5.41 16.05 296.58 0.12 0.37 293.52 23.00 22.76 

ตะวันออกฯ 12.66 87.51 691.49 0.29 1.62 556.37 23.00 18.51 

ใต� 47.00 31.24 66.46 1.08 0.53 48.92 23.00 16.93 

รวม 97.72 168.30 172.23 2.25 3.13 139.44 23.00 18.62 

 
 1.9 การผลิต - การจําหน�าย ด�านอุตสาหกรรมไม� 

 
การผลิต...- 

การผลิต - การจําหน�าย ไม�แปรรูป/ผลิตภัณฑ"และบริการรักษาเนือ้ไม� (มกราคม - มีนาคม  2563) 

หน�วยงาน รายการ 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคา

เฉลี่ยตาม
แผน 

ราคา
เฉลี่ยที่ได� เป@าหมาย

(ลบ.ฟ.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ฟ.) 
ร�อยละ 

เป@าหมาย 
(ลบ.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ ปริมาณ

จําหน�าย (ลบ.ฟ.) 
รายได� 
(ลบ.) 

ออป. 
เหนือบน 

การแปรรูปไม� 19,212.00 17,559.29 91.40 19.01 3,885.36 4.11 21.63 - - 

    - จําหนEายทั่วไป 19,212.00 12,643.32 65.81 19.01 3,885.36 4.11 21.63 1,100.00 1,058.80 

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

    - สEงหนEวยงาน - 4,915.97 - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� 43,400.00 11,239.41 25.90 28.50 10,999.10 7.30 25.63 - - 

    - ผลิตภัณฑ� 2,900.00 1,131.05 39.00 6.22 1,447.94 2.30 37.03 2,145.00 1,590.89 

    - ผลิตภัณฑ� A (ไม�ประสาน) 40,500.00 10,108.36 24.96 22.28 9,551.16 5.00 22.44 550.00 523.46 

บริการรักษาเนือ้ไม� 1,350.00 2,867.15 212.38 0.05 2,867.15 0.23 436.52 - - 

    - อบไม� 1,200.00 1,438.56 119.88 0.05 1,438.56 0.09 179.82 40.00 60.00 

    - อัดน้ํายาไม� 150.00 - - 0.01 - - - 30.00 - 

    - ไสไม� - 1,428.59 - - 1,428.59 0.14 - - 100.00 

รวม 63,962.00 31,665.85 49.51 47.55 17,751.61 11.64 24.49 - - 

ออป. 
เหนือลEาง 

การแปรรูปไม� 13,800.00 12,586.02 91.20 12.15 15,602.54 14.66 120.66 - - 

    - จําหนEายทั่วไป 13,800.00 12,586.02 91.20 12.15 15,602.54 14.66 120.66 1,000.00 939.61 

    - สEงหนEวยงาน - - - - - - - - - 
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การผลิต...- 

 
 
 
 

การผลิต - การจําหน�าย ไม�แปรรูป/ผลิตภัณฑ"และบริการรักษาเนือ้ไม� (มกราคม - มีนาคม 2563) 

หน�วยงาน รายการ 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคา

เฉลี่ยตาม
แผน 

ราคาเฉลีย่
ที่ได� เป@าหมาย

(ลบ.ฟ.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ฟ.) 
ร�อยละ 

เป@าหมาย 
(ลบ.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ ปริมาณ

จําหน�าย (ลบ.ฟ.) 
รายได� 
(ลบ.) 

ออป. 
เหนือลEาง 

ผลิตภัณฑ� 1,500.00 - - 1.65 127.14 0.28 17.01 - - 

    - ผลิตภัณฑ� 1,500.00 - - 1.65 125.64 0.28 16.87 1,100.00 2,216.07 

    - ผลิตภัณฑ� A (ไม�ประสาน) - - - - 1.50 0.002 - - 1,500.00 

บริการรักษาเนือ้ไม� - - - - - - - - - 

รวม 15,300.00 12,586.02 82.26 13.80 15,729.68 14.94 108.27 - - 

ออป.
กลาง 

การแปรรูปไม� 18,900.00 12,694.18 67.16 18.70 4,950.75 5.61 29.98 - - 

    - จําหนEายทั่วไป 17,000.00 6,877.84 40.46 18.70 4,950.75 5.61 29.98 1,100.00 1,139.86 

    - ไม�เหลากลม - - - - - - - - - 

    - สEงหนEวยงาน 1,900.00 5,816.34 306.12 - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� 1,900.00 2,372.41 124.86 4.14 2,698.48 2.99 72.12 - - 

    - ผลิตภัณฑ� 1,900.00 375.04 19.74 4.14 705.51 2.22 53.68 2,179.00 3,150.26 

    - ผลิตภัณฑ� A (ไม�ประสาน) - 1,997.37 - - 1,992.97 0.76 - - 383.01 

บริการรักษาเนือ้ไม� - 167.92 - - 167.92 0.01 - - - 

    - อบไม� - - - - - - - - - 

    - อัดน้ํายาไม� - - - - - - - - - 

    - ไสไม� - 167.92 - - 167.92 0.01 - - 63.15 

รวม 20,800.00 15,234.51 73.24 22.84 7,817.15 8.60 37.67 - - 

ออป. 
ตะวันออกฯ 

การแปรรูปไม� 1,512.00 1,431.71 94.69 1.51 650.21 0.95 62.76 - - 

    - จําหนEายทั่วไป 1,512.00 1,431.71 94.69 1.51 650.21 0.95 62.76 1,000.00 1,420.17 

    - สEงหนEวยงาน - - - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� - - - - - - - - - 

บริการรักษาเนือ้ไม� - - - - - - - - - 

รวม 1,512.00 1,431.71 94.69 1.51 650.21 0.95 62.76 - - 
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1.10 การผลิต...- 
 
 
 
 
 
 

การผลิต - การจําหน�าย ไม�แปรรูป/ผลิตภัณฑ"และบริการรักษาเนือ้ไม� (มกราคม - มีนาคม 2563) 

หน�วยงาน รายการ 

การผลิต การจําหน�าย 
ราคาเฉลีย่ 
ตามแผน 

ราคาเฉลีย่ 
ที่ได� เป@าหมาย

(ลบ.ฟ.) 
ผลการผลิต 

(ลบ.ฟ.) 
ร�อยละ 

เป@าหมาย 
(ลบ.) 

ผลการจําหน�าย 
ร�อยละ ปริมาณจําหน�าย

(ลบ.ฟ.) 
รายได� 
(ลบ.) 

ออป.ใต� 

การแปรรูปไม� - - - - - - - - - 

ผลิตภัณฑ� - - - - 368.20 0.61 - - - 

    - ผลิตภัณฑ� - - - - 144.40 0.42 - - 2,915.39 

    - ผลิตภัณฑ� A (ไม�ประสาน) - - - - 223.80 0.19 - - 828.73 

บริการรักษาเนือ้ไม� - - - - - - - - - 

รวม - - - - 368.20 0.61 - - - 

ภาพรวม  
อ.อ.ป. 

การแปรรูปไม� 53,424.00 44,271.20 82.87 51.37 25,088.86 25.33 49.31 - - 

    - จําหน�ายท่ัวไป 51,524.00 33,538.89 65.09 51.37 25,088.86 25.33 49.31 1,076.00 1,004.57 

    - ส�งหน�วยงาน 1,900.00 10,732.31 564.86 - - - - - - 

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

ผลิตภัณฑ" 46,800.00 13,611.82 29.09 34.29 14,192.92 11.18 32.60 - - 

    - ผลิตภัณฑ" 6,300.00 1,506.09 23.91 12.01 2,423.49 5.23 43.51 1,906.00 2,156.17 

    - ผลิตภัณฑ" A  (ไม�ประสาน) 40,500.00 12,105.73 29.89 22.28 11,769.43 5.95 26.71 550.00 505.60 

บริการรักษาเนื้อไม� 1,350.00 3,035.07 224.82 0.05 3,035.07 0.24 456.72 - - 

    - อบไม� 1,200.00 1,438.56 119.88 0.05 1,438.56 0.09 179.82 40.00 60.00 

    - อัดน้ํายาไม� 150.00 - - 0.01 - - - 30.00 - 

    - ไสไม� - 1,596.51 - - 1,596.51 0.15 - - 96.12 

รวม 101,574.00 60,918.09 59.97 85.71 42,316.85 36.74 42.87 - - 
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 1.10 การผลิต - รายได�  ท�องเท่ียว ของ  ออป.ภาค 

การผลิต  -  การจําหน�าย  ท�องเท่ียว  (มกราคม – มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค 

การผลิต รายได� 

เป@าหมาย 
(คน) 

ปริมาณ 
(คน) 

ร�อยละ (%) เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ปริมาณ 
(คน) 

รายได� 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

เหนือบน 

บริการ
บ�านพัก 

7,100.00 5,574.00 78.51 3.17 5,574.00 1.72 54.15 

มาทEองเท่ียว - - - - - - - 

มาพัก 7,100.00 5,574.00 78.51 3.17 5,574.00 1.72 54.15 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน  - 1,688.00 - - 1,688.00 - - 

เหนือล�าง 

บริการ
บ�านพัก 

2,125.00 1,317.00 61.98 0.50 1,317.00 0.22 44.78 

มาทEองเท่ียว - 445.00 - - 445.00 - - 

มาพัก 2,125.00 872.00 41.04 0.50 872.00 0.22 44.78 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน - 254.00 - - 254.00 - - 

กลาง 

บริการ
บ�านพัก 

175.00 515.00 294.29 0.13 515.00 0.16 129.94 

มาทEองเท่ียว - - - - - - - 

มาพัก 175.00 515.00 294.29 0.13 515.00 0.16 129.94 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน - 36.00 - - 36.00 - - 

ส.คช. 
 

บริการ
บ�านพัก 

1,427.00 1,197.00 83.88 0.50 1,197.00 0.30 60.38 

มาทEองเท่ียว - - - - - - - 

มาพัก 1,427.00 1,197.00 83.88 0.50 1,197.00 0.30 60.38 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

จํานวนคืน - 296.00 - - 296.00 - - 
การแสดง

ช�าง 
33,562.00 28,864.00 86.00 4.60 28,864.00 2.20 47.94 

มาชมการ 
แสดงช�าง 33,562.00 28,358.00 84.49 4.60 28,358.00 2.15 46.84 

CSR (ฟรี) - 506.00 - - 506.00 0.05 - 
 

การผลิต...- 
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การผลิต  -  การจําหน�าย  ท�องเท่ียว  (มกราคม – มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค 

การผลิต รายได� 

เป@าหมาย 
(คน) 

ปริมาณ 
(คน) 

ร�อยละ (%) เป@าหมาย 
(ล�านบาท) 

ปริมาณ 
(คน) 

รายได� 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

ส.คช. 

การนั่งช�าง 2,809.00 4,873.00 173.48 0.88 4,873.00 0.32 36.34 

มาน่ังช�าง 2,809.00 4,490.00 159.84 0.88 4,490.00 0.28 32.00 

CSR (ฟรี) - 383.00 - - 383.00 0.04 - 
ฝ[กช�าง

นักท�องเท่ียว 
438.00 156.00 35.62 3.02 156.00 0.65 21.61 

มาฝdกช�าง
นักทEองเที่ยว 438.00 156.00 35.62 3.02 156.00 0.65 21.61 

CSR (ฟรี) - - - - - - - 

อ.อ.ป. 

รวม
ท�องเท่ียว 

47,636.00 42,496.00 89.21 12.80 42,496.00 5.59 43.64 

มาท�องเท่ียว 36,809.00 33,449.00 90.87 8.50 33,449.00 3.09 36.34 

มาพัก 10,827.00 8,158.00 75.35 4.30 8,158.00 2.41 55.99 

CSR (ฟรี) - 889.00* - - 889.00* 0.09** - 

จํานวนคืน - 2,274.00*** - - 2,274.00*** - - 
    

 หมายเหตุ * เปLนนักท�องเท่ียวรับรองแขก (CSR) ฟรี   
   ** เปLนข�อมูลรายได�ท่ีไม�เปLนตัวเงิน 
                 *** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค�างบ�านพักแต�ละหลังสะสม 91 คืน เท�ากับ 
2,274 หลัง (บ�านพักท้ังหมด 210 หลัง)  

 

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

รายได� - รายจ�าย ซ้ือขายไม�แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ออป.ภาค 

รายได� รายจ�าย 
เป@าหมาย
รายได� 

(ล�านบาท) 

ปริมาณจําหน�าย  
(ลบ.ฟ.) 

ผลรายได� 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ
(%) 

เป@าหมาย
รายจ�าย 

(ล�านบาท) 

ผลรายจ�าย 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 
(%) 

เหนือบน 43.66 24,113.54 17.20 39.40 30.19 15.46 51.19 

เหนือลEาง 21.00 16,509.44 14.64 69.70 19.32 13.23 68.48 

กลาง 62.15 151,468.46 91.45 147.15 56.50 82.84 146.61 

ตะวันออกฯ 43.25 296,785.53 180.08 416.37 39.38 162.58 412.89 

ใต� 17.43 49,997.64 28.94 166.08 15.75 26.55 168.59 

รวม 187.48 538,874.61 332.31 177.25 161.14 300.65 186.58 

การจัดลําดับ...- 
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การจัดลําดับความสําคัญเร�งด�วนของผลการดําเนินงานท่ีไม�เปLนไปตามเป@าหมาย 

 

รายการ ป]ญหาอุปสรรค 
แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

1. ด�านอุตสาหกรรมไม� - ไม�แปรรูปและผลิตภัณฑ�ไม�ผลิตได�ต่ํากวEาเปeาหมาย  
เนื่องจากชะลอการผลิตจากการท่ีเหลือไม�ค�างสต็อก
เปMนจํานวนมากยังจําหนEายไมEได� ปริมาณการขาย 
มีน�อย 
- การบริการรักษาเนื้อไม� (ไสไม�, อัดน้ํายาไม�, อบไม�) 
ดําเนินการได�ต่ํากวEาเปeาหมายเนื่องจากเครื่องจักร
อุปกรณ�มีสภาพเกEาชํารุดทําให�รายได�ด�านอุตสาหกรรม
ไม�ต่ํากวEาเปeาหมายท่ีกําหนด 
     
 

- หาแนวทาง/จัดรายการสEงเสริมการขาย
เพ่ือจําหนEายสินค�าค�างสต็อกโดยการไปออก 
บูธตามสถานท่ีตEางๆ 
- จ�างท่ีปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ�
สินค�าของ อ.อ.ป.  และพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ�ให�ตรงกับความต�องการของลูกค�า 
สร�าง Value creation เพ่ือสร�างมูลคEาเพ่ิม
ให�กับสินค�าของ อ.อ.ป. 
- ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ�ให�
เหมาะสม และมีความคลEองตัว  
- จัดหาพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมชEองทางการ
จําหนEายสินค�า 
- เพ่ิมชEองทางการจําหนEาย จากเดิมมี 2 
ร�านคือ บางโพ และท่ีสํานักงานกลาง  
อ.อ.ป. ซ่ึง อ.อ.ป. ได�เพ่ิมชEองทางจําหนEาย
ตาม ออป.ภาค รวมท้ังจัดโปรโมชั่นใน
โอกาสตEาง ๆ 

2. ด�านป�าไม� - ไม�ยูคาลิปตัส การผลิตสูงกวEาเปeาหมายทําให�ผลการ
จําหนEายสูงกวEาเปeาหมายท่ีกําหนดไปด�วย อยEางไรก็ดี
ราคาเฉลี่ยท่ีขายได�ยังตํ่ากวEาราคาเฉลี่ยตามแผนท่ี
กําหนด  
- ผลผลิตยางพารา (น้ํายางพารา และยางพาราแผEน
ดิบ) ตํ่ากวEาเปeาหมาย เนื่องจากสภาวะอากาศท่ีแห�ง
แล�ง และราคายางพาราราคาตกตํ่า น้ํายางพารา ราคา
เฉลี่ยท่ีขายได�อยูEท่ีประมาณ 37.50 บาท (ราคาเฉลี่ย
ตามแผน 45 บาท) 
- ไม�สักสวนป�าการผลิตและการจําหนEายตํ่ากวEา
เปeาหมายเนื่องจากลูกค�ารอท่ีจะซ้ือไม�แปรรูปคุณภาพ
เกรด A เทEานั้น เนื่องจาก ลูกค�าไมEต�องการรับความ
เสี่ยงในการเลื่อยไม� หากประมูลไม�ซุงไปเลื่อยเองลูกค�า 

 ต�องรับความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม�
แปรรูปท่ีจะเลื่อยได�ซ่ึงอาจจะเปMนโพรงข�างใน และเลื่อย
ออกมาได�ไม�แปรรูปคุณภาพไมEดี ทําให�ผลผลิตท่ีได�ไมEดี 

- จัดกองประมูลไม�ให�มีความเหมาะสมกับ 
สภาพคลEองของตลาดไม�ซุง เพ่ือให�สามารถ
จําหนEายได�หลากหลายมากข้ึน 
- สื่อสารโดยตรงแจ�งข�อมูลท้ังลูกค�ารายเดิม 
และหาลูกค�ารายใหมEเพ่ิมเติม 
 

 
ดังนั้น ...- 
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รายการ ป]ญหาอุปสรรค 
แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 ดังนั้น ลูกค�าจึงรอท่ีจะซ้ือไม�แปรรูปเกรด A และ  B  

จาก อ.อ.ป. และไมEเข�ามาประมูลไม�ซุง (ทEอน) เปMน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําให� อ.อ.ป. ประสบปPญหาไมEสามารถ
จําหนEายไม�ซุง (ทEอน) ได� นอกจากสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ตกตํ่า และทําให�สินค�าไม�แปรรูปเกรด C และ D เปMน
สEวนใหญEท่ีคงค�างในสตlอก อ.อ.ป. และหากพิจารณา
สัดสEวนกําไรท่ี อ.อ.ป. จะได�รับแล�ว การจําหนEายไม�ซุง 
(ทEอน) มีสัดสEวนกําไรมากกวEาไม�แปรรูป อ.อ.ป.  
อาจต�องมีการทบทวนสัดสEวนในการจําหนEายไม�ซุง 
(ทEอน) และไม�แปรรูปใหมE ให�อยูEในระดับท่ีเหมาะสม  
ท่ีจะไมEทําให�ตลาดไม�สักทEอนเสียหายจากการผลิตไม�
แปรรูปท่ีมากเกินไป 

 

3. ด�านการทEองเท่ียว อ.อ.ป. มีนักทEองเท่ียวรับรองแขกสะสมจํานวน 889 
คน ซ่ึงคEอนข�างสูง สEงผลให�คEาใช�จEายดําเนินงานสูงข้ึน
ตามด�วย เนื่องจากสถานการณ�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด-19 จึงสEงผลให�นักทEองเท่ียว 
ยกเลิกโปรแกรมตEางๆ และงดกิจกรรมด�านทEองเท่ียว 
ทุกด�านตามนโยบายของรัฐบาล 

   - จัดทํา/ทบทวน แผนการดําเนินงาน
ธุรกิจด�านการทEองเท่ียวให�สอดคล�องกับ
สถานการณ�ในปPจจุบัน 
    - หาเอกชนรEวมลงทุนในธุรกิจบริการ
ทEองเท่ียว 
    - ทําการประชาสัมพันธ�เผยแพรEข�อมูล
แหลEงทEองเท่ียวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน�
ให�มากข้ึน  พัฒนาแหลEงทEองเท่ียว และเพ่ิม
โปรโมชั่นและกิจกรรมการทEองเท่ียวให�มี
ความนEาสนใจ เพ่ือเปMนการดึงดูดให�
นักทEองเท่ียวเดินทางมาทEองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

     - ลดคEาใช�จEายการดําเนินงานสําหรับการ
ให�บริการนักทEองเท่ียวเชิงสังคม (CSR) โดย
การกําหนดหลักเกณฑ�การจัดเก็บอัตราข้ันตํ่า 
(Minimum Charge)  
     - จัดขายตะกร�าอาหารช�างออนไลน�ทาง
เว็บไซต�ของสถาบันคชบาลแหEงชาติ 
 ในพระอุปถัมภ�ฯ 

 
 

2. การเบิกจEาย...- 
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2. การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 
 การเบิกจEายงบลงทุนประจําปQ 2563  ของ อ.อ.ป.  เดือน มกราคม – มีนาคม 2563 เบิกจEายไป 
22.13% ตํ่ากวEาเปeาหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซ้ือทรัพย�สิน และควบคุมการเบิกจEายตามแผนงาน
ปลูกสร�างสวนป�า สําหรับการเบิกจEายงบรัฐ ประจําปQ  2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 และผลการ
เบิกจEายงบประมาณในภาพรวมรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

การเบิกจ�ายงบลงทุนประจําป? 2563  ของ อ.อ.ป.  เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 
 

 

การเบิกจEาย...- 

การเบิกจ�ายงบลงทุนประจําป?  2563 ของ อ.อ.ป. (เดือน  มกราคม - มีนาคม 2563) 

รายการ 
งบอนุมัติ
เบิกจ�าย 

เบิกจ�ายจริง คงเหลือ %การเบิกจ�าย 

1. งบลงทุนขออนุมัติรายปQ (จัดซ้ือจัดจ�างทรัพย�สิน) 2.00 - 2.00 - 

2. งบลงทุนท่ีทําเปMนแผนระยะยาว 295.19 52.01 243.18 17.62 
    2.1 แผนแมEบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ - - - - 
    2.2 แผนงานปลูกสร�างสวนป�า 295.19 52.01 243.18 17.62 
         - จัดซ้ือจัดจ�างทรัพย�สิน 6.34 - 6.34 - 
         - สํารองในกรณีท่ีราคาเปลี่ยนแปลง 0.63 - 0.63 - 
         - ดูแลสวนป�าแปลงเกEา (ทุกชนิดไม�) 109.38 17.86 91.52 16.33 
         - ปลูกเสริมสวนป�าไม�สัก (รอบตัดฟPนท่ี 2) 19.35 6.18 13.17 31.92 
         - รื้อปลูกใหมE (ทุกชนิดไม�) 52.88 6.67 46.20 12.62 
         - คEาใช�จEายอํานวยการ 106.61 21.29 85.32 19.97 

    รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจําปQ  2563 297.19 52.01 245.18 17.50 

3.  งบลงทุนผูกพัน 92.55 34.23 58.32 36.98 

รวมท้ังสิ้น 389.74 86.24 303.50 22.13 
     

การเบิกจ�ายงบรัฐประจําป?  2563  เดือน ตุลาคม 2563  -  มีนาคม 2563) 

รายการงบประมาณ งบประมาณ แผนการเบิก 
ต.ค. 62 - มี.ค. 63 

ผลการใช�จ�าย 
ต.ค. 62 - มี.ค. 63 

การใช�จ�าย 
ต�อแผน (%) 

การใช�จ�าย 
ต�องบ (%) 

วงเงิน
คงเหลือ 

1. งบอุดหนุน       
แผนงานที ่ 1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 24.83 13.48 12.49 92.63 50.30 12.34 
แผนงานที่  2  แผนงานพ้ืนฐานด�านการจัดการน้ําและ 15.96 4.67 4.07 87.11 25.49 11.89 
                  สร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปMนมิตร       
                  กับสิ่งแวดล�อมอยEางย่ังยืน       
แผนงานที่  3  แผนงานยุทธศาสตร�พัฒนาความเชื่อมโยง 16.17 10.11 1.30 12.85 8.04 14.87 
                  กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร�างความ       
                  เปMนหุ�นสEวนการพัฒนากับนานาประเทศ       
แผนงานที่  4  แผนงานยุทธศาสตร�จัดระบบอนุรักษ� ฟrsนฟู        188.14 53.68 37.46 69.78 19.91 150.68 
                  และปeองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ       

รวมงบอุดหนุน 245.10 81.95 55.32 67.50 22.57 189.78 

(หน�วย : ล�านบาท) 
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 สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวม 
 1.  เงินลงทุนจากรายได�ของ อ.อ.ป. เบิกจEายไป  22.13%  ของวงเงินเบิกจEาย ตํ่ากวEาเปeาหมาย
มากเนื่องจากมีการชะลอการจัดซ้ือทรัพย�สิน และควบคุมการเบิกจEายตามแผนงานปลูกสร�างสวนป�า 
 2.  เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  งบอุดหนุน  เบิกจEายไป   22.57%  ของเปeาหมายการเบิกจEาย 
  งบลงทุน  ไมEมีการเบิกจEาย  
              งบประมาณท้ังสิ้น เบิกจEายไป         22.57%   ของเปeาหมายการเบิกจEาย 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1) รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปQ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) 
 2) ให�ทุกสํานักผลิต (ออป.ภาค และ ส.คช.) เรEงรัดผลการผลิต - การจําหนEาย ให�เปMนไปตามเปeาหมาย
ท่ีกําหนดในปQ 2563   
 3) เรEงรัดการเบิกจEายงบประมาณจากรัฐบาล ปQงบประมาณ  2563  ให�เปMนไปตามแผนการเบิกจEาย  
หากไมEสามารถดําเนินการได�ตามแผนให�ชี้แจงสาเหตุ และดําเนินการแก�ไขปPญหาอุปสรรคให�การเบิกจEายให�
เปMนไปตามแผนตEอไป 
ข�อคิดเห็นท่ีประชุม 
 1. ขอให� ออป.ภาคทุกภาค ท่ีได�รับผลกระทบจากกรณีท่ีมีการขนสEงน้ํายางพาราเพ่ือจําหนEาย 
เนื่องจากน้ํายางพาราเปMนสินค�าท่ีจัดอยูEในประเภทของสินค�าด�านการเกษตร ดังนั้น จึงขอให�จัดทําหนังสือเพ่ือขอ
ยกเว�นการขนสEงน้ํายางพาราตEอไปด�วย 
 2. ตามท่ี ออป.เหนือลEาง ได�ขออนุมัติ อ.อ.ป. เพ่ือขอลดราคาการจําหนEายไม�แปรรูป ดังนั้น จึงขอให� 
ออป.เหนือลEาง ประสาน ส.นผ. เพ่ือขอแก�ไขผลการดําเนินงานในรายการการผลิต - จําหนEายไม�แปรรูป/ผลิตภัณฑ�
และบริการรักษาเนื้อไม� (มกราคม - มีนาคม 2563) ตEอไปด�วย 
 3. ขอให� ออป.ภาคทุกภาค และ ส.คช. ประมาณการข�อมูลตัวเลขผลการดําเนินงานในแตEละธุรกิจ
ให�ใกล�เคียงและสอดคล�องกับผลการดําเนินงานจริงให�มากท่ีสุดด�วย 
 

4. ตามท่ี ...- 

การเบิกจ�ายงบรัฐประจําป? 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

รายการงบประมาณ งบประมาณ แผนการเบิก 
ต.ค. 62 - มี.ค. 63 

ผลการใช�จ�าย 
ต.ค. 62 - มี.ค. 63 

การใช�จ�าย 
ต�อแผน (%) 

การใช�จ�าย 
ต�องบ (%) 

วงเงิน
คงเหลือ 

2. งบลงทุน       
แผนงานที่  2  แผนงานพ้ืนฐานด�านการจัดการน้ําและ - - - - - - 
                  สร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปMนมิตร       
                  กับสิ่งแวดล�อมอยEางย่ังยืน       
แผนงานที่  3  แผนงานยุทธศาสตร�พัฒนาความเชื่อมโยง - - - - - - 
                  กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร�างความ       
                  เปMนหุ�นสEวนการพัฒนากับนานาประเทศ       
แผนงานที่  4  แผนงานยุทธศาสตร�จัดระบบอนุรักษ� ฟrsนฟู        - - - - - - 
                  และปeองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ       

รวมงบลงทุน - - - - - - 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 245.10 81.95 55.32 67.50 22.57 189.78 
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 4. ตามท่ี ส.นผ. ได�รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปQ 2563 (มกราคม - มีนาคม 
2563) ท่ีประชุมได�พิจารณาแล�วเห็นวEา รายได�จากการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ในแตEละธุรกิจของ อ.อ.ป. ลดลง
อยEางชัดเจน ดังนั้น เพ่ือมิให�ผลการดําเนินงานดังกลEาวข�างต�นกระทบกับ อ.อ.ป. มากจนเกินไป จึงขอให� ส.นผ. 
ประสานหนEวยงานท่ีเก่ียวข�องในการปรับลดต�นทุนการผลิต และต�นทุนการขายลง และควบคุมคEาใช�จEายในการ
ดําเนินงานเพ่ือให�สอดคล�องกับผลการดําเนินงานในปPจจุบันด�วย 
 5. กรณีท่ีมีการเบิกจEายงบประมาณรัฐบาล ขอให�ทุกหนEวยงานเรEงรัดการเบิกจEายให�เสร็จโดยเร็ว กรณี
ท่ีสามารถปรับ โอน และเปลี่ยนแปลงในรายการจEายประจํา ขอให�เรEงรัดดําเนินการด�วย  
 6. ตามข�อ 5 กรณีรายจEายประจําของ ส.คช. ขอให� ส.คช. ประสาน ส.นผ. เพ่ือขอปรับแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จกEอนเดือนกันยายน 2563 ด�วย 
 7. ขอให� ส.นผ. จัดทํารายละเอียดการดําเนินการของงบลงทุนผูกพัน 2562 ของแตEละกระบวนการ 
นําเสนอ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบด�วย 
 8. ขอให� ส.บง. เตรียมการหารือกรมบัญชีกลาง กรณีท่ีงบรัฐบาลของ ออป.เหนือบน ท่ีใช�ในการ
ฝdกอบรมของศูนย�ถEายทอดเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ�เฟอร�นิเจอร�ไม�สัก อําเภอร�องกวาง จังหวัดแพรE โดยยัง
ไมEสามารถทําการเบิกจEายได� สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได�หรือไมE อยEางไร 
 9. ขอให� ออป.ภาคทุกภาค เรEงรัดการดําเนินการในการสEงเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ�และงานจ�างบริการอบไม� ไสไม� และอัดน้ํายาไม�ของ อ.อ.ป. ให�กับหนEวยงานราชการและเอกชนใน
พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องด�วย 
 10. ขอให� ส.บง. เรEงรัดการประสานธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือจัดทําระบบ Fund Transfer ของ อ.อ.ป. 
ท้ังนี้ เพ่ือเปMนการอํานวยความสะดวกให�กับลูกค�า และเปMนการประหยัดคEาใช�จEายสําหรับการโอนเงินด�วย 
มติท่ีประชุม 
 1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปQ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) 
 2. เห็นชอบให� ออป.ภาค และ ส.คช. เรEงรัดผลการผลิต - การจําหนEาย ให�เปMนไปตามเปeาหมาย 
ท่ีกําหนดในปQ 2563 
 3. เห็นชอบให�หนEวยงานเรEงรัดการเบิกจEายงบประมาณจากรัฐบาล ปQงบประมาณ 2563 ให�เปMนไป
ตามแผนการเบิกจEาย หากไมEสามารถดําเนินการได�ตามแผนให�ชี้แจงสาเหตุ และดําเนินการแก�ไขปPญหาอุปสรรค
ให�การเบิกจEายให�เปMนไปตามแผนตEอไป 
 4. ขอให�หนEวยงานท่ีเก่ียวข�องรับข�อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสEวนท่ีเก่ียวข�องตEอไป 
 
 วาระท่ี 3.3 เรื่อง การกําหนดกรอบร�อยละของวงเงินในการพิจารณาความดีความชอบ ประจําป? 
2563 
1. เรื่องเดิม 
 1. หัวหน�าหนEวยงาน ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2562 (สัญจร) เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2562 วาระท่ี 3.6 
เรื่อง การกําหนดกรอบร�อยละของวงเงินในการพิจารณาความดีความชอบ ประจําปQ 2562 ได�มีมติขอให�  
ส.บก. นําข�อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสEวนท่ีเก่ียวข�องตEอไป โดยท่ีประชุมมีข�อคิดเห็นวEา สําหรับการ
กําหนดกรอบร�อยละของวงเงินในการพิจารณาความดีความชอบ ประจําปQ 2563 ซ่ึงเปMนการกําหนดกรอบร�อยละ
ของวงเงินฯ ตามระดับผลคะแนนการประเมินผลการดําเนินงาน และตามผลประกอบการในการดําเนินงานธุรกิจ
แบบปกติ ของ อ.อ.ป. ขอให� ส.บก. นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอีกครั้งในโอกาสตEอไป 

C2. หัวหน�า...- 



 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม� 

ครั้งท่ี 5/2563 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ช้ัน 17  
………………………………….. 

 

ผู�เข�าประชุม   
1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (นายจตุพร  บุรุษพัฒน#)        ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (นายพงศ#บุณย#  ปองทอง)  กรรมการ 
3. อธิบดีกรมอุทยานแห+งชาติ สัตว#ป,า และพันธุ#พืช (นายธัญญา  เนติธรรมกุล)    กรรมการ 
4. อธิบดีกรมป,าไม� (นายอรรถพล  เจริญชันษา)        กรรมการ 
5. ผู�แทนกระทรวงการคลัง (นางวชิรญา  เพ่ิมภูศรี)      กรรมการ 
6. นายภูมิพัฒน#  สินาเจริญ        กรรมการ 
7. นายอภิสิทธิ์ ไล+สัตรูไกล        กรรมการ 
8. ผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ# (นายพีรพันธ#  คอทอง)     กรรมการ 
9. ผู�อํานวยการองค#การอุตสาหกรรมป,าไม�  (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย#)         กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู�เข�าร0วมประชุม 
1. รองผู�อํานวยการองค#การอุตสาหกรรมป,าไม�  (นายสุกิจ  จันทร#ทอง) 
2. รองผู�อํานวยการองค#การอุตสาหกรรมป,าไม�  (นายชาญณรงค#  อินทนนท#) 
3. รองผู�อํานวยการองค#การอุตสาหกรรมป,าไม�  (นายประสิทธิ์  เกิดโต) 
4. ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง    (นายธีระยุทธ  กลัดพรหม) 
5. ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน   (นายวิรัติ ปรากฏดี) 
6. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร#  (นายถนอมศักด์ิ  เฉียบแหลม) 
7. หัวหน�าฝ,าย (ระดับ 8) สํานักบริหารกลาง  (นางชุติญา  ลิ่มวชิรานันต#) 
8. หัวหน�าฝ,าย (ระดับ 8) สํานักธุรกิจการตลาด  (นายพิษณุ  ภูวดล) 
9. หัวหน�าส+วน (ระดับ 7) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป,าไม�เศรษฐกิจอย+างยั่งยืน  (นายณรงค#ชัย  ชลภาพ) 
10. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สํานักบริหารกลาง  (นายจิรภัทร  วงศ#กล�า) 
11. พนักงานสัญญาจ�าง  สํานักบริหารกลาง   (ว+าท่ีร�อยตรี หญิง อารยา  พวงรอด) 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

.............................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน#) ประธานกรรมการ 
ของ อ.อ.ป. ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 1. การประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในครั้งนี้ เปHนการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 ประจําเดือน
มิถุนายน 2563 จึงขอขอบคุณกรรมการทุก ๆ ท+านที่เข�าร+วมการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในวันนี้ 
มา ณ โอกาสนี้ด�วย 

2. คณะรัฐมนตรี...- 
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 - เรื่อง อ่ืน ๆ ท่ีผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ได�โปรดสั่งการให�รายงานผลการดําเนินงานให�คณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. รับทราบและพิจารณาเปHนรายครั้ง 
 2) การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีตามมาตรฐานสากล  
  ให�หน+วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและแผนการแสดง
ความรับผิดชอบทางสังคมของ อ.อ.ป. ให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ และพิจารณาเปHนประจําทุกไตรมาส 
 3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับกิจการ  
  ให�หน+วยงานรายงานผลการดําเนินงานให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ และพิจารณา 
ในประเด็นท่ีมีความเก่ียวข�องกับกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับกิจการ ดังนี้ 
  - เรื่อง ความขัดแย�งทางผลประโยชน#ของผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ให�รายงานเปHนประจําทุกปN 
  - เรื่อง ความขัดแย�งทางผลประโยชน#ของผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ให�รายงานเปHนประจําทุกปN 
  - เรื่อง อ่ืน ๆ ท่ีผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ได�โปรดสั่งการให�รายงานผลการดําเนินงานให�คณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. รับทราบและพิจารณาเปHนรายครั้ง  
3. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบ 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติด�านการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีของ อ.อ.ป. 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ  
 

 วาระท่ี 4.5 เรื่อง บันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป>บัญชี 2563 
ของ อ.อ.ป. (ไตรมาสท่ี 1/2563) 
1. เรื่องเดิม 
 การดําเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจําปNบัญชี 2563 อ.อ.ป. ได�เจรจาหารือกับ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร#ปอเรชั่น จํากัด (ทริส) เพ่ือกําหนด
ตัวชี้วัด และค+าเกณฑ#วัดในบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปNบัญชี 2563 ของ  
อ.อ.ป. โดยกําหนดตัวชี้วัดและค+าเกณฑ#วัดให�เปHนไปตามพันธกิจ, วิสัยทัศน#, แผนดําเนินงาน ประจําปNบัญชี 
2563 ของ อ.อ.ป. และสอดคล�องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จนได�ข�อยุติ 
2. การดําเนินการ 
 2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, กระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการของ 
อ.อ.ป. และ ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ได�ลงนามร+วมกันในบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปNบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. และ สคร. ได�มีหนังสือ ท่ี กค 0819.2/1737 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563  
ส+งบันทึกข�อตกลงฯ ของ อ.อ.ป. ท่ีลงนามร+วมกันเสร็จเรียบร�อยแล�ว จํานวน 1 ฉบับ ให� อ.อ.ป. ดําเนินการให�
เปHนไปตามเปRาหมายท่ีกําหนดไว� ต+อไป  
 2.2 อ.อ.ป. ได�ส+งบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปNบัญชี 2563  
ของ อ.อ.ป. ให�ทุกหน+วยงานดําเนินการในส+วนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�เปHนไปตามเปRาหมายท่ีได�กําหนดไว�ในบันทึก
ข�อตกลงฯ 
 

2.3 อ.อ.ป. ...- 
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 2.3 อ.อ.ป. ได�คาดการณ#ผลคะแนนตามท่ีหน+วยงานได�รายงานข�อมูลผลการดําเนินงานตามบันทึก
ข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจําปNบัญชี 2563 (ไตรมาส 1/2563) โดยสรุป
ดังนี้ 
 

เกณฑ�วัดการดําเนินงาน 
ความคืบหน�า  

(ร�อยละ) 
คาดการณ�คะแนน 

ณ ไตรมาส 1/2563 
คาดการณ�คะแนน 

ป> 2563 
 1. การดําเนินงานตามยุทธศาสตร# 20.00 1.0000 3.8651 

 2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 32.98 1.6491 2.6998 

 3. Core Business Enablers 69.34 3.4669 3.4669 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 40.77 2.2788 3.1814 
 

 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปNบัญชี 2563 
ของ อ.อ.ป. (ไตรมาส 1/2563) ในภาพรวมอยู+ท่ีร�อยละ 40.77 คาดการณ#ผลคะแนน ณ ไตรมาส 1/2563 อยู+ท่ี
ระดับคะแนน 2.2788 และคาดการณ#ผลคะแนน ณ สิ้นปN 2563 อยู+ท่ีระดับ 3.1814 อย+างไรก็ตาม ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 1 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร# มีผลความคืบหน�าการดําเนินงานอยู+ท่ีร�อยละ 20 
และการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 2 ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีผลความคืบหน�าการดําเนินงานอยู+ท่ีร�อยละ 
32.98 เนื่องจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล+าวส+วนใหญ+จะต�องมีการดําเนินการครบร�อยละ 100 จึงจะผ+าน
ระดับคะแนน 3 และการดําเนินงานมีลักษณะแบบ Milestone ซ่ึงจะทราบผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปNบัญชี 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
ของ อ.อ.ป. ประจําปNบัญชี 2563 (ไตรมาสท่ี 1/2563) 
ข�อคิดเห็นคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
 1. ในการรายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. 
ประจําปNบัญชี 2563 ในแต+ละไตรมาส ขอให� อ.อ.ป. ดําเนินการรายงานผลฯ ในแต+ละตัวชี้วัดให�สอดคล�องและ
เปHนไปตามผลการดําเนินงานจริงของ อ.อ.ป. ให�มากท่ีสุด โดยในเรื่องนี้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�มอบหมาย
ให�รองผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ท่ีกํากับดูแลในแต+ละตัวชี้วัด กํากับการดําเนินงานให�เปHนไปตามเปRาหมายท่ีกําหนด
ต+อไปด�วย 
 2. ขอให� อ.อ.ป. เร+งรัดการดําเนินงานในตัวชี้วัดนโยบายของกระทรวงการคลัง (การนําระบบ EVM 
มาใช�) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ตัวชี้วัดท่ีไม+ใช+การเงิน) ให�เปHนไปตามเปRาหมายท่ีกําหนด 
ต+อไปด�วย 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ และขอให� อ.อ.ป. นําข�อคิดเห็นของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไปพิจารณาดําเนินการ
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สรุปผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ไตรมาส 1/2563)

ผลงาน
(ล้านบาท) /
ความคืบหน้า

(ร้อยละ)

คาดการณ์
คะแนน 

ไตรมาส 1/63

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

 1. การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 15 1.0000
1.1 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10

  1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5

    (1) การส่งเสริมเกษตรปลูกบํารุงไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 และการ
ดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562

ระดับ 5 26.00 1.0000 0.0500

  1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 5
    (1) การปลูกหวายและไผ่ในพ้ืนที่สวนป่าเพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ระดับ 2.50 26.47 1.0000 0.0250
    (2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพ้ืนที่สวนป่า ระดับ 2.50 46.15 1.0000 0.0250

1.2 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 5
  1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 3

    (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดข้ึนจริงในช่วงปีบัญชี ร้อยละ 1.50 34.81 1.0000 0.0150
    (2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 1.50 63.28 1.0000 0.0150

  1.2.2 การนําระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ ระดับ 2 43.70 1.0000 0.0200

2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 45 1.6491
2.1 ตัวช้ีวัดทางการเงิน 25

  2.1.1 กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA) ล้านบาท 15 24.22 2.5265 0.3790
  2.1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท 10 79.90 1.6310 0.1631

2.2 ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่การเงิน 20

  2.2.1 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565
 และแผนการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปี 2563

10 37.07 1.0000 0.1000

    (1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า ระดับ 1 32.88 1.0000 0.1000
    (2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ํา ระดับ 1 32.28 1.0000 0.1000
    (3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย ระดับ 1 58.33 1.0000 0.1000
    (4) กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตบํารุงไม้เศรษฐกิจ ระดับ 1 13.33 1.0000 0.1000
    (5) กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ ระดับ 1 60.00 1.0000 0.1000
    (6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า ระดับ 1 56.94 1.0000 0.1000

    (7) โครงการร่วมดําเนินงานกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรม
ไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ระดับ 1 28.33 1.0000 0.1000

    (8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) ระดับ 1 15.45 1.0000 0.1000
    (9) กิจกรรมจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ระดับ 1 14.55 1.0000 0.1000
    (10)โครงการพัฒนาการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ ระดับ 1 58.57 1.0000 0.1000

  2.2.2 ความสําเร็จในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ระดับ 10 28.33 1.0000 0.1000

 3. Core Business Enablers ** 40 3.4669
3.1 การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการนําองค์กร ระดับ 5 65.35e 3.2673 0.2241
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับ 5 28.80e 1.4400 0.1327
3.3 การบริหารความเสี่ยงและ ระดับ 5 58.80e 2.9400 0.2077
     การควบคุมภายใน
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ระดับ 5 23.00e 1.1502 0.1182
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5 36.05e 1.8022 0.1508
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ ระดับ 5 66.32e 3.3160 0.2265
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับ 5 23.70e 1.1850 0.1200
3.8 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 58.45e 2.9223 0.2068

คะแนนเฉลี่ย ณ พฤษภาคม 2563 2.2788
คาดการณ์คะแนน ปี 2563 3.1814

หมายเหตุ  *  ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2563
              ** ผลคะแนนรวมคะแนน Handicap จํานวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]
              e หมายถึง ประมาณการจากผลคะแนนเฉลี่ยปี 2558-2562 และผลคะแนน Baseline

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

2563*



ตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(ร้อยละ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน

ความคืบหน้า

(ร้อยละ)

คาดการณ์

ระดับคะแนน*

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก

1  การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 15 20.00 1.0000

1.1 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 32.87

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

26.00 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 2563
      (2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562

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

เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 
และผลสํารวจความพึงพอใจ 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 26.47 1.0000 0.0250

ทางชนิดพันธุ์ ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 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. 46.15 1.0000 0.0250
ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90

เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 5

1.2 การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 5 46.38
      1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 3 49.05

      (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1 1.50 ส.บง. / ส.นผ.   ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 34.81 1.0000 0.0150
(ถ่วงน้ําหนักร้อยละ 50) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85 เทียบเท่ากับ ระดับ 2 34.81

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ ระดับ 5

รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ไตรมาส 1/2563)

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ

   ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้มีการดําเนินการดูแลกล้าไม้ 
 ขนกล้าและปลูก  ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม  
รวมทั้งได้ปลูกซ่อม  และดายวัชพืชครั้งที่ 1 แล้ว 
อยู่ระหว่างดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 26.47

   ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว และได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ มีการสํารวจรังวัดพื้นที่แปลงปลูก
 และตรวจติดตามการเตรียมพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติ
การฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 26.00

   ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้ทําแนวป้องกันไฟ  เตรียม
กล้าไม้ รวมทั้งได้ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมใน
พื้นที่ปลูกแปลงปี 2562 แล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติ
การฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 46.15



ตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(ร้อยละ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน

ความคืบหน้า

(ร้อยละ)

คาดการณ์

ระดับคะแนน*

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก
คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ

      (2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ําหนักร้อยละ 50) ** ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1 1.50 ส.บง. / ส.นผ.   ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 63.28 1.0000 0.0150
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85 เทียบเท่ากับ ระดับ 2 63.28
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 3

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 4

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ ระดับ 5

      1.2.2 การนําระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ เริ่มมีการนําระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ เทียบเท่าระดับ 1 2 ส.นผ. / 43.70 1.0000 0.0200

มีการนําระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น เทียบเท่าระดับ 2 ทุกสํานัก
เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน เทียบเท่าระดับ 3
ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร เทียบเท่าระดับ 4
พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง เทียบเท่าระดับ 5

2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 45 32.98 1.6491

2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน 25 9.99

      2.1.1  กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA) **  ค่า EBIDA -/+139.46 15 ส.บง. 6.56 2.5265 0.3790

EBIDA จํานวน - 188.87 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1
EBIDA จํานวน - 49.21 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2
EBIDA จํานวน 90.25 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3
EBIDA จํานวน 229.71 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4

EBIDA จํานวน 369.17 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5

      2..1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ** ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน -/+142.07 ล้านบาท 10 ส.บง. 13.41 1.6310 0.1631

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 27.47 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 169.54 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 311.61 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 453.68 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 595.75 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 20
      2.2.1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขา ดําเนินการตามแผนฯ ได้สาํเร็จ ร้อยละ 80 เทียบเท่าระดับ 1 10 37.07 1.0000 0.1000

ทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 2
ปี 2563 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100 เทียบเท่าระดับ 3

ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดใน
ทุกโครงการ

เทียบเท่าระดับ 4

ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพธ์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดใน
ทุกโครงการ

เทียบเท่าระดับ 5

    อ.อ.ป. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
นโยบายและคณะทํางาน EVM  ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทํา  Strategy
  Map รวมทั้งได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสร้างค่ากําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(SIP) ของ อ.อ.ป. ประจําปี 2563 เสนอ
คณะทํางาน EVM ของ อ.อ.ป. แล้ว  อยู่ระหว่าง
ดําเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติ
การ
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 43.70

   กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA) 24.22 

ล้านบาท (ข้อมูล ณ มี.ค. 2563)

    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 
79.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มี.ค. 2563)
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ผลผลิต :  ผลลัพธ์ ประเภท

      (1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า  - แปรรูปไม้มีค่าที่รับมอบ ร้อยละ 90 :
 - โรงงานแปรรูปฯ ได้รับการพัฒนาทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2% จากเป้าหมาย

สังคม 1 ออป.กลาง    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้จัดทําบัญชีรายละเอียดไม้
ท่อนที่นําเข้าแปรรูป และตัดสต็อกไม้เมื่อเลื่อยใน
บางส่วนแล้ว ได้ดําเนินการแปรรูปไม้ และควบคุม
การแปรรูปไม้ให้การแปรรูปไม้ในบางส่วนแล้ว  อยู่
ระหว่างดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 32.88

32.88 1.0000 0.1000

      (2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ํา   - พื้นที่ 12,335 ไร่ : 
 - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สังคม 1 ออป.เหนือบน    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้ทําทางตรวจการและป้องกัน
ไฟ และทําไม้หลักและหมายแนวปลูกแล้ว  อยู่
ระหว่างดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 32.28

32.28 1.0000 0.1000

      (3.) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย  - ช้าง 550 เชือก : 
 - ดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของช้าง 550 เชือกได้อย่าง
ครบถ้วน

สังคม 1 ส.คช.   ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว โดยมีเป้าหมายการคุ้มครองและ
อนุรักษ์ช้างไทย จํานวน  550 เชือd โดย ณ 
ปัจจุบัน ได้คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยแล้ว 
จํานวน 956 เชือก  ดําเนินการตามรายละเอียด
ขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 58.33

58.33 1.0000 0.1000

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

สังคม 1 ส.วป. / ออป.
ภาค

   ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้สํารวจพื้นที่ดําเนินการแล้ว 
รวมทั้งได้เตรียมการปลูกกล้าไม้  ดูแลและรักษา
กล้าไม้ที่ปลูกในบางส่วนตามขั้นตอน ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 13.33

13.33 1.0000 0.1000

      (5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ  - แผนสํารวจพื้นที่เศรษฐกิจในสวนป่าเศรษฐกิจ / ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน

พาณิชย์ 1 ออป.เหนือบน    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ใน
การดําเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้
เศรษฐกิจแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตาม
รายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 13.33

60.00 1.0000 0.1000
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ผลผลิต :  ผลลัพธ์ ประเภท

      (6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า  - มีโครงการระดมทุนจากพันธมิตรจํานวน 1 โครงการ : 
 - วงเงินจากการทําสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

พาณิชย์ 1 ส.ธต.    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้มีการพิจารณาร่าง TOR 
ประมูลไม้ล่วงหน้าเพื่อขออนุมัติดําเนินการแล้ว โดย
 ออป.ภาคได้ประกาศประมูลจําหน่ายไม้ล่วงหน้า
ในบางส่วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตาม
รายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 56.94

56.94 1.0000 0.1000

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

 - คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เห็นชอบโครงการร่วมดําเนินงานกับ
ภาคเอกชนฯ :
 - มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปลูกป่าเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมไม้ อย่างน้อย 1 ด้าน

พาณิชย์ 1 ส.ธต.    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และ ส.ธต. ได้มีการนําเสนอ อ.อ.ป.
เพื่อ มอบหมายให้ อ.อ.ป.ภาค เชิญชวนหรือสรร
หาภาคเอกชนร่วมพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. ทั้ง 3 
ด้าน ประกอบด้วยด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ ด้าน
อุตสาหกรรมไม้ และด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแล้ว
 ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตามรายละเอียด
ขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 28.33

28.33 1.0000 0.1000

      (8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)  - สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 18 แห่ง :
 - สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 18 แห่ง

พาณิชย์ 1 ส.วป.    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้ความรู้ระบบการจัดการสวนป่า / ป่า
ไม้ อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC และ
ดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติ
การฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 15.45

15.45 1.0000 0.1000

      (9) กิจกรรมจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)  - โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 10 แห่ง :
 - โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจํานวน 10 แห่ง

พาณิชย์ 1 ส.วป.    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้ว  และได้มีการสํารวจโรงงานเบื้องต้น
แล้ว อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้
ความรู้ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้  
และดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 14.55

14.55 1.0000 0.1000

      (10) โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ  - จํานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จจํานวน 2 ชิ้น :
 - จํานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์จํานวน 2 ชิ้น

สังคม 1 ส.วป.    ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  รวมทั้งได้ขอความเห็นชอบงานวิจัยหรือ
ทําโครงการวิจัยที่ได้ทําการวิเคราะห์และคัดเลือก
แล้ว อยู่ระหว่างนํางานวิจัยดังกล่าวมาทดลอง/
ปรับปรุง/เปรียบเทียบให้เข้ากับการปฏิบัติงานที่
กําลังดําเนินการในปัจจุบัน และดําเนินการตาม
รายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 58.57

58.57 1.0000 0.1000
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      2.2.2 ความสําเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) ที่มี
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. ดําเนินการตาม
ขั้นตอน 
1) สํารวจความต้องการของลูกค้า (Empathize) 
2) กําหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Define) 
3) การระดมความคิดเห็น (Ideate) เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการ 
4) การสร้างต้นแบบ (Prototype)

เทียบเท่าระดับ 1 10 ส.ธต. / 
ออป.เหนือบน / 

ออป.กลาง

28.33 1.0000 0.1000

ดําเนินการระดับ 1 แล้วเสร็จ และทําการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้ง
กําหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจําปี 2563

เทียบเท่าระดับ 2

ดําเนินการระดับ 2 แล้วเสร็จ นําเสนอผู้อํานวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ
เป้าหมายที่กําหนด

เทียบเท่าระดับ 3

ดําเนินการระดับ 3 แล้วเสร็จ นําผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ออกจําหน่ายได้จริงจํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย
ประจําปี 2563 ร้อยละ 5

เทียบเท่าระดับ 4

ดําเนินการระดับ 3 แล้วเสร็จ นําผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ออกจําหน่ายได้จริงจํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย
ประจําปี 2563 ร้อยละ 10

เทียบเท่าระดับ 5

หมายเหตุ

3 Core Business Enablers ** 40 69.34 e 3.4669

   3.1 การกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กร ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ Core Business 5 ส.บก. 65.35 3.2673 0.2241
   3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ Enablers แต่ละด้านพิจารณา 5 ส.นผ. 28.80 1.4400 0.1327
   3.3 การบริหารความเสี่ยง และ 5 ส.นผ. 58.80 2.9400 0.2077
        การควบคุมภายใน
   3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 5 ส.ธต. 23.00 1.1502 0.1182
   3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ส.วป. 36.04 1.8022 0.1508
   3.6 การบริหารทุนมนุษย์ 5 ส.บก. 66.32 3.3160 0.2265
   3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 5 ส.บก. / ส.วป. 23.70 1.1850 0.1200
   3.8 การตรวจสอบภายใน 5 ส.ตส. 58.45 2.9223 0.2068

คะแนนเฉลี่ย ณ พฤษภาคม 2563 40.77 2.2788

หมายเหตุ  *  ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2563
              ** ผลคะแนนรวมคะแนน Handicap จํานวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]
              e หมายถึง ประมาณการจากผลคะแนนเฉลี่ยปี 2558-2562 และผลคะแนน Baseline

ในการรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของค่าเกณฑ์

วัดระดับ 1 สามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์

   ส.ธต. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากปีที่ผ่านมา
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเสนอผู้อํานวยการให้ความ
เห็นชอบแล้ว และได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน รวมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลา
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย 
(Product Champion) ที่มีศักยภาพในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. ตาม
ขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ 
   ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 28.33

   อ.อ.ป. ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้าน
ศึกษาคู่มือ เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. 
กําหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการตามคู่มือ
และหลักเกณฑ์ฯ ของ Core Business Enablers 
แต่ละด้าน
      ความคืบหน้าการดําเนินการร้อยละ 69.34
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