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บทสรุปผูຌบริหาร ิExecutive Summaryี 
ผนการด านนิงาน ป 2560 

ึึึึึึึึึึึึ 

แ.  วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. ิFIO’s Visionี 

ป็นผูຌน าการจัดการสวนปຆาศรษฐกิจอยางยัไงยืน พืไอยกระดับอุตสาหกรรมเมຌของ อ.อ.ป. 

โ.  พันธกิจ อ.อ.ป. ิFIO’s Missionsี 
1. พัฒนาที่ดินสวนป่า฿หຌปຓนสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน฿ชຌประยชน์พื นที่ป่าศรษฐกิจตามศักยภาพ

สวนป่า 
2. สงสริมการปลูกไมຌศรษฐกิจ พัฒนาระบบละสรຌางกลไกการตลาดไมຌศรษฐกิจอยางปຓนธรรม 
3. สงสริมละพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌละสงสริมชุมชนทຌองถิ่นดຌานอุตสาหกรรมไมຌ 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกละ฿ชຌประยชน์จากไมຌศรษฐกิจ 
5. ปรับครงสรຌางทางการงินทั งระบบ พัฒนาสินทรัพย์พ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร฿หຌกิด

ประยชน์ตามศักยภาพ สรຌางก้าไรพอลี ยงองค์กร ไมปຓนภาระตอรัฐ 
6. พัฒนาชุมชนทຌองถิ่นดย฿ชຌสวนป่าปຓนฐาน 
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลชຌางไทย ละฟืຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอยางครบวงจร พัฒนาธุรกิจทองที่ยว 

ใ. ปງาประสงค์ 
 

1. พัฒนาละบริหารสวนป่าไมຌศรษฐกิจ฿หຌมีผลผลิตที่พอพียงละมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พ่ือ
ปຓนผูຌน้า฿นการจัดการสวนป่าไมຌศรษฐกิจ฿นภูมิภาคอาชียน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไมຌ ผลิตภัณฑ์ไมຌ ดຌวยทคนลยี฿หม พ่ือพ่ิมมูลคาไมຌละ
ลดตຌนทุนการผลิตรวมทั งพัฒนาการตลาดชิงรุกมีการกระจายสินคຌาละพ่ิมจุดจ้าหนายพ่ือพ่ิมยอดจ้าหนายสินคຌา 

3. กຌปัญหาสภาพคลอง มีหลงงินลงทุน฿นอุตสาหกรรมพ่ิมมูลคาไมຌละบุคลากรมีความสามารถ฿น
การบริหารละวิคราะห์ทางการงิน 

4. ปຓนองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สงสริม฿หຌพนักงานมีรงจูง฿จละภาคภูมิ฿จ฿นองค์กร ปฏิบัติงานอยาง
ตใมศักยภาพ 

5. ธุรกิจบริการละการทองที่ยวที่ไดຌมาตรฐาน สามารถสรຌางผลก้าไรละติบตอยางตอนื่อง 
6. ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตละสิ่งวดลຌอมที่ดีขึ น ละการบริบาลชຌางไทย ฿หຌชຌางมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ นสามารถสรຌางมูลคาทางดຌานศรษฐกิจละสังคมไดຌ  

4. ยุทธศาสตร์ 
 

อ.อ.ป. ไดຌปฏิบัติงานภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ ปี โ55้ – โ5ๆไ ซึ่งไดຌรับความหในชอบ฿นการประชุม
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ฿นการประชุมครั งที่ แเ/โ55่ มื่อวันที่ โ่ ธันวาคม โ55่ ประกอบดຌวย ๆ ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรูຌ ละการจัดการสวนป่าศรษฐกิจ฿หຌไดຌมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการงิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาธุรกิจบริการละการทองที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมละบริบาลชຌางไทย 

 

ดย฿นปี โ5ๆเ ไดຌด้านินการตามครงการรงดวน รวม แ2 ครงการ/กิจกรรม ประกอบดຌวย 
 

4.1 ครงการจัดชั นคุณภาพพื นที่สวนป่าศรษฐกิจ 

4.2 กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิ่น ฿นการปลูกสวนป่าศรษฐกิจ 

4.3 ครงการพัฒนาละออกบบผลิตภัณฑ์ไมຌพ่ือสรຌางมูลคาพ่ิม 

4.4 ครงการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจละชองทางการจ้าหนาย 

4.5 กิจกรรมส้ารวจความตຌองการของกลุมลูกคຌาปງาหมาย 

4.6 กิจกรรมการประมินความพึงพอ฿จของลูกคຌา 
4.7 ครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
4.8 ครงการจຌางที่ปรึกษาทางการงิน 

4.9 ครงการปรับปรุงครงสรຌางองค์กร 

4.10 ครงการบริหารทรัพยากรองค์กร ิERPี 
4.11 ครงการพัฒนาระบบดຌานครือขายระบบคอมพิวตอร์ความปลอดภัยดຌานสารสนทศ 

4.12 ครงการวิคราะห์อัตราก้าลัง฿นระดับนื องาน 
 

 ส้าหรับการด้านินการตามผนยุทธศาสตร์ ฿นปี โ5ๆเ ยังคงด้านินการตอนื่ องตามผนงาน ที่ยังไม
สรใจสิ น พ่ือ฿หຌสรใจสิ นตามผนงานรงดวน ซึ่งตຌองด้านินการ฿หຌสรใจสิ นบรรลุปງาหมาย ฿นปี โ5ๆเ 
 

5. กลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 
 

ประกอบดຌวย แโ กลยุทธ์ ดังนี  
 

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์ความรูຌ ละการจัดการสวนป่าศรษฐกิจ฿หຌไดຌมาตรฐานสากล 
1.1 การบริหารจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางมีระบบมาตรฐาน ละยั่งยืน ดยมีประชาชนมีสวนรวม 
1.2 พัฒนาวิจัยสวนป่าไมຌศรษฐกิจละอุตสาหกรรมตอนื่อง 

โ. ยุทธศาสตร์ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ 
2.1 พ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ 
2.2 การบริหารจัดการคลังสินคຌาละการขนสงสินคຌา 
2.3 การพัฒนาดຌานการตลาดละลูกคຌา 

3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการงิน 
3.1 บริหารสินคຌาคงคลัง฿หຌมีประสิทธิภาพ 
3.2 หาหลงงินทุนระยะยาว 

4. ยุทธศาสตร์ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
4.1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.2 พัฒนาผนมบททคนลยีละสารสนทศละการสื่อสารองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาธุรกิจบริการละการทองที่ยว 
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5.1 พัฒนาธุรกิจบริการละการทองที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมละบริบาลชຌางไทย 

6.1 บริหารจัดการพื นที่พ่ือการอนุรักษ์  
ๆ.โ การอนุรักษ์ละบริบาลชຌางไทย 

 

อ.อ.ป. ไดຌจัดท้าผนด้านินงาน ปี โ5ๆเ พ่ือขับคลื่อนการด้านินงาน฿หຌบรรจุปງาหมายที่สอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์ ละกลยุทธ์ รวม  ไ็  ผนด้านินงาน 

6.ผนทีไยุทธศาสตร์ 
 

อ.อ.ป. จัดท้าผนที่ยุทธศาสตร์ ิStrategy Mapsี ตามนวทางระบบบริหารจัดการพ่ือสรຌาง
มูลคาพ่ิมชิงศรษฐศาสตร์ ิEconomic Value Management : EVMีละระบบประมินผลชิงดุลยภาพ 
ิBalanced Scorecard : BSCี ที่พิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองทั ง ไ ดຌาน คือ มุมมองดຌานการงิน มุมมองดຌาน
ลูกคຌา มุมมองดຌานกระบวนการภาย฿น ละมุมมองดຌานการรียนรูຌละการติบตพ่ือการปฏิบัติละการสื่อสารที่
ชัดจนยิ่งขึ น 
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ปัจจัยภาย฿น จุดขใง S จุดออน W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

แ.บุคลากรมีความรูຌ ความชีไยวชาญละประสบการดຌานการจัดการสวนปຆาศรษฐกิจ
อยางยัไงยืนละอุตสาหกรรมเมຌพรຌอมทีไจะขับคลืไอนองค์กรเปสูวิสัยทัศน์฿หม ตาม
ปງาหมายทีไก าหนด 
โ. มีผลผลิตจากสวนปຆา ิเมຌสกั ยูคาลิปตสั ยางพาราี อยูจ านวนมากกระจายทัไว
ประทศทีไสามารถสรຌางรายเดຌเดຌลຌว ละรองรับการผลิตตอนืไอง฿นอุตสาหกรรมเมຌ 
ใ. ครงสรຌางองค์กรมีหนวยงานกระจายอยูทัไวประทศละมีบุคลากรประจ าอยูทุก
หนวยงาน 
ไ. อ.อ.ป. ด านินธุรกิจเมຌอยางครบวงจร ตัๅงตกระบวนการปลูก การกใบกีไยว
ผลผลิตจากสวนปຆา การปรรปูเมຌ ผลิตภัณฑ์ ละการจ าหนวยผลผลิตตางโ รายเดຌ
ทีไยัไงยืนของ อ.อ.ป. 
5. มีทรัพยส์ินละทีไดินกรรมสิทธ์ิจ านวนมาก กระจายอยู฿นสถานทีไพัฒนาละจริญ 
ลຌวสามารถพฒันาละ฿ชຌประยชน์พืไอป็นหลง 
ๆ. มีชຌางลีๅยงจ านวนมาก ท า฿หຌบุคลากรมีภูมปิัญญาละองค์ความรูຌกีไยวกับชຌาง 
สามารถป็นหลงรียนรูຌดຌานการอนุรกัษ์ชຌางเทย  
อีกทัๅงยงัสามารถปรับปรงุ฿หຌป็นหลงทองทีไยวชิงศึกษาเดຌ 
็. สวนปຆาทีไอยูกระจายตามจังหวัดตางโ หลายหงมีศักยภาพพียงพอทีไจะพัฒนา
฿หຌป็นหลง฿หຌบริการทองทีไยวเดຌ 
 

แ. ดຌานการผลิต ผลผลิตสวนปຆาตอหนวยพืๅนทีไอยู฿นระดับตไ า คุณภาพวัตถุดิบ
เมสมไ าสมอนืไองจากการปลูกสรຌางสวนปຆาเมมุงนຌนก าเรสูงสุด 
โ. ขาดการวิจัยละพฒันาดຌานสวนปຆา ดຌานวัตถุดิบ ดຌานอุตสาหกรรมเมຌ ดຌาน
การตลาดชิงรุกขาดการออกบบผลิตภัณฑ์ทีไทันสมัย สินคຌาทีไหลากหลายตรง
ตามความตຌองการของลูกคຌาละตลาด 
ใ. ขาดการลงทุน฿นดຌานครืไองจักร อุปกรณ์ทีไทันสมัย ทคนลยี฿หมโ พืไอ
พิไมผลผลิตลดการสญูสีย฿นกระบวนการผลิตละสรຌางมลูคาพิไมของสินคຌา
มาป็นวลานาน 
ไ. ดຌานการงิน ขาดสภาพคลองทางการงิน ขาดประสิทธิภาพ฿นการหาหลง
งินลงทุนขาดบุคลากรทีไชีไยวชาญฉพาะดຌานการงินละการหาหลงงินทุน
฿นการลงทุนสรຌางผลผลิต฿นระยะยาว ขาดการบรหิารสินทรพัย์ทีไมี
ประสิทธิภาพละกิดประยชนส์ูงสุด 
5. ดຌานการงิน ขาดสภาพคลองทางการงิน ขาดประสิทธิภาพ฿นการหาหลง
งินลงทุนขาดบุคลากรทีไชีไยวชาญฉพาะดຌานการงินละการหาหลงงินทุน
฿นการลงทุนสรຌางผลผลิต฿นระยะยาว ขาดการบรหิารสินทรพัย์ทีไมี
ประสิทธิภาพละกิดประยชนส์ูงสุด 
6. ดຌานการบรหิารบุคคล ครงสรຌางองค์กรมหีนวยงานสนับสนุนมากละมี
ล าดับขัๅนการบังคับบัญชามาก 
7. ขาดระบบทคนลยีสารสนทศ ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการละการตัดสิน฿จ
ของผูຌบรหิารเมมกีารบรหิารจัดการสินคຌาคงคลงั การขนสง การกระจายสินคຌา
พิไมการจ าหนายตามจุดตางโ 

อกาส O SO WO 
1. กระสการตืไนตัวดຌานการอนุรักษ์ 
 ล ะ ฟื้ น ฟู ส ภ า พ  ว ด ลຌ อ ม  ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติของลกท า฿หຌ
ประทศทีไพัฒนาลຌวซึไงป็นตลาดน าขຌา
เมຌทีไส าคัญกีดกันการน าขຌาผลิตภัณฑ์เมຌ
ทีไ ฿ ชຌ วั ต ถุดิบจ ากปຆ าธ ร รมชาติ ล ะ
ประทศพืไอนบຌานหลายประทศ 
โ .  สถ านกา ร ณ์ดຌ า นพลั ง ง านล ะ
ชืๅอพลิงราคาสูงขึๅน ท า฿หຌประชาชน
ตຌองการพลังงานทดทนทีไปลอดภัยป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม 
ใ.  อ .อ .ป . ป็นหนวยงานดียวทีไ เดຌ
ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ฿ น ก า ร ส ง เ มຌ สั ก ท อ น
ออกจ าหนายนอกประทศเดຌละเดຌสิทธ์ิ
฿นการ ฿ชຌป ระยชน์ เมຌ ฿นพืๅ นทีไ  ชน 

ปຆาศรษฐกิจ 
ไ. อ.อ.ป. ฿ชຌชຌาง฿นการท าเมຌมาป็น
ระยะวลานาน ท า฿หຌมีองค์ความรูຌ ภูมิ
ปัญญาดຌานการคลຌองชຌาง ดูลรักษา
สุขภาพชຌางป็นอยางดี ประกอบกับ
กระสสั งคม รืไ องการอนุรักษ์ชຌ าง   
ซึไงป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประทศท า฿หຌ 
อ.อ.ป.  มีบทบาท฿นรืไองการอนุรักษ์
ละบริบาลชຌางลีๅยงมากขึๅน 
5. การปຂด AEC จะป็นอกาส฿หຌ อ.อ.ป. 
ขยายการผลิตละการด านินงาน ซึไงจะ
สามารถท า ฿หຌกูຌ  งิ น พิไ ม ขึๅ น เดຌ ละ
สามารถของบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลมาด านินการเดຌ 

 

กลยุทธ์ทีไ แ  การบริหารจัดการสวนปຆาศรษฐกิจอยางมีระบบมาตรฐาน ละ
ยัไงยืน ดยมีประชาชนมีสวนรวม 

แ. ผนจัดการผลผลิตจากสวนปຆา ิสัก, เมຌตรใว, เมຌตชຌา, ผลผลิตจากยางพาราี 
โ. ผนงานพัฒนาปลูกสริม ละรืๅอพัฒนาปลูก฿หม 
ใ. ผนงานจัดท าฐานขຌอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ฿นพืๅนทีไสวนปຆา 
ไ. ผนงานจัดท าปลงสาธิตปลูกบ ารุงสวนปຆาศรษฐกจิ 
5. ผนงานสริมสรຌางมาตรฐานการปลกูสวนปຆาศรษฐกจิพืไอขຌาสูประชาคม
ศรษฐกจิอาซียน 

กลยุทธ์ทีไ ใ พิไมประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมเมຌ 
ๆ. ผนงานสรຌางรายเดຌจากธุรกจิซืๅอ-ขายเมຌปรรปู ิซืๅอมาขายเปี 
กลยุทธ์ทีไ ็ หาหลงงินทุนระยะยาว 

็. ผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
กลยุทธ์ทีไ ่ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคืคล 

8. ผนงานการบรหิารพนกังานทีไมีศักยภาพสงู                                                  
กลยุทธ์ทีไ แแ บริหารจัดการพืๅนทีไพืไอการอนุรักษ์ 

้. ผนงานศูนย์รียนรูຌ เมຌยางนาราชาหงเพร 
แเ. ผนงานปลกูหวายละเมຌเผ฿นพืๅนทีไสวนปຆา 
แแ. ผนงานจัดตัๅงศูนย์รียนรูຌเมຌดีมีคาิเมຌพะยงูี 
แโ. ผนงานการ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรตามนยบายรัฐ 
แใ. ผนงานปลกูสรຌางสวนปຆาละอนุรักษ์พืๅนฟูพืๅนทีไปຆาตຌนนๅ าล าธาร 

กลยุทธ์ทีไ แโ การอนุรักษ์ละบริบาลชຌางเทย 

แไ. ผนงานอนุรักษ์ชຌางส าคัญจากส านักพระราชวัง 
แ5. ผนงานคุຌมครองละอนรุักษ์ชຌางเทย 
 

กลยุทธ์ทีไ แ การบริหารจัดการสวนปຆาศรษฐกิจอยางมีระบบเดຌมาตรฐาน
ละยัไงยืน ดยประชาชนมีสวนรวม 

แ. ผนงานการจัดการสวนปຆาศรษฐกจิอยางยัไงยืน ิSFMี 
โ. ผนงานบ ารงุสวนปຆาปลงกา 
3. ผนงานอบรมยาวชนพืไอการอนุรักษ์ละพฒันาสวนปຆาศรษฐกจิอยาง
ยัไงยืน 
4. ผนงานสงสริมกษตรกรปลกูบ ารงุเมຌศรษฐกิจ  
5. ผนงานการจัดชัๅนคุณภาพพืๅนทีไสวนปຆาศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ทีไ โ พัฒนาวิจัยสวนปຆาเมຌศรษฐกิจละอุตสาหกรรมตอนืไอง 

6. ผนงานวิจัยละพัฒนาดຌานสวนปຆาศรษฐกิจ 

7 ผนงานพฒันาละออกบบผลิตภัณฑ์เมຌพืไอสรຌางมูลคาพิไม 

กลยุทธ์ทีไ ใ พิไมประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมเมຌ 
8. ผนงานพิไมผลผลิตเมຌปรรปูสวนปຆา 
9. ผนงานพิไมผลผลิตผลิตภัณฑ์เมຌ 
10. ผนงานการจัดท าระบบการควบคุมการคลืไอนยຌายของสินคຌาเมຌ ิCoCี  
11. ผนงานบรกิาร ละรักษานืๅอเมຌ 
กลยุทธ์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานการตลาดละลูกคຌา 

12. ผนงานส ารวจความตຌองการของกลุมลูกคຌาปງาหมาย 
13. ผนงานสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจละชองทางการจ าหนาย 

กลยุทธ์ทีไ ๆ บริหารสินคຌาคงคลัง฿หຌมีประสิทธิภาพ 

แ4. ผนงานการบรหิารสินคຌาคงคลัง 
กลยุทธ์ทีไ 8 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แ5. ผนงานวิคราะหอ์ัตราก าลัง฿นระดับนืๅองาน 
แ6. ผนงานพัฒนาบุคลากรละสรຌางคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ทีไ ้ พัฒนาผนมบททคนลยีละสารสนทศละการสืไอสาร
องค์กร 
17. ผนงานพัฒนาระบบดຌานครอืขายระบบคอมพิวตอร์ ความปลอดภัย
ดຌานสาร สนทศ 

อปุสรรค T ST WT 

แ. กระสอนุรักษ์รุนรง฿นปัจจุบัน คน
เทยเม  ขຌ า ฿จ ความหมาย  รืไ อ ง ปຆ า
ศรษฐกิจมองการ฿ชຌประยชน์เมຌป็น
การท าลาย ละภาพลักษณ์฿นอดีตของ 
อ.อ.ป. คือการตัดเมຌท าลายปຆา 
โ. คูขงดຌานอุตสาหกรรมเมຌ อกชน 

มีงินทุน ละทคนลยีทีไดีกวา 
ใ. เมຌยูคาลิปตัส มีราคาถูก นืไองจาก 

ถูกก าหนดราคาจากผูຌประกอบการ
อกชนราย฿หญ 
ไ. กฎระบียบดຌานปຆาเมຌ  ทีไ ฿ชຌอยู ฿น
ปั จ จุ บั น เ ม  อืๅ อ อ า น ว ย ต อ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมปຆาเมຌ  เมสามารถจัดการ
สวนปຆาเมຌศรษฐกิจ ละ฿ชຌประยชน์เมຌ
จากสวนปຆาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ปัญหาขัดยຌงกับชุมชน ซึไงตຌองการ
พืๅนทีไปຆาเมຌ฿ชຌป็นทีไท ากิน ชุมชนมีการ
ขยายตัวตพืๅนทีไมีจ ากัดจึงกิดขຌอขัดยຌง
กับการปลูกสวนปຆาเมຌศรษฐกิจของ 
อ.อ.ป 

 

กลยุทธ์ทีไ แ การบริหารจัดการสวนปຆาศรษฐกิจอยางมีระบบเดຌมาตรฐานละ
ยัไงยืน ดยมีประชาชนมีสวนรวม 

แ. ผนงานการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิไน฿นการปลูกสวนปຆาศรษฐกจิ 
กลยุทธ์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานการตลาดละลูกคຌา 

โ. ผนงานประมินความพงึพอ฿จลูกคຌาดຌานอุตสาหกรรมเมຌ 
กลยุทธ์ทีไแเ พัฒนาธุรกิจบริการละการทองทีไยว 
ใ. ผนงานพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐานละสรຌางรายเดຌ 
4. ผนงานพัฒนาพืๅนทีไสวนปຆา฿หຌป็นหลงทองทีไยวชิงอนรุักษ์ 
5. ผนงานสรຌางรายเดຌจากหลงทองทีไยว 

กลยุทธ์ แแ บริหารจัดการพืๅนทีไพืไอการอนุรักษ์ 
ๆ. ผนงานการดูล ขนยຌาย ควบคุมละปรรูปเมຌมีคา 
็. ผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมเมຌดัๅงดิมละหายาก฿นพืๅนทีไสวนปຆา 
 

 

 

กลยุทธ์ทีไ แ การบริหารจัดการสวนปຆาศรษฐกิจอยางมีระบบเดຌมาตรฐาน
ละยัไงยืน ดยมีประชาชนมีสวนรวม 

แ. ผนงานพัฒนาชุมชนทຌองถิไนรอบสวนปຆา ิกองทุนสวนปຆาี 
กลยุทธ์ทีไ ใ พิไมประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมเมຌ 
2. ผนงานจัดตัๅงศูนย์ถายทอดทคนลยีพืไอปรับปรงุมาตรฐานผลิตภัณฑ์เมຌ 
กลยุทธ์ทีไ 4การบริหารจัดการคลังสินคຌาละการขนสงสินคຌา 
3. ผนงานการขนสงละกระจายสินคຌา 
กลยุทธ์ทีไ ็ หาหลงงินทุนระยะยาว 
4. ผนงานการจຌางทีไปรกึษาทางการงิน 
5. ผนงานขายเมຌตรใวลวงหนຌา พืไอสรมิสภาพคลองทางการงิน 

กลยุทธ์ทีไ 8 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ๆ. ผนงานปรบัปรุงครงสรຌางขององค์การ 
็. ผนงานการปรบัปรุงความปลอดภัยอาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿น
การท างาน 
กลยุทธ์ทีไ 9 พัฒนาผนมบททคนลยีละสารสนทศละการสืไอสาร
องค์กร 
่. ผนงานการพฒันาระบบการบรหิารทรัพยากรองค์กร ิERPี 

การสรຌางกลยุทธ์ดย฿ชຌ TOWS Matrix 
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8. ผนผังปัจจัยขับคลืไอนมูลคาทางศรษฐศาสตร์ ิEPี ของ อ.อ.ป. ป โ5ๆเ 

 
ผนด ำ นนงำน ผลด ำ นนงำน

 รายได้ผลผลิตไม้ตามนโยบายรัฐ 12,022,500.00         

รายได้ผลผลิตจากสวนปา่ไม้สัก 440,394,000.00       

รายได้ผลผลิตจากสวนปา่ไม้ยูคาฯ 69,016,150.00         

รายได้ผลิตยางพารา 281,012,000.00       

รายได้จากสวนปา่ไม้ยางพาราและไม้อ่ืน 52,718,996.00         

 +ดอกเบีย้จ่าย 1,500,000      งบก าไรขาดทุน รายได้อุตสาหกรรมไม้(แปรรูป/ผลติภัณฑ์) 356,822,700.00       

ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร ์30%  -ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น -              รายได้รวม รายได้ซ้ือขายไม้แปรรูป 358,550,500.00       

13,892,923            -ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -              1,709,551,456.00   รายได้จากการทอ่งเที่ยว 46,820,410.00         

adjust  -ค่าเผือ่สินค้าช ารุด 726,729-         รายได้อ่ืนๆ 92,194,199.00         

adjust  (+)  +ค่าใช้จ่าย CSR1 14,509,473     

 - เงินช่วยเหลือปลูกปา่ -              ต้นทนุผลิตไม้ตามนโยบายรัฐ 3,302,957.00           

รวม 15,282,744  ต้นทนุผลิตสวนปา่ไม้สัก 187,424,402.00       

ต้นทนุผลิตสวนปา่ไม้ยูคาฯ 62,325,444.00         

NOPAT NOPBT NET  PROFIT ค่าใช้จ่ายรวม ต้นทนุผลิตไม้ยางพาราและไม้อ่ืน 62,359,639.00         

32,416,820.78      46,309,743.98 31,027,000.00              1,677,024,456.00   ต้นทนุผลิตยางพารา 267,441,202.00       

ต้นทนุผลิตอุตสาหกรรมไม้ 213,689,396.00       

( - )  คชจ.จากการทอ่งเที่ยว 44,495,985.00         

EP คชจ.ซ้ือขายไม้แปรรูป 323,055,470.00       

17,006,011.04      ดอกเบีย้จ่าย คชจ. อ่ืนๆ 24,283,266.00         

 WACC Kd(D/D+E) = 0.03 % 1,500,000.00         คชจ.บริหารทั่วไป 426,705,055.00       

9.7489% Ke(E/D+E) = 9.72 % ค่าใช้จ่ายในการขาย 61,941,640.00         

ต้นทุนเงินทุน

15,410,809.75 นท ัพ ์ ุน ว น  งบดุล
เงินทุนท่ีใช้ 2,087,725,757              นท ัพ ์ ุน ว น

158,077,366 2,561,093,614       

   ( - ) adjust  + ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 124,260,574

  นท ัพ ์ไ ่ ุน ว น  + ค่าเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 6,540,561

  adjust     ( -                  ( - ) 1,825,580,380              สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   - หนีส้ินระยะสั้นไม่มี ดบ. 604,168,993

  -รายการพิเศษ 2,880,219,386       

304,721,168    

  -สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง

( - ) adjust

3,450,507,602 - หนีส้ินระยะยาวไม่มี ดบ. 1,054,639,006

( x )

  -  

   ผนผังป จจัย ับเค  ่อนม  ค่าทางเ ร   าส ร์  EP)  อง อ อ ป         ผน 
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้. ปງาหมายด านินงาน ประจ าป โ5ๆเ 
 

฿นการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั งที่ ้ /โ55้ มื่อวันที่ โ็ ตุลาคม โ55้ ไดຌมีมติหในชอบ
ผนด้านินงาน ประจ้าปี โ5ๆเ ละงบประมาณรายไดຌ-รายจาย ประจ้าปี โ5ๆเ ดยมีปງาหมายด้านินงานดังนี   

้.แ ปງาหมายผนด านินงานจากงบประมาณรายเดຌ – รายจาย  
้.แ.แ  ผนด านินงานการผลิตสินคຌาทีไส าคัญ ประจ าป โ5ๆเ  ดังนีๅ 

 

ทีไ รายการ 
ปริมาณ 
การผลิต 

รายเดຌ 
ิลຌานบาที 

รายจาย 
ิลຌานบาที 

 ดຌานปຆาเมຌละสวนปຆา    
แ ผลผลิตจากปຆาตามนยบายรัฐละพืๅนทีไปຆาปຂด฿ชຌ

ประยชน์ ิเมຌปຆานอกครงการี     ิลบ.มี 
ใุเ็5 แโ.เโใ ใ.ใเใ 

2 ผลผลิตจากสวนปຆา  ่ไใ.แไแ 5็้.55เ 
 เมຌสัก                                  ิลบ.ม.ี 

- จ้าหนายปຓนสักทอน                ิลบ.ม.ี  
- สงอุตสาหกรรมไมຌ                   ิลบ.ม.ี 

68,300 
ไ5ุ่ไเ 
โโุไๆเ 

- 
ไไเ.ใ้ไ 

- 

โ็่.่็่ 
แ่็.ไโไ 

- 
 เมຌยูคาลิปตัสละเมຌตรใว            ิตันี ๆุ่โใ้ ๆ้.เแๆ ๆโ.ใโ5 
 เมຌยางพารา                            ิลบ.ม.ี 122,217 5โ.็แ้ ๆโ.ใๆเ 
 ผลผลิตยางพารา                      ิตันี 

- น ้ายางพารา                          ิตันี 
- ยางผนดิบละศษยาง            ิตันี 

6,023.21 โ่แ.เแโ โๆ็.ไไแ 

 รวม  ่55.แๆไ 5่โ.่5ใ 
 ดຌานอุตสาหกรรมเมຌ    
3 เมຌปรรูป                              ิลบ.ฟ.ี 

- จ้าหนายไมຌปรรูป                  ิลบ.ฟ.ี 
- สงอุตสาหกรรมไมຌ                   ิลบ.ฟ.ี 

โ็5ุแ่ไ 
โ55ุ5่ไ 
แุ้ๆเเ 

- 
โ่ใ.้ไ5 

 
แไไ.ใเแ 

 
4 ผลิตภัณฑ์/เมຌประสาน                ิลบ.ฟ.ี ๆๆุๆเเ ๆ่.ใ่่ 5ใ.โใๆ 
5 บริการรักษานืๅอเมຌ                    ิลบ.ฟ.ี แแไุ้เเ ไ.ไ้เ ใ.่โใ 
 รวม  ใ5ๆ.่โใ โเแ.ใๆเ 
ๆ ดຌานบริการการทองทีไยว โเ้,100 ไๆ.่โเ ไไ.ไ้ๆ 
็ ดຌานการบริการซืๅอมา – ขายเป ิไมຌปรรูปี  ใ5่.55แ ใโใ.เ55 
8 ดຌานการด านินงานอืไน ิขายไมຌยูคาฯลวงหนຌาุคาขนสงี  ่แ.โ้่ แๆ.้เไ 
9 ดຌานอืไน โ ิคาชา ุปันผลี  แเ.่้ๆ โ.แ็แ 
10 คา฿ชຌจายการขายละบริหาร ิการตลาดชิงรุกี   5เ็.ๆ่ไ 
 รวมทัๅงสิๅน  1,็เ้.55โ 1,678.524 
 ก าเรสุทธิ   ใแ.เโ่ 
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้.แ.โ ประมาณการทางการงิน 

้.แ.โ.แ  ปรียบทียบงบก าเรขาดทุนป โ55ๆ–โ5ๆเ 
  หนวย: ลຌานบาท 
 

รายการ 2556 2557 2558 2559ึึ โ5ๆเึึ 
ั พิไมขึๅน 
ิลดลงี 

จากป โ55้ 

รายไดຌรวม แุ5้โ.้เ แุ้แเ.่ไ โุเไ5.้5 แุ็5ไ.โ็ 1,709.55 -แเ.เเ 

รายจายรวม แุ555.ไไ แุๆโ้.โ5 โุแโ5.ๆใ แุ็เ5.5็ 1,678.5โ -่.้เ 

ก้าไร ิขาดทนุี สทุธ ิ ใ็.ไๆ โ่แ.ๆเ -่โ.5โ 5็.แใ 31.03 -ไ5.ๆ้ 

EBIDA 5โ.ไ็ ใโ็.ไ้ โ.โเ ็5.โใ 52.08 -ใเ.็็ 

ก้าไรชิงศรษฐศาสตร์ิEPี ิเ.ใ่ี แๆใ.ๆโ -็5.แโ 17.31 1็.เแ -เ.เโ 

 ึึ ผนงาน  

สถิติผลการด านินงานก าเร ิขาดทุนี ป โ555 - โ55้ 
 

 หนวย : ลຌานบาท 

ป พ.ศ. 
รายเดຌ รายจาย ก าเร 

ปງาหมาย 
ผลการ

ด านินงาน 
ปງาหมาย 

ผลการ
ด านินงาน 

ปງาหมาย 
ผลการ

ด านินงาน 

โ555 แุ็็ๆ.เเ แุ่ๆใ.็โ แุ็ไ5.เเ แุๆโ5.แใ ใแ.เเ โใ่.5้ 

โ55ๆ โุเไใ.เเ แุ5้โ.้เ แุ้่็.เเ แุ555.ไไ 5ๆ.เเ ใ็.ไๆ 

โ55็ โุเใ้.5แ โุแเๆ.ไ่ แุ่้็.้้ แุ่โ5.5่ แไแ.5โ โ่เ.้เ 

โ55่ แุ็็้.เ5 โุเไ5.้5 แุ็โ่.แโ โุแโ่.ไ็ 5เ.้ใ -่โ.5โ 

โ55้ 
ิประมาณการณ์ี 

แุ่้้.ๆเ แุ็เแ.แ5 แุ่ไโ.ไ็ แุๆ้ใ.็แ 5็.แใ ็.ไไึึ 

ึึ ประมาณการ 
้.แ.โ.โ ประมาณการกระสงินสดป  โ5ๆเ 

   หนวย: ลຌานบาท 
 

รายการ เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ รวม 
งินสดรับ 483.159 429.726 466.638 484.028 1ุ863.551 
งินสดจาย ไ่เ.โ5้ ไเๆ.้5ๆ ไไ่.้่5 ไ็ไ.ๆ5เ แุ่แเ.่5เ 
งินสดรับมากกวา ินຌอยกวาี งนิสดจาย โ.้เเ โโ.็็เ 17.653 ้.ใ็่ 5โ.็เแ 
งินสดคงหลือตຌนงวด แ.ใ5เ ไ.โ5เ โ็.เโเ ไไ.ๆ็ใ  
งินสดคงหลือปลายงวด ไ.โ5เ โ็.เโเ ไไ.ๆ็ใ 5ไ.เ5แ 5ไ.เ5แ 
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้.แ.โ.ใ สรุปตัวปรทีไส าคัญ ิKey Value Driverี ทีไมีผลตอคา EP ป โ5ๆเ ดังนีๅ 

ดຌานรายเดຌ 
แ. ไมຌสักสวนป่า    ปຓนงิน  ไไเ.ใ้ไ  ลຌานบาท 
โ. ไมຌปรรูปอื่น ๆ ิซื อขายไมຌปรรูป  ปຓนงิน  ใ5่.55แ  ลຌานบาท 
3. ดຌานอุตสาหกรรมไมຌ    ปຓนงิน  ใ5โ.ใใใ  ลຌานบาท 
ไ. ผลผลิตจากยางพารา   ปຓนงิน  โ่แ.เแโ  ลຌานบาท 
5. ไมຌตรใว     ปຓนงิน   ๆ้.เแๆ  ลຌานบาท 
6. รายไดຌจากการทองที่ยว   ปຓนงิน   46.820  ลຌานบาท 

ดຌานรายจาย 

แ. ตຌนทุนของสินคຌาที่ขายละบริการ  ปຓนงิน  แ,แ5แ.็ๆ5  ลຌานบาท 
โ. คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร   ปຓนงิน    ไโๆ.็เ5  ลຌานบาท 
ใ. คา฿ชຌจาย฿นการขาย  ปຓนงิน      ๆแ.้ไโ  ลຌานบาท 

้.แ.โ.ไ  การวิคราะห์ทางการงิน 

฿นปี 25ๆเ อ.อ.ป. ไดຌตั งปງาหมายประมาณการรายไดຌรวม 1,709.55 ลຌานบาท ิไมรวมงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลี ฿นขณะที่มีรายจาย 1,678.5โ ลຌานบาท ละประมาณการก้าไรสุทธิ 31.03 ลຌานบาท  
มื่อปรียบทียบกับประมาณการปี 2559 จะมีก้าไรประมาณ ็.ไไ ลຌานบาท ปງาหมายปี โ5ๆเ จะมีก้าไรพ่ิมขึ น
ประมาณ โใ.5้ ลຌานบาท 

ตมื่อวิคราะห์ประมาณการรายไดຌ รายจายที่ส้าคัญลຌวพบวาประมาณการก้าไรที่ พ่ิมขึ นจาก
ปี  โ55้ ปຓนก้ า ไรที่ ปຓน ธุ รกิ จหลักของ อ .อ .ป .  ซึ่ ง ปຓนการด้ า นินการธุ รกิ จจากทรัพยากรที่ มี อยู  
ดยปรับปรุงการพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจตางๆ รวมทั งการพ่ิมผลผลิตไมຌปรรูปจากปี โ55้ 

ดังนั น  ประมาณการก้าไรปี  โ5ๆเ จ้านวน ใแ.เใ ลຌานบาทปຓนความสามารถ฿นการสรຌางก้าไร 
ที่ทຌจริง ไมมีประมาณการรายไดຌพิศษตอยาง฿ด มีขຌอสมมุติฐานจากทรัพยากรที่มีอยู฿นปัจจุบันละ฿ชຌราคาตลาด
ปຓนกณฑ์อຌางอิงรายไดຌ  ทั งนี ประมาณการรายไดຌ อ.อ.ป. ไดຌพ่ิมสัดสวนการพ่ิมมูลคาไมຌสักสวนป่ามาปรรูปมากขึ น
กวา 60 ปอร์ซในต์จากปี โ55้ 

้.แ.โ.5 ตัวปรส าคัญทีไสงผลตอก าเร ิขาดทุนี ของ อ.อ.ป. 
1) ราคาน ้ายางพารา จากปี 2553, 2554, 2555, 2556, โ55็, 2558ุ โ55้ ราคาประมาณ

กิลกรัมละ 102, 121, 85, 70, 45, 4โุ 5เ บาท ตามล้าดับ ส้าหรับปี โ5ๆเ ตั งประมาณการราคากิลกรัมละ ไ็.- 
บาท ขึ นกับกลไกตลาดลก 

2) ก้าไรจากงินชดชยจากการสงคืนพื นที่อนุรักษ์฿นขตสวนป่า ละก้าไรจากการจ้าหนาย
ทรัพย์สิน ิที่ดินี ซึ่งมิ฿ชรายไดຌหลัก ดยปี 2555 จ้านวน 192.62 ลຌานบาท ปี 2556 จ้านวน ่.ไ้ ลຌานบาท ปี 
โ55็ จ้านวน 323.76 ลຌานบาท ละปี โ55่ มีก้าไรจากงินชดชยสวนป่าพียง แ.ไใ ลຌานบาท ส้าหรับปี โ5ๆเ 
ไมไดຌประมาณการก้าไรจากงินชดชยสวนป่า 
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3) การผลิตไมຌซุงออกจากสวนป่ามีปริมาณคอนขຌางลดลง นื่องจากด้านินการดຌวยนยบายการ
ด้านินงานดຌานธุรกิจชิงสังคมตามศักยภาพขององค์กรดยไมมุงก้าไรสู งสุด ดยนຌนการอนุรักษ์สิ่งวดลຌอมละ
฿หຌบริการสังคม ตอยางไรกใตามไดຌปรับราคาจ้าหนายสูงขึ นตามสภาวะตลาด ฿นขณะที่ผลผลิตยางพาราจะริ่มมี
ปริมาณลดลงตามนยบายของรัฐบาล 

4) การพัฒนาสินทรัพย์ ิที่ดินี ตຌอง฿ชຌระยะวลาด้านินการตาม พ.ร.บ. ฿หຌอกชนรวมทุน฿น
กิจการของรัฐ พ.ศ. โ55ๆ คาดวา฿นปี โ5ๆเ อาจจะมีกระสงินสดขຌาตามครงการพัฒนาสินทรัพย์ขຌามาไมมากนัก 

้.แ.โ.ๆ รายจายพิไมขึๅน ิท่ีส้าคัญี 
1ี คา฿ชຌจาย฿นการขายละบริหาร ซึ่งคา฿ชຌจาย฿นสวนนี จะปຓนคา฿ชຌจายกี่ยวกับบุคลากรจาก

การปรับขึ นงินดือนประจ้าปีละปรับงินดือน/คาจຌางลูกจຌางรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีมื่อวันที่ ไ ตุลาคม 
โ55้ 

้.แ.โ.็ ขຌอสรุปทางการงินป โ5ๆเ 

จากการด้านินธุรกิจของ อ.อ.ป. ฿นปี 2560 ซึ่งนຌนรื่องการอนุรักษ์ละบริการชิงสังคม 
ภาย฿ตຌสถานการณ์ปัจจุบัน คาดวาจะก้าไรสุทธิประมาณ ใแ.เโ็ ลຌานบาท มีกระสงินสดพียงพอที่จะด้านินการ
กิจการละสามารถลี ย งตน อง  ยั ง ไม ปຓ นภาระต อรั ฐ  ต จะตຌ อง ระมั ดระวั ง  รื่ อ งกระส  งิ นสด  
รงการด้านินการตามผนยุทธศาสตร์ปี โ55้-โ5ๆไ ส้าหรับประมาณการก้าไรหในวาสอดคลຌองกับสภาพการณ์
ปัจจุบันลຌว 

้.โ ปງาหมายผนด านินงานดຌานการลงทุน 

อ.อ.ป. ไดຌตั งปງาหมายการลงทุน ประจ้าปี 2560  ละไดຌรับอนุมัติงบประมาณงินลงทุนจากหลงงิน
รายไดຌของ อ.อ.ป. ละงบประมาณลงทุนจากงินตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆเ ซ่ึงประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว ตามมติ ครม. มื่อวันที่ โ็ กันยายน 2559 มีวงงินอนุมัติบิกจาย 
จ้านวน 5็โ.แเไ ลຌานบาท ดังนี .- 
 หนวย: บาท 

รายการ งบลงทุนทีไเดຌรับ ผนการบิกจาย 

งบลงทุนจากงินรายเดຌ อ.อ.ป. ไๆใ,443ุเเเ 421,504,000 

1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี ไใ,617,000 41,817,000 

- สิ่งกอสรຌาง 8,190,000 8,190,000 

- ครื่องจักรละอุปกรณ์ 27,692,000 27,692,000 

- ยานพาหนะ แุเเ,000 แุเเ,000 

- ครื่อง฿ชຌส้านักงาน/ครื่องมือครื่อง฿ชຌขนาดลใก 935ุ000 935ุ000 

- ส้ารองราคา 3,800,000 2,000,000 

- ส้ารองกรณีจ้าปຓนรงดวน 2,000,000 2,000,000 

2. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร 10,000,000 10,000,000 
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รายการ งบลงทุนทีไเดຌรับ ผนการบิกจาย 

3. ผนงานลงทุนปลูกสรຌางสวนป่า ไเ้,826,000 369,687,000 

- สิ่งกอสรຌาง 1,325,000 1,325,000 

- ครื่องจักรละอุปกรณ์ 6,595,000 6,595,000 

- ยานพาหนะ โุใ้ๆ,000 โุใ้ๆ,000 

- ครื่อง฿ชຌส้านักงาน แโเุเเเ แโเุเเเ 

- ลงทุนอื่นๆ ิผนงานปลูกสรຌางสวนป่าี 397,390,000 357,651,000 

- ส้ารองราคา 2,000,000 1,600,000 
งบลงทุนจากงินงบประมาณภาครัฐ 150ุ599ุ000 150ุ599ุ000 
4. ผนงานพื นฐานดຌานความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 9ุ่็แุ5เเ 9ุ่็แุ5เเ 

- กิจกรรมพัฒนาพื นที่สวนป่าที่มีศักยภาพ฿หຌปຓนหลง
ทองที่ยวชิงอนุรักษ ์

- ครุภัณฑ ์
- คาท่ีดินละสิ่งกอสรຌาง 

9ุ่็แุ5เเ 
 

ใุ่ไไุเเเ 
6ุเโ็ุ5เ0 

9ุ่็แุ5เเ 
 

ใุ่ไไุเเเ 
6ุเโ็ุ5เ0 

5. ผนงานพื นฐานดຌานการจัดการน ้าละสรຌางการจริญติบตที่
ปຓนมิตรกับสิ่งวดลຌอม 

69ุใไเุๆเเ 69ุใไเุๆเเ 

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์รียนรูຌไมຌยางนาราชาหงไพร 
- ที่ดิน สิ่งกอสรຌาง 

แไุ็เๆุๆเเ 
ๆุ้เ็ุ้เเ 

แไุ็เๆุๆเเ 
ๆุ้เ็ุ้เเ 

- กิจกรรมศูนย์รียนรูຌไมຌดีมีคา 
- ที่ดินละสิ่งกอสรຌาง 

7ุ็ุ้่็เเ 
7ุ็ุ้่็เเ 

7ุ็ุ้่็เเ 
7ุ็ุ้่็เเ 

- กิจกรรมปลูกสรຌางสวนป่าละอนุรักษ์ฟืຕนฟูพื นที่ตຌนน ้าล้าธาร 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งกอสรຌาง 

ุ่ๆุ้่็เเ 
็โๆุ็เเ 

็ุ้็โุเเเ 

ุ่ๆุ้่็เเ 
็โๆุ็เเ 

็ุ้็โุเเเ 
- กิจกรรมคุຌมครองละอนุรักษ์ชຌางไทย 

- ครุภัณฑ ์
- ที่ดิน สิ่งกอสรຌาง 

45ุ้ใ5ุใเเ 
15ุ็ใใุแเเ 
ใเุโเโุโเเ 

45ุ้ใ5ุใเเ 
15ุ็ใใุแเเ 
ใเุโเโุโเเ 

ๆ. ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความรวมมือดຌานตางประทศ สรຌาง
ละรักษาผลประยชน์ชาติ 

โเุๆแ5ุใเเ โเุๆแ5ุใเเ 

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถายทอดทคนลยีปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไมຌสัก 

- ครุภัณฑ์ ที่ดิน ละสิ่งกอสรຌาง 

20ุๆแ5ุใเเ 
 

20ุๆแ5ุใเเ 

20ุๆแ5ุใเเ 
 

20ุๆแ5ุใเเ 
็. ผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟืຕนฟู ละปງองกันทรัพยากรธรรมชาต ิ 5เุ็็แุๆเเ 5เุ็็แุๆเเ 

- กิจกรรมการดูล ขนยຌาย ควบคุมละปรรูปไมຌมีคา พื่อ
฿ชຌกอสรຌางอาคารพิพิธภัณฑ์ไมຌมีคา 

- ครุภัณฑ ์ 
- ที่ดิน สิ่งกอสรຌาง 

5เุ็็แุๆเเ 
 

โ็ุ้แุ่ใเเ 
โโุ่5ใุใเเ 

5เุ็็แุๆเเ 
 

โ็ุ้แุ่ใเเ 
โโุ่5ใุใเเ 

รวมทัๅงสิๅน ๆแไุเไโุเเเ 5็โุแเใุๆเเ 
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้.โ.แ ปງาหมายการลงทุนทีไส าคัญ : การพัฒนาพืๅนทีไสวนปຆา 
แ. ปลูกสริมละพัฒนารื อปลูก฿หม      

   ปลูกสริมไมຌสักหลังการท้าไมຌรอบที่  โ   7,ๆโ5 ไร 
   พัฒนารื อปลูก฿หม  - ไมຌสัก    โ,426 ไร 

- ยูคาลิปตัส   1,230 ไร 
- ไมຌดีมีคาผสมไมຌยางพารา  ไุโ้็ ไร 
- อ่ืนๆ      โ76 ไร 

 รวมพัฒนารื อปลูก฿หม  แ5,854  ไร 
โ. บ้ารุงสวนป่าปลงกาทุกชนิดไมຌ  ็5็,270 ไร 

้.ใ ปງาหมายผนด านินงานตามครงการรงดวน฿นผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ป โ55้–โ5ๆไ  
ปຓนการด้านินงานพ่ือพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ฿หຌองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌปຓนองค์กรที่มี

สมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการที่ดีไดຌ รวมทั งการพัฒนา฿หຌพนักงานมีความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละพฤติกรรม
ตามที่องค์กรคาดหวัง มีความผูกพัน รงจูง฿จละภาคภูมิ฿จ฿นองค์กร สามารถปฏิบัติงานอยางตใมศักยภาพ฿หຌ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌบรรลุพันธกิจละวิสัยทัศน์ “การปຓนผูຌน้าการจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืนพ่ือ
ยกระดับอุตสาหกรรมไมຌของ อ.อ.ป. ดังนี  

(1) ครงการจัดชั นคุณภาพพื นที่สวนป่าศรษฐกิจ 
(2) กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิ่น ฿นการปลูกสวนป่าศรษฐกิจ 
(3) ครงการพัฒนาละออกบบผลิตภัณฑ์ไมຌพ่ือสรຌางมูลคาพ่ิม 
(4) ครงการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจละชองทางการจ้าหนาย 
(5) กิจกรรมการส้ารวจความตຌองการของกลุมลูกคຌาปງาหมาย ฿หຌครบทุกประภทสินคຌาของ อ.อ.ป. 
(6) กิจกรรมการประมินความพึงพอ฿จของลูกคຌา 
(7) ครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
(8) ครงการจຌางที่ปรึกษาทางการงิน 
(9) ครงการบริหารทรัพยากรองค์กร ิERPี จ้านวน 5 Applications ิบัญชี ทรัพย์สิน บุคลากร 

ผนละงบประมาณ การทองที่ยวี 
(10) ครงการวิคราะห์อัตราก้าลัง฿นระดับนื องาน 
(11) ครงการพัฒนาระบบดຌานครือขายระบบคอมพิวตอร์ความปลอดภัยดຌานสารสนทศ 
(12)  ครงการปรับปรุงครงสรຌางองค์กร 

้.ไ ผนด านินงานดຌานการสนองนยบายภาครัฐละบริการชิงสังคม  
ปຓนการด้านินงานดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม การอนุรักษ์ละการบริบาลชຌาง

ไทย รวมทั งการปรรูปไมຌของกลางที่ตกปຓนของผนดินพ่ือสรຌางพิพิธภัณฑ์ไมຌมีคา  การสริมสรຌางมาตรฐานการ
ปลูกสวนป่าศรษฐกิจ พ่ือขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน การจัดท้าระบบควบคุมการคลื่อนยຌายของสินคຌาไมຌ  
ิCoCี จากงบประมาณงินอุดหนุนบางสวนจากงบประมาณภาครัฐ ละ฿ชຌพนักงานของ อ.อ.ป.ละที่ตั งของสวนป่า 
ของ อ.อ.ป. ปຓนฐาน฿นการด้านินงาน ซึ่งมีผนด้านินงาน ดังนี  
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รายการ งินอุดหนุน ิบาที 
แ. ผนด านินงาน: บุคลากรภาครัฐ โเุเแใุแเเ 

แ. คา฿ชຌจายบุคลากรภาครัฐ 
- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสถาบันคชบาลหงชาติ ฿นพระอุปถัมภ์ฯ องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไมຌ 

 
โเุเแใุแเเ 

 
โ. ผนด านินงาน: พืๅนฐานดຌานการจัดการนๅ าละสรຌางการจริญติบตบนคุณภาพ
ชีวิตทีไป็นมิตร 

แ็ุๆ5็ุๆเเ 

โ. พื นที่ป่าศรษฐกิจไดຌรับการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมอบรมยาวชนพ่ือการอนุรักษ์ละพัฒนาป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ใ. พื นที่ป่าพ่ือการอนุรักษ์ 
- กิจกรรม฿นการปลูกละดูลรักษาพื นที่ป่าตຌนน ้าล้าธาร ิครงการหลวงบຌานวัดจันทร์ี 
- กิจกรรมปลูกหวายละไผ฿นพื นที่สวนป่า พ่ือสงสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
- กิจกรรมอนุรักษพั์นธุกรรมไมຌดั งดิมละหายาก฿นพื นที่สวนป่า 

 
โุเ55ุๆเเ 

 
แใุๆ5โุเเเ 
แุแ็เุเเเ 

็่เุเเเ 
ใ. ผนด านินงาน: ชຌางลีๅยงพืไอการอนุรักษ์ ๆ็ุเไแุไเเ 

ไ. ชຌางลี ยงพื่อการอนุรักษ์ 
- กิจกรรมดูลชຌางส้าคัญจากส้านักพระราชวัง 
- กิจกรรมคุຌมครองละอนุรักษ์ชຌางไทย 

 
็ุ็้ไุใเเ 

5ุ้โไ็ุแเเ 
ไ. ผนด านินงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาความรวมมือดຌานตางประทศ สรຌาง ละรักษา
ผลประยชน์ชาติ 

โเุๆเุ้็เเ 

5. ครงการจัดการป่าไมຌอยางยั่งยืนพื่อขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
- กิจกรรมสริมสรຌางมาตรฐานการปลูกสวนป่าศรษฐกิจ พ่ือขຌาสูประชาคมศรษฐกิจ

อาซียน 
- กิจกรรมจัดท้าฐานขຌอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
- กิจกรรมจัดท้าระบบควบคุมการคลื่อนยຌายของสินคຌาไมຌ ิCoCี 

ๆ. ครงการจัดตั งศูนย์ถายทอดทคนลยีพ่ือปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก฿หຌมี
คุณภาพระดับสากลละรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน  

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถายทอดทคนลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก 

 
ุ้แโุ่เเเ 

 
5ุ55แุเเเ 
ไุเเเุเเเ 

 
 

1ุ930ุ700 

5 ผนด านินงาน: ผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ละปງองกันทรัพยากรธรรมชาติ ไแุเุ้้ๆเเ 

ๆ. ครงการสงสริมปลูกไมຌศรษฐกิจพื่อศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งวดลຌอมอยางยั่งยืน 
- กิจกรรมสงสริมกษตรกรปลูกไมຌศรษฐกิจ 
- กิจกรรมจัดท้าปลงสาธิตการบ้ารุงไมຌศรษฐกิจ 

็. ครงการการดูล ขนยຌาย ควบคุมละปรรูป ไมຌมีคาพ่ือ฿ชຌกอสรຌางอาคารพิพิธภัณฑ์ไมຌมีคา 
- กิจกรรมการดูล ขนยຌาย ควบคุมละปรรูปไมຌมีคา 

 
็ุ่ๆ5ุเเเ 
ุ่้้ไุๆเเ 

 
โไุโไเุเเเ 

รวม 5 ผนงาน แๆๆุไโแุไเเ 
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10. ผนด านินงาน ประจ าป โ5ๆเ 

พ่ือ฿หຌ อ.อ.ป. สามารถบรรลุปງาหมายการด้านินงานปี โ5ๆเ  ไดຌ อ.อ.ป. จึงตຌองด้านินงานผน
ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบดຌวย ๆ ยุทธศาสตร์  แ2 กลยุทธ์ แใ ปງาประสงค์  รวม โๆ ครงการ โแ กิจกรรม 

แเ.แ ยุทธศาสตร์ทีไ แพัฒนาองค์ความรูຌ ละการจัดการสวนปຆาศรษฐกิจ฿หຌเดຌมาตรฐานสากล 

แเ.แ.แ กลยุทธ์ทีไ แ การบริหารจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางมีระบบมาตรฐานละยั่งยืน  ดยมี
ประชาชนมีสวนรวม 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ แ บริหารจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน ฿หຌมีความยั่งยืนทางดຌาน
ศรษฐกิจ สังคมละสิ่งวดลຌอม  มีจ้านวน โ ครงการ ไ กิจกรรม 

 

1. กิจกรรมการจัดการผลผลิตจากสวนป่า ิสัก, ไมຌตรใว, ไมຌตชຌา, ผลผลิตจากยางพาราี 
2. กิจกรรมพัฒนาปลูกสริม ละรื อพัฒนาปลูก฿หม 
3. กิจกรรมการจัดการป่าไมຌอยางยั่งยืน ิSFMี  
4. กิจกรรมสริมสรຌางมาตรฐานการปลูกสวนป่าศรษฐกิจพื่อขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
5. ครงการจัดท้าฐานขຌอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ฿นพื นที่สวนป่า 
6. ครงการการจัดชั นคุณภาพพื นที่สวนป่าศรษฐกิจ 

 

ปງาประสงค์ทีไชิงกลยุทธ์ โ สงสริมการปลูกละสรຌางการมีสวนรวมของชุมชน฿นการปลูก
สรຌางสวนป่าศรษฐกิจ มีจ้านวน  ๆ กิจกรรม 

 

1. กิจกรรมบ้ารุงรักษาสวนป่าปลงกา 
2. กิจกรรมจัดท้าปลงสาธิตการปลูกบ้ารุงไมຌศรษฐกิจ 
3. กิจกรรมอบรมยาวชนพื่อการอนุรักษ์ละพัฒนาสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
4. กิจกรรมสงสริมกษตรกรปลูกบ้ารุงไมຌศรษฐกิจ 
5. กิจกรรมการกຌไขปัญหาราษฏร ดยการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิ่น฿นการปลูก 

สวนป่าศรษฐกิจ 
6. กิจกรรมพัฒนาชุมชนทຌองถิ่นรอบสวนป่า ิกองทุนสวนป่าี 

แเ.แ.โ กลยุทธ์ทีไ 2 พัฒนาวิจัยสวนป่าไมຌศรษฐกิจละอุตสาหกรรมตอนื่อง 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ ใ พัฒนาวิจัยสวนป่าศรษฐกิจ สรຌางนวัตกรรมการจัดการพื นที่สวนป่า 
ละอุตสาหกรรมตอนื่อง มีจ้านวน โ ครงการ 

 

1. ครงการพัฒนาละออกบบผลิตภัณฑ์ไมຌพ่ือสรຌางมูลคาพ่ิม 
2. ครงการงานวิจัยละพัฒนาดຌานสวนป่าศรษฐกิจ 

แเ.โ ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเมຌ 
 

แเ.โ.แ กลยุทธ์ทีไ ใ พิไมประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมเมຌ 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ ไ บริหารจัดการละพ่ิมประสิทธิภาพละสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจ฿น
อุตสาหกรรมไมຌ มีจ้านวน แ ครงการ 5 กิจกรรม 

 

1. กิจกรรมพ่ิมผลผลิตไมຌปรรูปสวนป่า 
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2. กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ไมຌละไมຌประสาน 
3. กิจกรรมบริการรักษานื อไมຌ 
4. กิจกรรมจัดท้าระบบการควบคุมการคลื่อนยຌายของสินคຌาไมຌ ิCoCี 
5. กิจกรรมธุรกิจบริการซื อ-ขายไมຌปรรูป ิซื อมาขายไปี 
7. ครงการพัฒนาก้าลังผลิตดຌานอุตสาหกรรมไมຌละผลิตภัณฑ์ไมຌ 

 

แเ.โ.โ กลยุทธ์ทีไ 4 การบริหารจัดการคลังสินคຌาละการขนสงสินคຌา 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ 5 บริหารจัดการคลังสินคຌาละการขนสงกระจายสินคຌา฿หຌมี
ประสิทธิภาพ มีจ้านวน แ กิจกรรม 

 

1. กิจกรรมการขนสงละกระจายสินคຌา 
 

แเ.โ.ใ กลยุทธ์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานการตลาดละลูกคຌา 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ ๆ การพัฒนาดຌานการตลาดละลูกคຌา มีจ้านวน โ ครงการ  
แ กิจกรรม 

 

1. ครงการส้ารวจความตຌองการของกลุมลูกคຌาปງาหมาย 
2. กิจกรรมประมินความพึงพอ฿จลูกคຌาดຌานอุตสาหกรรมไมຌ 
3. ครงการการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจละชองทางการจ้าหนาย 

 

แเ.ใ ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการงิน 
 

แเ.ใ.แ กลยุทธ์ทีไ ๆ บริหารสินคຌาคงคลัง฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ ็ บริหารสินคຌาคงคลัง฿หຌมีประสิทธิภาพ มีจ้านวน แ กิจกรรม 
 

1. กิจกรรมสรຌางรายไดຌอ่ืนดຌวยการบริหารสินคຌาคงคลัง 
 

แเ.ใ.โ กลยุทธ์ทีไ 7 หาหลงงินทุนระยะยาว 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ ่ การระดมงินทุนระยะยาวละบริหารสินทรัพย์ขององค์กร มีจ้านวน 
3 ครงการ 

 

1. ครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
2. ครงการขายไมຌตรใวลวงหนຌา พ่ือสริมสภาพคลองทางการงิน  
3. ครงการจຌางที่ปรึกษาทางการงิน 

 

แเ.ไ ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

แเ.ไ.แ กลยุทธ์ทีไ 8 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ ้ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ
฿หຌมีประสิทธิภาพ มีจ้านวน ไ ครงการ แ กิจกรรม 

 

1. ครงการวิคราะห์อัตราก้าลัง฿นระดับนื องาน 
2. ครงการปรับปรุงครงสรຌางองค์กร  
3. ครงการพัฒนาบุคลากรละสรຌางคุณธรรม จริยธรรม การตอตຌานทุจริต 
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4. ครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ิTalent managementี 
5. กิจกรรมการปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท้างาน 

 

10.4.2 กลยุทธ์ทีไ 9 พัฒนาผนมบททคนลยีละสารสนทศละการสื่อสารองค์กร 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ แเ พัฒนาระบบสารสนทศละการสื่อสารองค์กร  
มีจ้านวน โ ครงการ 
 

1. ครงการพัฒนาระบบ ละบุคลากรดຌานครือขายระบบคอมพิวตอร์ ละระบบความ
ปลอดภัยดຌานสารสนทศ 

2. ครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร ิERPี 
 

แเ.5 ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาธุรกิจบริการละการทองทีไยว 
 

แเ.5.แ กลยุทธ์ทีไ 10 พัฒนาธุรกิจบริการละการทองทีไยว 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ แแ พัฒนาธุรกิจบริการละการทองที่ยว มีจ้านวน โ ครงการ  
แ กิจกรรม 

 

1. ครงการพัฒนาหลงทองที่ยว฿หຌไดຌมาตรฐาน 
2. ครงการพัฒนาพื นที่สวนป่าที่มีศักยภาพ฿หຌปຓนหลงทองที่ยวชิงอนุรักษ์  

ิสวนป่าดอยบอหลวงี 
3. กิจกรรมสรຌางรายไดຌจากการบริการทองที่ยว 

 

แเ.ๆ ยุทธศาสตร์ทีไ 6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมละบริบาลชຌางเทย 
 

แเ.ๆ.แ กลยุทธ์ทีไ 11 บริหารจัดการพืๅนทีไพืไอการอนุรักษ์ 
  

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์  แโ บริหารจัดการพื นที่สวนป่าพ่ือการอนุรักษ์  มีจ้านวน  
ๆ ครงการ แ กิจกรรม 

 

1. ครงการจัดตั งศูนย์การรียนรูຌไมຌยางนา ราชาหงไพร 
2. ครงการพัฒนาจัดตั งศูนย์รียนรูຌไมຌดีมีคา ิไมຌพะยูงี สวนป่าทากุมนบรุ อุมดะ 
3. ครงการปลูกหวายละไผ฿นพื นที่สวนป่า พ่ือสงสริมความหลากหลายทางขนิดพันธุ์ ิสวน

ป่าหลวงสันก้าพงี 
4. ครงการปลูกป่าละอนุรักษ์ฟืຕนฟูพื นที่ตຌนน ้าล้าธาร ิครงการหลวงวัดจันทร์ี 
5. ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไมຌดั งดิมละหายาก฿นพื นที่สวนป่า 

6. กิจกรรมจัดการผลผลิตจากป่าตามนยบายรัฐละพื นที่ปຂด฿ชຌประยชน์ 
7. ครงการดูล ขนยຌาย ควบคุมละปรรูปไมຌมีคา 

 

แเ.ๆ.โ กลยุทธ์ทีไ 12 การอนุรักษ์ละบริบาลชຌางไทย 
 

ปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์ แใ อนุรักษ์ละบริบาลชຌางไทย มีจ้านวน โ ครงการ 
 

1. ครงการดูลชຌางส้าคัญจากส้านักพระราชวัง 
2. ครงการคุຌมครองละอนุรักษ ์บริบาลชຌางไทย 
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แแ. การด านินงานตามระบบประมินผล 

อ.อ.ป. ขຌาสู ระบบประมินผลการด้านินงานรัฐวิสาหกิจ ตั งตปี  โ5ไ่ ปຓนตຌนมา ระดับ 
ผลคะนน ฿นปี โ5ไ่ ุ โ5ไุ้ โ55เุ โ55แุ โ55โุ โ55ใุ โ55ไ, 2555, 2556ุ โ55็ุ โ55่ คะนน โ.แุ่ ใ.ไุ่ 
ใ.ๆๆุ ใ.ๆุ้ ใ.่5ุ ใ.ไแุ โ.ไ5 ุ ใ.ไ้ ุโ.โไุ ใ.โใ ละ โ.ๆ่ ตามล้าดับ การด้านินงานยังอยู฿นกณฑ์ต่้าถึงปานกลาง 
ปี โ55้ คาดการณ์วาจะไดຌระดับคะนน โ.ๆแ ฿นปี โ5ๆเ จะรักษาระดับคะนน฿หຌสูงกวาปี โ55้ 

 

ปี โ5ๆเ อ.อ.ป. มีนวทาง฿นการบริหารประมินผลการด้านินงาน ดังนี  
 

1) อ.อ.ป. จัดท้าบันทึกขຌอตกลงประมินผลการด้านินงานกับหนวยงาน฿นสังกัด ฿นการประมินผล
งานตามผนการด้านินงาน ละมีการติดตามประมินผลการปฏิบัติงานอยาง฿กลຌชิดตอนื่อง 

2) อ.อ.ป. ก้าหนด฿หทุกหนวยงาน฿นสังกัด น้าระบบ EVM ไป฿ชຌ฿นการด้านินงานละ฿หຌมีการ
ค้านวณละวิคราะห์ คา EP ของทุกหนวยงาน รวมทั งการรายงานงานผลคา EP ละน้าผลการวิคราะห์ คา EP 
น้ามาปรับปรุงการด้านินงานของทุกหนวยงาน ดย อ.อ.ป. ไดຌตงตั งคณะกรรมการก้าหนดทิศทาง EVM ละ
คณะท้างาน EVM พ่ือก้าหนดทิศทางละควบคุมติดตามการด้านินงานดຌาน EVM ของ อ.อ.ป.   

3) การประมินผลดຌานการบริหารจัดการองค์กร จะ฿หຌความส้าคัญละพัฒนาการด้านินงานอยาง
จริงจังละตอนื่อง ดยการ฿หຌการศึกษาความรูຌ การดูงานจากรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ การขຌารับการนะน้าจากครงการพ่ี
ลี ยงชิงรุก ละปฏิบัติตามกณฑ์ประมิน฿นหัวขຌอตาง ๆที่ก้าหนดไวຌ ดังนี  

- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
- การบริหารความสี่ยง 
- การตรวจสอบภาย฿น 
- การควบคุมภาย฿น 
- การบริหารจัดการสารสนทศ 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) การประมินผลการด้านินงานของ อ.อ.ป. ปຓนสวนหนึ่ง฿นการประมินผลงานของผูຌอ้านวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌที่มาจากการสรรหาดຌวย 

5) อ.อ.ป. มีการจรจาตัวชี วัดตามระบบการประมินผลรัฐวิสาหกิจกับ สคร. ิคณะกรรมการ
ประมินผลี ละบริษัทที่ปรึกษา ิทริสี อยางตอนื่องพ่ือ฿หຌ อ.อ.ป. ไดຌรับประยชน์สูงสุด 

 
 

 



 

1 

บทที่ แ 
สถำนภำพทั่วไป 

 

แ.แ  สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

แี  ควำมป็นมำ 
  ฿นอดีตประทศไทยมีป่าไมຌที่อุดมสมบูรณ์ การท้าไมຌ ละน้าไมຌออกจากพื นที่ป่า จะท้า฿นรูปบบ
สัมปทานป่าไมຌ ฿นชวงรกรัฐจะ฿หຌสัมปทานท้าไมຌกชาวตางชาติ ซึ่งมีความรูຌดຌานการท้าไมຌ จนถึงปี พ.ศ. โไ55  
Mr. W.F.Lloyd จຌากรมป่าไมຌขณะนั น พิจารณาหในวารัฐบาลควรจะท้าไมຌสักออกจากป่า ละท้าการคຌาไมຌสักองบຌาง 
พื่อฝຄกฝนพนักงานละพิ่มพูนความรูຌดຌานการท้าไมຌ จะไดຌควบคุมการท้า ไมຌของประชาชนละบริษัทตางชาติไดຌ  
กรมป่าไมຌจึงริ่มท้าไมຌออกอง ที่ป่ามฮด จ.พร ปຓนหงรก ละไดຌขยายการท้าไมຌไปยังป่าอื่นๆ กระทั่งปี พ.ศ. 
โไ็ๆ ไดຌตั งกองท้าไมຌขึ นปຓนหนวยงานสวนกลางสังกัดกรมป่าไมຌ ตการด้านินการของกองท้าไมຌมีขຌอจ้ากัด  
ดຌวยกฎ ระบียบ ของราชการท้า฿หຌขาดความคลองตัว คณะรัฐมนตรีขณะนั นจึงไดຌมีมติจัดตั ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ 
ิอ.อ.ป.ี ขึ น มื่อวันที่ แ มกราคม โไ้เ ดยปຓนหนวยงาน฿นสังกัดกรมป่าไมຌ 

  ตอมา รัฐบาลไดຌออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง อ.อ.ป. พ.ศ. โไ้้ ก้าหนด฿หຌ อ.อ.ป. ปຓนรัฐวิสาหกิจ 
มื่อวันที่ โ5 กรกฎาคม พ.ศ. โไ้้ สังกัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ละมีการกຌไขพิ่มติม  พระราชกฤษฎีกา  
ปี พ.ศ. โ5แ็ุ พ.ศ. โ5ใใุ พ.ศ. โ5ไโ ตอมาไดຌมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ ิฉบับที่ 5ี วันที่ 
โ6 สิงหาคม พ.ศ. โ5ไๆ ฿หຌอนองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌไปปຓนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งวดลຌอม ตอมามื่อปี โ55้ ไดຌมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ ิฉบับที่ ๆี วันที่ โๆ สิงหาคม 
โ55้ กຌไขพิ่มติม฿นวัตถุประสงค์฿นการจัดตั งขຌอ 5 ดย 

  พระราชกฤษฎีกาไดຌก้าหนดวัตถุประสงค์฿นการจัดตั งไวຌ  ๆ ประการ ดังนี  
  ิแี อ้านวยบริการกรัฐละประชาชน฿นการอุตสาหกรรมป่าไมຌ 
  ิโี ประกอบธุรกิจกี่ยวกับอุตสาหกรรมการป่าไมຌชนกี่ยวกับการท้าไมຌ ละกใบหาของป่า ปรรูป
ไมຌท้าไมຌอัด อบไมຌ อัดน ้ายาไมຌ กลั่นไมຌ ละประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไมຌละของป่าละธุรกิจที่ตอนื่อง
คลຌายคลึงกัน รวมทั งอุตสาหกรรมอื่น฿ดที่กี่ยวดຌวยไมຌหรือของป่า 

  ิใี ปลูกสรຌางสวนป่า คุຌมครองรักษาป่าไมຌละบูรณะป่าไมຌพื่อประยชน์กการป่าไมຌ ไมวาจะปຓน
การด้านินการองหรือปຓนการด้านินการพื่อชวยหลือรัฐ 

  ิไี วิจัย คຌนควຌา ละทดลองกี่ยวกับผลิตผลละผลิตภัณฑ์฿นดຌานอุตสาหกรรมไมຌ 
ิ5ี ด้านินกิจการกี่ยวกับการผยพรความรูຌการปลูกฝังทัศนคติละความส้านึก฿นการคุຌมครอง

ดูลรักษาบูรณะ ละพัฒนาทรัพยากรป่าไมຌ รวมทั งการอนุรักษ์ละบริบาลชຌางลี ยงของไทย ตลอดจนด้านินการ
กิจการกี่ยวกับการจัดหาที่พัก การอ้านวยความสะดวก หรือการ฿หຌบริการ฿นกิจการที่กี่ยวกับการทัศนาจร หรือ
กิจการอ่ืน฿ด พื่อประยชน์กการด้านินการดังกลาว 

  ิๆี ด้านินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนที่ก่ียวนื่องหรือพื่อประยชน์กกิจการของ อ.อ.ป.  
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โี สภำพดยรวม 

 ผลกำรด ำนินงำน 

  นับตริ่มกอตั ง อ.อ.ป. มีรายไดຌหลักจากการท้าไมຌสัมปทาน ละมีรายไดຌพิ่มติมจากการจ้าหนาย
ไมຌของกลาง ซึ่งรับนยบายจากรัฐบาล ดยกรมป่าไมຌ฿หຌ อ.อ.ป. ปຓนผูຌจ้าหนายไมຌของกลาง จนกระทั่ง ปี โ5ใโ รัฐบาล
มีนยบายยกลิกสัมปทานท้าไมຌทั่วประทศ ท้า฿หຌรายไดຌหลักของ อ.อ.ป. หมดไปทันที ต อ.อ.ป. ยังมีรายไดຌจาก 

ไมຌยูคาลิปตัส ละน ้ายางพาราทดทน ท้า฿หຌ อ.อ.ป. สามารถด้านินงานตอมาไดຌ ตั งตปี โ5ใ่ อ.อ.ป. ริ่มท้าไมຌสัก
สวนป่าออกจ้าหนายละไดຌรับความนิยมพิ่มมากขึ น จนกระทั่ง฿นปัจจุบันนับปຓนรายไดຌหลักของ อ.อ.ป. ดยมีผลผลิต
ยางพารา ท้ารายไดຌรองลงมา 

อ.อ.ป. มีผลก้าไรสุทธิตั งตริ่มด้านินการปຓนตຌนมา ตระหวางปี โ5ใๆ – โ5ไ5 มีผลการ
ด้านินงานขาดทุนนื่องจากนยบายการยกลิกสัมปทานการท้าไมຌของรัฐบาลตั งตปี โ5ใโ ละริ่มมีก้าไรตั งต  
ปี โ5ไๆ ปຓนตຌนมา  

นื่องจาก อ.อ.ป. ไดຌมีการปรับครงสรຌางหนี กับจຌาหนี  ประกอบกับการผลิต การจ้าหนายไมຌสัก
สวนป่าไดຌมากขึ น ละปຓนที่ตຌองการของตลาด การผลิตน ้ายางพาราไดຌพิ่มขึ น ละน ้ายางพารามีการปรับราคาพิ่ม
ขึ นมาดยตลอด ตั งตปี โ55ไ ราคาน ้ายางพาราปรับขึ นสูงมาก฿นชวงตຌนปี ละไดຌปรับราคาลดลงอยางตอนื่อง  
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลประกอบการบຌาง   

จากตารางผลการด้านินงานละผนภูมิการปรียบทียบผลการด้านินงาน สดง฿หຌหในวาผลการ
ด้านินงานของ อ.อ.ป. ระหวางปี โ55ใ-โ55ๆ ไมสม่้าสมอ ปี โ55ไ ละปี โ555 มีก้าไรสุทธิ฿กลຌคียงกัน ละลดลง
จ้านวนมาก฿นปี โ55ๆ  นื่องจากราคายางพาราที่ลดลง  ละภาระการช้าระคาภาคหลวงน ้ายางพาราตอภาครัฐ ท้า฿หຌ
มีรายไดຌลดลงคอนขຌางมาก ปี โ55็ รายไดຌจากการจ้าหนายสินคຌาคอนขຌางคงที่ ละปี โ55่ รายไดຌจากการด้านินงาน
ลดลงมาก นื่องจากราคายางพาราตกต่้า รายไดຌจากการจ้าหนายสินคຌาละบริการพิ่มขึ นพียงลใกนຌอย ละก้าไรจาก
การด้านินงานลดลง ท้า฿หຌก้าไรสุทธิลดลง 

ผลกำรด ำนินงำน 
 หนวย : ลຌานบาท 

 
2556 2557 2558 2559* 2560** 

รำยไดຌรวม 1,592.90 2,106.48 2,045.95 1,701.15 1,709.55 

รำยจ่ำยรวม 1,545.03 1,819.51 2,125.63 แ่ไเ.ๆโ แๆ็็.เโ 

ก ำไร ิขำดทุนี จำกกำรด ำนนิงำน 47.87 286.97 -82.52 5็.แใ แเ้.เ่ 

ก ำไร ิขำดทุนี สุทธ ิ 37.46 280.90 -82.52 5็.แใ 31.03 

EBITDA 52.47 291.84 -็โ.ๆๆ ๆๆ.5่ ไไ.่แ 

ก ำไรชิงศรษฐศำสตร์ิ EPี -เ.ใ่ 163.62 -75.12 -แ็.ใแ 17.01 

 ึ   คาดการณ์  ึึประมาณการ 
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ผนภาพท่ะ2ะสถานะทางการ งิน 

 
 

 
 

สถำนะทำงกำรงิน  
  อ.อ.ป. มีสถานะทางการงิน ระหวางปี โ556–โ560 ดังนี  
 หนวย : ลຌานบาท 

รำยกำร 2556 2557 2558 2559ึ โ560ึึ 

ทรัพย์สิน 4,410.04 4,741.45 4,803.94 4,845.97 5,441.31 
หนี สิน 1,139.01 1,181.91 1,363.77 1,398.36 1,718.81 

 หนี สินหมุนวียน 287.87 279.63 385.33 395.31 664.17 

 หนี สินไมหมุนวียน 851.14 902.28 987.44 1,003.05 1,054.64 

สวนทุน 3,271.03 3,559.54 3,440.17 3,447.61 3,722.51 
* คาดการณ์ึึประมาณการ 
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ประมาณการ ณ วันที่ ใแ ธันวาคม โ560 อ.อ.ป. มีมูลคาสินทรัพย์รวม 5,441.31 ลຌานบาท พิ่มขึ น
จากปี โ559 จ้านวน 595.34 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 12.28 ดຌานหนี สินรวม มีจ้านวน 1718.81 ลຌานบาท พิ่มขึ น
จากปี โ55่ จ้านวน 320.45 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 22.92 สวนครงสรຌางหนี สินบงปຓนหนี สินหมุนวียนละ
หนี สิน ไมหมุนวียน คิดปຓนรຌอยละ 12.21 ละ 19.38 มื ่อทียบกับสินทรัพย์รวมทั งหมด หรือคิดปຓนรຌอยละ 
38.64 ละ 61.36 มื ่อทียบกับหนี  สิน รวม ส้าหรับประมาณการสวนของทุน ณ ใแ ธันวาคม โ560 มีจ้านวน 
3722.51 ลຌานบาท พิ่มขึ นจากปี โ559 จ้านวน 274.90 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 7.97 

 ควำมสำมำรถท ำก ำไริProfitability  Ratioี 
ผลการด้านินงานของ อ.อ.ป. ฿นชวงปี พ.ศ.โ5ไ5 มีผลประกอบการขาดทุนละขาดสภาพคลอง

ทางการงิน฿นการด้านินงานนื่องจากมีภาระดอกบี ยจายตอปีคอนขຌางมาก หลังจากที่มีการปรับครงสรຌางหนี  
กับธนาคาร  อ.อ.ป.  มีความสามารถ฿นการท้าก้าไรตั งตปี โ5ไๆ ปຓนตຌนมา 

มื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบทนจากสินทรัพย์ทั งหมด ิROAี ละอัตราผลตอบทนจากสวน
ของผูຌถือหุຌน ิROEี ตั งตปี โ555-โ55็ มีอัตราสวนมากกวา แ ทุกปี ปี โ55่ มีอัตราสวนนຌอยกวา แ มาก฿นปี โ559 
มีคา ROE ดีขึ นกวาปี โ55่ ละ฿นปี โ5ๆเ คาดวาจะมีอัตราสวน ROA ละ ROE คิดปຓนรຌอยละ เ.5็ ละ เ.่ใ
ตามล้าดับ ซึ่งพิ่มขึ นจากปี โ55้ ทั งสองรายการ 

 

ควำมสำมำรถท ำก ำไร  
 

 2556 2557 2558 2559ึ โ560ึึ 
Net  Profit 37.46 280.90 ิ่โ.5โี ็.ไไ ใแ.เใ 
Total Asset 4ุ431.51 4,741.45 ไ,่เใ.้ไ ไ,่ไ5.้็ 5,ไไแ.ใแ 
Equity 3ุ278.64 3,559.54 ใ,ไไเ.แ็ ใ,ไไ็.เแ ใ,็โโ.5แ 
ROA 0.85ั 5.92ั -แ.็โ% 0.15% 0.57% 
ROE 1.14ั 7.89ั -2.40% 0.22% 0.83% 

ึ    คาดการณ์ึึ   ประมาณการ    ROA = ก้าไร/สินทรัพย์ 
        ROE = ก้าไร/สินทุน 
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แ.โ  ครงสรຌำงกำรบริหำรงำน 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ พ.ศ. โไ้้ ครงสรຌางการบริหารงานของ
องค์กา รอุตสาหกรรมป่าไมຌประกอบดຌวย คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ  ประกอบดຌวย 
ปล ัดกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิละสิ ่ง  วดล ຌอ มป ຓนประธาน  ห ัวหน ຌากลุ ม ภา รก ิจ ฿นกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมมอบหมาย อธิบดีกรมป่า
ไมຌ อธิบดีกรมอุทยานหงชาติ สัตว์ป่าละพันธุ์พืช ผูຌทนกระทรวงการคลัง ละกรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีตงตั ง 
จ้านวนไมกินหຌาคน ปຓนกรรมการ ละ฿หຌผูຌอ้านวยการปຓนกรรมการละลขานุการ คณะกรรมการฯ มีอ้านาจละ
หนຌาที่ก้าหนดนยบายละควบคุมดูลดยทั่วไป ละการด้านินกิจการ฿หຌอยู฿นความรับผิดชอบของผูຌอ้านวยการ
ภาย฿ตຌคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ละยังมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ท้าหนຌาที่กลั่นกรองงานพื่อ
สนอคณะกรรมการฯ ละคณะกรรมการตรวจสอบท้าหนຌาที่พิจารณาผลการด้านินงานของ ส.ตส. พื่อสนอตอคณะ
กรรมการฯ ชนกัน 

 
ผนผังครงสรຌำงกำรบริหำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌ 
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สถิติบุคลำกรของ อ.อ.ป. ระหว่ำงปี โ555 – โ559 
 หนวย : คน 

บุคลำกร 2555 2556 2557 โ55่ 2559 
แ.  พนักงาน 830 811 789 ็5็ ็ใ็ 
โ.  พนักงานปฏิบัติการ 229 509 461 ไโแ ไๆไ 
ใ.  พนักงานสัญญาจຌาง 33 218 201 โ้็ แ้ใ 
รวม 1,610 1,538 1,451 แุไ็5 แ,ใ้ไ 

 

จ ำนวนบุคลำกร จ ำนกตำมหน่วยงำน 
อ.อ.ป. มีอัตราก้าลังตามครงสรຌาง จ้านวน โุๆ61 อัตรา ละอัตราส้ารอง 947 อัตรา รวมทั งสิ น ใุๆเ8 

อัตราบุคลากรปัจจุบัน ิตุลาคม โ55้ี รวมทั งหมด แ,ใ้ไ คน ประกอบดຌวยพนักงาน 737 คน พนักงานปฏิบัติการ 464 
คน ละพนักงานสัญญาจຌาง 193 คน 

 

สังกัด พนักงำน พนักงำนปฏิบัติกำร พนักงำน/พนักงำน
ปฏิบัติกำรสัญญำจຌำง 

อ.อ.ป. ใ - - 

ส.อ. 19 14 5 

ส.ตส. 15 - แ 

ส.บง. 32 1 ใ 

ส.กส. 11 1 - 

ส.ทม. แใ 1 - 

ส.นผ. แ่ - แ 

ส.กม. 9 1 แ 

ส.วส. แ้ - - 

ส.ศ. แโ - แ 

ออป.หนือบน 176 113 โ็ 

ออป.หนือลาง 66 64 แ้ 

ออป.กลาง 5ไ 30 โโ 

ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 96 ไใ โโ 

ออป.฿ตຌ 75 ๆไ 21 

ส.คช. 66 104 5็ 

ส.อก. 39 28 แใ 

ส.ธต. 14 - - 

อัตราส้ารอง - - - 

รวม ็ใ็ 464 193 
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แ.ไ กำรบ่งกลุ่มธุรกิจ 
ปัจจุบัน อ.อ.ป. ไดຌก้าหนดผนงานกิจกรรม฿นการด้านินธุรกิจออกปຓน ใ กลุม ดังนี  

 แ. ธุรกิจป่ำไมຌ ประกอบดຌวย 
- การผลิตไมຌจากสวนป่า ศรษฐกิจ อ.อ.ป. นับปຓนผู ຌผลิต ไมຌสวนป่าราย฿หญที ่ส ุดของประทศ  

ดยมีพื นที่ป่าศรษฐกิจมากกวา แ.15่ ลຌานไร มีการจ้านกสวนป่าตามลักษณะของงินลงทุน ละวัตถุประสงค์ของ
การสงมอบพื นที่จากรัฐออกปຓน ๆ ผนงาน ดยมีชนิดไมຌหลักอยู ใ ชนิด คือ ไมຌสัก ไมຌยูคาลิปตัส ละไมຌ
ยางพารา นอกจากนั นปຓนไมຌกระยาลยชนิดตาง ๆ ชน พะยูง ประดู ตะคียนทอง ดง ปຓนตຌน 

อ.อ.ป. ผลิตไมຌออกสูตลาดจ้านวนมาก฿นตละปี ตผลผลิตยังไมพียงพอตอความตຌองการของผูຌบริภค  
ท้า฿หຌยังตຌองน้าไมຌขຌาจากตางประทศดຌวย พื่อ฿หຌปริมาณไมຌศรษฐกิจพียงพอตอความตຌองการ ภาครัฐจึงจ้าปຓนตຌอง
สงสริม฿หຌภาคอกชนประชาชนปลูกป่าศรษฐกิจพิ่มขึ น 

อ.อ.ป. ปຓนผูຌผลิตไมຌซุงสักสวนป่าพื่อการ฿ชຌสอยภาย฿นประทศมากที่สดุ ดยสวนป่าภาคอกชนจะปຓนผูຌผลติ
รองลงมา อ.อ.ป. ยังไดຌรับอนุญาตจากรัฐบาล฿หຌด้านินการ สงไมຌสักไปยังตางประทศพียงหนวยงานดียว นอกจากนี  
อ.อ.ป. ยังมีบทบาท฿นการสงสริมกษตรกร ชุมชนปลูกป่าศรษฐกิจ รวบรวมขຌอมูลการปลูกป่าของกษตรกร ละ
ขຌอมูลทางการตลาด 

ส้าหรับไมຌยูคาลิปตัส อ.อ.ป. กใปຓนผูຌผลิตราย฿หญ ตยังไมมีการขงขัน฿นตลาดอยางจริงจัง นื่องจากปริมาณ
ผลผลิตรวมยังไมพียงพอตอความตຌองการ ผลผลิตไมຌยูคาลิปตัสของ อ.อ.ป. จะมีปริมาณลดลงจาก฿นอดีต นื่องจากมี
การคัดลือกพื นที่ที่มีความสมบูรณ์ไปปลูกยางพารา ตปัจจุบัน อ.อ.ป. ไดຌลดพื นที่การปลูกยางพาราลง พื่อ฿หຌปຓนไป
ตามนยบายของรัฐบาล ที่จะลดพื นที่ปลูกยางพาราของประทศ พื่อลดก้าลังผลิตผลผลิตยางพารา กระตุຌนราคา
ยางพารา฿หຌสูงขึ น  

การผลิตน ้ายางพารา อ.อ.ป. มีพื นที่สวนป่าไมຌยางพาราจ้านวนมากละมีอายุมากขึ น ท้า฿หຌมีผลผลิตน ้ายาง
ร่ิมลดลง อีกทั งรัฐมีนยบายลดพื นที่ปลูกยางพารา ท้า฿หຌอนาคตการผลิตน ้ายางพาราลดลง 

นอกจากนี  อ.อ.ป. ยังมีรายไดຌจากการจ้าหนายไมຌยางพาราที่มีอายุครบ โ5 ปีลຌวจะตຌองท้าไมຌยางพาราออก
พื่อปลูก฿หม นื่องจากยางพาราที่มีอายุกิน โ5 ปี จะไมมีหนຌากรีดยางละ฿หຌน ้ายางที่ลดลง 

การผลิตไมຌจากป่าธรรมชาติปຓนการด้านินงานตามนยบายของรัฐที่กี่ยวกับการท้าไมຌป่านอกครงการ฿น
พื นที่ปຂด฿ชຌประยชน์ของสวนราชการ ชน การกอสรຌางขื่อนอางกใบน ้า การสรຌางถนน การดินสายไฟฟງารงสูง 
รายไดຌที่กิดขึ นจะมีความไมนนอน ละมีนวนຌมลดลงอยางตอนื่อง 

โ. ธุรกิจอุตสำหกรรมไมຌ อ.อ.ป. ด้านินธุรกิจการปรรูปไมຌ ผลิตผลิตภัณฑ์ไมຌ ครื่องรือนครุภัณฑ์ บริการอบ
ไมຌปรรูป อัดน ้ายาไมຌ ละไสไมຌ พื่อ฿หຌปຓนไปตามวัตถุประสงค์฿นการอ้านวยบริการกรัฐละประชาชน฿นอุตสาหกรรม
ป่าไมຌ ดยมีการจัดตั งรงงานผลิตภัณฑ์ไมຌ฿นกรุงทพฯ ละรงลื่อย฿นตางจังหวัดรวม 5 หง ทั งนี การขงขัน฿น
อุตสาหกรรมไมຌคอนขຌางสูง นื่องจากมีการน้าขຌาไมຌจากตางประทศที่ปຓนไมຌนื อออน ละราคาถูกขຌามาขงขัน 

ใ. ธุรกิจบริกำร อ.อ.ป. ด้านินธุรกิจบริการที่ตอนื่องจากกิจกรรมสวนป่า ละการป่าไมຌ ไดຌก การ฿หຌบริการ
ดຌานการทองที่ยวชงิอนุรักษ์ การบริการปลูกละปຓนที่ปรึกษา฿นการปลูกปา่ศรษฐกิจ การรับรองการจัดการสวนปา่
อยางยั่งยืน  

นอกจากนี ยังมีธุรกิจอื่นๆ ไดຌกธุรกิจที่กิดขึ น฿หมพื่อหารายไดຌระยะสั นละระยะยาว ชน ธุรกิจจ้าหนายไมຌ
ปรรูป ธุรกิจปุ๋ยหมักจากมูลชຌาง ของสถาบันคชบาลหงชาติ ฿นพระอุปถัมภ์ฯ จ้าหนายกลຌาไมຌ พัฒนาสินทรัพย์ ปຓนตຌน  
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บทที่ โ 
ทิศทำงขององค์กร 

 

โ.แ วิสัยทัศน์ ิVisionี 
ป็นผูຌน ำกำรจัดกำรสวนป่ำศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน พื่อยกระดับอุตสำหกรรมไมຌของ อ.อ.ป.  

 หตุผล 

วัตถุประสงค์฿นการจัดตั ง อ.อ.ป. ฿หຌมีการปลูกสรຌางสวนป่า คุ ຌมครองป่าไมຌ ละบูรณะป่าไมຌ  
พื่อประยชน์กการป่าไมຌ ปลูกฝังทัศนคติละความส้านึก฿นการคุຌมครองดูลรักษาละพัฒนาทรัพยากรป่าไมຌ 
มติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ ใ มีนาคม โ5ใ5 ละวันที่ ้ มีนาคม โ5ใๆ ฿หຌ อ.อ.ป. รับมอบพื นที่สวนป่าที่ปลูกดย
งบประมาณกรมป่าไมຌมาดูลรักษาละ฿ชຌประยชน์ ละมติ ครม. มื่อวันที่ ็ มษายน โ5ไ็ หในชอบ฿หຌ  
อ.อ.ป. รับผิดชอบภารกิจกี่ยวกับไมຌศรษฐกิจประกอบกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับที่ แเ  
ิพ.ศ. โ55เ - โ55ไี มุงพัฒนาประทศภาย฿ตຌนวปฏิบัติของปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี ดยมียุทธศาสตร์ การติบตที่ปຓนมิตรกับสิ่งวดลຌอม 
พื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดຌวยการพิ่มพื นที่ป่าพื่อการอนุรักษ์ ป่าศรษฐกิจ ละป่าอกชน ลดการสูญสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ กຌไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ละจัดที่ดินท้ากิน฿หຌกับผูຌยากไรຌดย฿หຌสิทธิรวม ประยชน์อยาง
ยั่งยืน ดยสงสริมการปลูกไมຌมีคาทางศรษฐกิจ฿นพื นที่อกชนพื่อลดรงกดดัน฿นการตัดไมຌจากธรรมชาติ  ซึ่ง อ.อ.ป. 
กใมีการด้านินงานดຌานการปลูกป่าศรษฐกิจ กี่ยวขຌองกับชุมชนทຌองถิ่นรอบสวนป่าทั่วประทศ มีการอื อประยชน์ซึ่ง
กันละกัน ทั งดຌานรงงาน ดຌานการกใบหาพืชอาหาร ชื อพลิง฿นสวนป่า การกื อหนุนกันดังกลาวจะด้ารงอยูไดຌ
ตลอดไป มื่อสามารถบริหารจัดการสวนป่าศรษฐกิจไดຌอยางยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมຌ ละผยพร
การพัฒนา ซึ่งจะปຓนชองทางการสรຌางรายไดຌของ อ.อ.ป. ละกษตรกรผูຌปลูกป่าศรษฐกิจดຌวย 

฿นปี  โ556 อ.อ.ป. ไดຌมอบหมาย฿หຌสถาบันวิจัยละ฿หຌค้าปรึกษาหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปຓนที่ปรึกษาจัดท้าผนยุทธศาสตร์ขององค์กร฿หม ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ไดຌด้านินการศึกษา การรับฟังความหในผูຌบริหาร
ระดับตຌน ระดับกลาง ละระดับสูง การประชุมยอยกับหนวยงาน พรຌอมด้านินการสัมภาษณ์บุคลากร อ.อ.ป. รวมถึง
การยี่ยมชมการด้านินงานของ อ.อ.ป. ดย฿หຌผูຌบริหารละพนักงานมีสวนรวม฿นการวิคราะห์ขຌอมูลละการจัดท้า
ผนยุทธศาสตร์฿นทุกขั นตอนประกอบกับการยี่ยมชมผูຌประกอบการละหนวยงานภายนอกพื่อ฿หຌการจัดท้าผน
ยุทธศาสตร์ปຓนไปอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ไดຌจัดท้าขຌอมูลสรุปภาพรวมผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. สนอ
฿หຌคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ซึ่งคณะกรรมการฯ ฿หຌขຌอคิดหใน฿นการประชุมครั งที่ ็/โ55็ มื่อวันที่ โๆ ธันวาคม 
โ55็ ที่ประชุมมีมติรับทราบละ฿หຌรับขຌอคิดหใน ไปพิจารณาด้านินการปรับปรุงยุทธศาสตร์฿หຌครอบคลุมพันธกิจของ 
อ.อ.ป. ไดຌครบถຌวน ดยผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ปี โ55้–โ5ๆไ ไดຌปรับวิส้ยทัศน์฿หมจาก ป็นองค์กรหลัก฿นกำร
พัฒนำสวนป่ำศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน พื่อยกระดับอุตสำหกรรมไมຌสู่สำกล” ปຓน ป็นผูຌน ำกำรจัดกำรสวนป่ำศรษฐกิจ
อย่ำงยั่งยืน พื่อยกระดับอุตสำหกรรมไมຌของ อ.อ.ป.” ดยนิยามของวิสัยทัศน์฿หมมีดังนี  

ป็นผูຌน ำ หมายถึง การปຓนองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถปຓนตຌนบบ ละมีความพรຌอม฿นการสงสริม
฿หຌกับหนวยงานอื่น 
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กำรจัดกำรสวนป่ำศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน หมายถึงการบริหารจัดการสวนป่าศรษฐกิจตามมาตรฐาน
การจัดการป่าไมຌอยางยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌละมาตรฐานสากล฿หຌมีความยั่งยืนทั งทางดຌานศรษฐกิจ 
สังคม ละสิ่งวดลຌอม รวมถึงการพัฒนางานวิจัยดຌานการปลูกละอุตสาหกรรมตอนื่องจากสวนป่าศรษฐกิจ พื่อ
สรຌางมูลคาพิ่มจากสวนป่าศรษฐกิจ ฿หຌองค์กรมีความมั่นคงทางทรัพยากร ทางระบบการบริหารจัดการผลผลิต ละ
ทางการงิน 

พื่อยกระดับอุตสำหกรรมไมຌของ อ.อ.ป. หมายถึง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมຌของ อ.อ.ป.  
ที่มีมาตรฐาน CoC ิChain of Custodyี ซึ่งปຓนมาตรฐานที่ยอมรับ฿นระดับสากล ตั งตกระบวนการสงวัตถุดิบ  
จากสวนป่าสูรงงานอุตสาหกรรมไมຌ ขั นตอนการผลิตที่ลดการสูญสีย การออกบบการผลิตที่น้านวัตกรรม มาพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ์ สินคຌาละบริการมีคุณภาพละไดຌมาตรฐาน สามารถตอบสนองตอความตຌองการของตลาดทั งภาย฿น
ละตางประทศ พื่อสรຌางรายไดຌ฿หຌกองค์กรอยางยั่งยืน 

ทั งนี  ฿นระยะ 5 ปี อุตสาหกรรมไมຌของ อ.อ.ป. ไดຌมาตรฐานละมีคุณภาพปຓนที่ยอมรับ ละตຌองการของ
ตลาดภาย฿นประทศไดຌ ฿นระยะ ๆ - ็ ปี อุตสาหกรรมไมຌของ อ.อ.ป. สามารถท้าตลาด฿นประชาคมอาซียน ละ฿นระยะ 
่ – แเ ปี อุตสาหกรรมไมຌของ อ.อ.ป. ไดຌมาตรฐานละมีคุณภาพ฿นระดับสากล สามารถท้าตลาด฿นระดับลกไดຌ 

โ.โ พันธกิจ อ.อ.ป. ิFIO’s Missionsีตำมผนกำรปรับบทบำทละภำรกิจ 

แี พัฒนำที่ดินสวนป่ำ฿หຌป็นสวนป่ำศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน฿ชຌประยชน์พื นที่ป่ำศรษฐกิจตำม
ศักยภำพสวนป่ำ 

การพัฒนาที่ดิน฿หຌปຓนสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน พื่อ฿หຌมีผลผลิตไมຌออกจากสวนป่า ศรษฐกิจ  
สนองตอความตຌองการ฿ชຌไมຌของประชาชนละภาคธุรกิจตลอดไปการ฿ชຌไมຌจากสวนป่าศรษฐกิจท้า฿หຌประทศลด
การ฿ชຌไมຌ จากด้านินการ ท้า฿หຌมีการจຌางงานราษฎร฿นชุมชนทຌองถิ่นจ้านวนมาก สงผล฿หຌมีการกระจายรายไดຌ฿หຌ
ชุมชนทຌองถิ่นดยตรง  ประชาชนกใมีรายไดຌพิ่มขึ น ท้า฿หຌมีความปຓนอยูที่ดีขึ น นอกจากนี พื นที่สวนป่าศรษฐกิจที่
ยั่งยืนจะชวยปรับสภาพสิ่งวดลຌอมละธรรมชาติ฿นทຌองถิ่น฿หຌสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

โี ส่งสริมกำรปลูกไมຌศรษฐกิจพัฒนำระบบละสรຌำงกลไกกำรตลำดไมຌศรษฐกิจอย่ำงป็นธรรม 

การปลูกไมຌศรษฐกิจละผลิตไมຌศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ออกสูตลาดยังมีปริมาณไมพียงพอ 

ตอความตຌองการของผูຌบริภค จ้าปຓนตຌองสงสริม฿หຌราษฎร฿นชุมชนทຌองถิ่นละภาคอกชนปลูกป่าศรษฐกิจพิ่มขึ น 
พื่อ฿หຌมีผลผลิตที่พียงพอตอความตຌองการของผูຌบริภค การปลูกป่าศรษฐกิจจะปຓนธุรกิจที่สรຌางรายไดຌก
กษตรกรละภาคอกชนไดຌอีกธุรกิจหนึ่ง นอกจากนั นการปลูกป่าศรษฐกิจ฿นพื นที่วางปลาพื นที่ทั่วไป หรือพื นที่
ไมมีการ฿ชຌประยชน์ของกษตรกร จะปຓนการ฿ชຌประยชน์พຌนที่฿หຌมีความคุຌมคามากยิ่งขึ นอีกดຌวย ต฿นสวนของการ
พัฒนาระบบ ละสรຌางกลไกการตลาดไมຌนั น อ.อ.ป. ยังไมสามารถปຓนหนวยงานที่สามารถสรຌางกลไกตลาดไดຌ
อยางทຌจริง ทั งที่ อ.อ.ป. มีธุรกิจครบวงจร ตั งตกระบวนการผลิต จ้าหนาย จนถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ นื่องจาก
ตลาดมีความตຌองการ฿ชຌไมຌสูงมากจนตຌองน้าไมຌขຌาจากตางประทศมา฿ชຌ฿นประทศ 
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ใี ส่งสริมละพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมไมຌละส่งสริมชุมชนทຌองถิ่นดຌำนอุตสำหกรรมไมຌ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌปຓนธุรกิจที่฿ชຌไมຌปຓนวัตถุดิบ฿นการผลิตสินคຌา ปຓนการสรຌางมูลคาพิ่ม฿หຌกับไมຌ

อยางมาก การสงสริมละพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ จะท้า฿หຌตຌนทุนการผลิตลดลง ผลิตภัณฑ์ไมຌมีรูปบบสวยงาม
ละตรงกับความตຌองการของผูຌบริภคท้า฿หຌผูຌลงทุนมีรายไดຌพิ่มขึ น ดย อ.อ.ป. มีการก้าหนดทิศทางธุรกิจที่จะมุงนຌน 
ละพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ฿หຌปຓนหลงรายไดຌที่ส้าคัญอีกธุรกิจหนึ่งดຌวย ละมีการยຌายรงลื่อยรงงาน฿น
กรุงทพฯ ละปริมณฑลไปยังศูนย์อุตสาหกรรมไมຌวังนຌอย จ.พระนครศรีอยุธยา พื่อกຌไขปัญหาฝุ่นละออง ละสียงดัง 
ละปຓนการลดตຌนทุน฿นการผลิต฿หຌหลือพียงหงดียว อีกทั งยังสะดวก฿นการบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ละ
ครงการจัดตั งศูนย์พัฒนามาตรฐานฟอร์นิจอร์ไมຌสัก อ.รຌองกวาง จ.พร พื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดຌวยนวคิด
การสงสริม฿หຌชุมชนทຌองถิ่นมีสวนรวม฿นการด้านินกิจการอุตสาหกรรมไมຌที่หมาะสมกับชุมชน กใจะพิ่มรายไดຌ฿หຌก
ชุมชนอีกดຌวย  

ไี วิจัยพัฒนำกำรปลูกละ฿ชຌประยชน์จำกไมຌศรษฐกิจ 

การวิจัยพัฒนาการปลูกละ฿ชຌประยชนจ์ากไมຌศรษฐกิจ ปຓนการปรับปรุงการปลูกป่าศรษฐกิจละ
การ฿ชຌประยชน์฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ท้า฿หຌการปลูกป่าศรษฐกิจ฿หຌผลผลิตสูง มีคุณภาพ ละมีวิธีการ
จัดการที่ปຓนมิตรกับสิ่งวดลຌอม ซึ่งสอดคลຌองกับกระสลกที่หันกลับมา฿ชຌไมຌ ละพลังงานทดทนที่ปຓนมิตรกับ
สิ่งวดลຌอม การวิจัยพัฒนาจะสงผล฿หຌการด้านินงานดຌานตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น จะท้า฿หຌผูຌบริภคไดຌ฿ชຌ
ประยชน์ไมຌศรษฐกิจไดຌหลากหลายยิ่งขึ น 

5ี ปรับครงสรຌำงทำงกำรงินทั งระบบพัฒนำสินทรัพย์พื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กร 
อ.อ.ป.ด้านินธุรกิจการปลูกป่าศรษฐกิจซึ่งปຓนธุรกิจที่ตຌอง ฿ชຌงินลงทุนจ้านวนมากละ฿ชຌ

ระยะวลายาวนานกวาจะมีรายรับคืนมา การปลูกไมຌตรใวตຌอง฿ชຌวลาอยางนຌอย 5 ปี การปลูกไมຌสักหรือไมຌตชຌาตຌอง
฿ชຌวลา โเ-ใเ ปี จึงจะริ่มมีรายไดຌขຌาสูองค์กร อ.อ.ป. จึงตຌองปรับครงสรຌางทางการงิน฿หຌหมาะสมกับการ
ด้านินงานขององค์กร สามารถลงทุน฿นระยะยาวไดຌอยางตอนื่องตลอดไป ประกอบกับ อ.อ.ป. มีอสังหาริมทรัพย์ ที่
สามารถปรับปรุง ละพัฒนา฿หຌสามารถสรຌางรายไดຌ฿หຌ อ.อ.ป. ไดຌ การพัฒนาสินทรัพย์ปຓนอีกนวทางหนึ่งที่ท้า฿หຌ  
อ.อ.ป. มีรายไดຌพิ่มขึ น ท้า฿หຌสามารถลงทุนปลูกป่าศรษฐกิจไดຌอยางยั่งยืน 

ๆี พัฒนำชุมชนทຌองถิ่นดย฿ชຌสวนป่ำป็นฐำน 

อ.อ.ป. ด้านินธุรกิจปลูกป่าศรษฐกิจ฿นทุกภูมิภาคทั่วประทศ  ท้า฿หຌมีความสัมพันธ์กับชุมชน
ทຌองถิ่น ประกอบกับชุมชนทຌองถิ่นจะมีวิถีชีวิตอยูรวมกับพื นที่ปา่ไมຌ ละ฿ชຌประยชน์ตางๆ จากป่าไมຌ฿นการด้ารงชีวิต
อยูลຌว  การ฿ชຌสวนป่าปຓนฐาน฿นงานดຌานพัฒนาชุมชนทຌองถิ่น จะท้า฿หຌการพัฒนาชุมชนประสบความส้ารใจไดຌ ทั ง฿น
ดຌานคุณภาพชีวิต ดຌานการสรຌางสิ่งวดลຌอมที่ดี฿หຌกับชุมชน ละการสรຌางรายไดຌของชุมชน 

็ี สงวน อนุรักษ์ บริบำลชຌำงไทยละฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม 

฿นอดีต อ.อ.ป. มีภารกิจ฿นการท้าไมຌ฿นพื นที่สูง ตຌอง฿ชຌชຌาง฿นการชักลากไมຌ พื่อ฿หຌชຌางที่สามารถท้างาน
รวมกับมนุษย์ไดຌ จะตຌองฝຄกฝนชຌางปຓนวลาหลายปี฿หຌคุຌนคยกับการท้าไมຌจึงจะ฿ชຌงานไดຌ ท้า฿หຌบุคลากรของ อ.อ.ป. ท้างาน 
คลุกคลีกับชຌางปຓนวลานับสิบปี มีภูมิปัญญา ละความรูຌกี่ยวกับการด้ารงชีวิตของชຌางปຓนอยางดี จึงไดຌน้าความรูຌนั นมา฿ชຌ
ดูลละบริบาลชຌางของ อ.อ.ป. ละมีความพรຌอมที่จะชวยบริบาลชຌางลี ยงของอกชนอีกดຌวย 
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่ี พัฒนำธุรกิจบริกำรอย่ำงครบวงจร พัฒนำธุรกิจท่องที่ยว 

อ.อ.ป. ไดຌด้านินธุรกิจบริการคือ การ฿หຌบริการทองที่ยวชิงอนุรักษ์฿นสวนป่า ศรษฐกิจ การ
ทองที่ยวที่สถาบันคชบาลหงชาติ ฿นพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดล้าปาง ละพื นที่ครงการหลวงบຌานวัดจันทร์ จังหวัด
ชียง฿หม การพัฒนาธุรกิจบริการละธุรกิจการทองที่ยวอยางครบวงจร ท้า฿หຌมีบริการที่ตรงตอความตຌองการ
ของลูกคຌาสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ ท้า฿หຌ อ.อ.ป. ด้านินธุรกิจบริการไดຌอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ นทั งนี  อ.อ.ป. ยังตຌองปรับปรุงมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการ ทั งความสะดวกสบาย ความสวยงามของหຌองพัก 
การ฿หຌบริการอยางปຓนระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผานสื่อ การจัดปรมชั่นดຌวยการขຌารวมงานไทยที่ยว
ไทย ที่จัดขึ นทุกปี พื ่อ฿หຌประชาชนไดຌรับทราบถึงหลงทองที่ยวของ อ.อ.ป. มากขึ น  การขຌารวมงานการ
ประชาสัมพันธ์การทองที่ยวตาง ๆ รวมทั งการ฿หຌความรวมมือกับครือขายธุรกิจบริการ ฿นการพัฒนาหลงทองที่ยว
ชิงนิวศของ อ.อ.ป. 

โ.ใ ปງำประสงค ์

1) พัฒนาละบริหารสวนป่าไมຌศรษฐกิจ฿หຌมีผลผลิตที่พอพียงละมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

พื่อปຓนผูຌน้า฿นการจัดการสวนป่าไมຌศรษฐกิจ฿นภูมิภาคอาชียน 

2) ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไมຌ ผลิตภัณฑ์ไมຌ ดຌวยทคนลยี฿หม พื่อพิ่มมูลคาไมຌ 
ละลดตຌนทุนการผลิต รวมทั งพัฒนาการตลาดชิงรุก มีกระจายสินคຌาละพิ่มจุดจ้าหนายพื่อพิ่มยอดจ้าหนายสินคຌา 

3) กຌปัญหาสภาพคลอง มีหลงงินลงทุน฿นอุตสาหกรรมพิ่มมูลคาไมຌละบุคลากรมีความสามารถ  

฿นการบริหารละวิคราะห์ทางการงิน 

4) ปຓนองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สงสริม฿หຌพนักงานมีรงจูง฿จละภาคภูมิ฿จ฿นองค์กร ปฏิบัติงานอยาง
ตใมศักยภาพ 

5) ธุรกิจบริการละการทองที่ยวที่ไดຌมาตรฐาน สามารถสรຌางผลก้าไรละติบตอยางตอนื่อง 
6) ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตละสิง่วดลຌอมที่ดีขึ น ละการบริบาลชຌางไทย฿หຌชຌางมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ นสามารถสรຌางมูลคาทางดຌานศรษฐกิจละสังคมไดຌ 

โ.ไ ปງำหมำยกำรด ำนินงำน ปี โ5ๆเ 

แี ปງำหมำยก ำไร 
฿นปี โ559 อ.อ.ป. ก้าหนดปງาหมายก้าไรประจ้าปี ดังนี  

- รายไดຌรวม แ,็เ้.55 ลຌานบาท 

- รายจายรวม แ,ๆ็่.5โ ลຌานบาท 

- ผลก้าไรสุทธิ     ใแ.เใ ลຌานบาท 

฿นการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั งที่ ้/โ55้ มื่อวันที่ โ็ ตุลาคม โ55้ ไดຌมีมติหในชอบผน
ด้านินงาน ประจ้าปี โ5ๆเ ละงบประมาณรายไดຌ-รายจาย ประจ้าปี โ5ๆเ ดยมีปງาหมายด้านินงาน ดังนี  
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ผนด ำนินงำนกำรผลิตสินคຌำที่ส ำคัญ ประจ ำปี โ5ๆเ ดังนี  
 

ที่ รำยกำร ปริมำณ 
กำรผลิต 

รำยไดຌ 
ิลຌำนบำที 

รำยจ่ำย 
ิลຌำนบำที 

 ดຌำนป่ำไมຌละสวนป่ำ    
แ ผลผลิตจำกป่ำตำมนยบำยรัฐละพื นที่ป่ำปຂด฿ชຌประยชน์ 

ิไมຌป่ำนอกครงกำรี ิลบ.มี 
ใ,เ็5 แโ.เโใ ใ.ใเใ 

2 ผลผลิตจำกสวนป่ำ    
 ไมຌสัก                                     ิลบ.ม.ี 

- จ้าหนายปຓนสักทอน                ิลบ.ม.ี 
- สงอุตสาหกรรมไมຌ                   ิลบ.ม.ี 

68,300 440.394 187.424 

 ไมຌยูคำลิปตัสละไมຌตรใว     ิตันี 68,239 69.016 62.325 
 ไมຌยำงพำรำ                         ิลบ.ม.ี 122,217 52.719 62.360 
 ผลผลิตยำงพำรำ                    ิตันี 

- น ้ายางพารา                                ิตันี 
- ยางผนดิบละศษยาง                  ิตันี 

6,023.21 281.012 267.441 

 รวม  855.164 582.853 

 ดຌำนอุตสำหกรรมไมຌ    

3 ไมຌปรรูป                   ิลบ.ฟ.ี 
- จ้าหนายไมຌปรรูป                      ิลบ.ฟ.ี 
- สงอุตสาหกรรมไมຌ                      ิลบ.ฟ.ี 

275,184 
โ55,584 
19,600 

283.945 144.301 

4 ผลิตภัณฑ/์ไมຌประสำน   ิลบ.ฟ.ี 66,600 68.399 53.301 
5 บริกำรรักษำนื อไมຌ          ิลบ.ฟ.ี 114,900 4.490 3.823 
 รวม 456,684 356.823 201.360 

ๆ ดຌำนบริกำรกำรท่องที่ยว 209,100 46.820 44.496 
็ ดຌำนกำรบริกำรซื อมำ – ขำยไป  ิไมຌปรรูปี  358.551 323.055 
8 ดຌ ำนกำ รด ำ  นิ น ง ำนอื่ น  ิ ข า ย ไ มຌ ยู ค า ฯ  ล ว ง หนຌ า ุ 

งินสงคราะห์กองทุนสวนยางี 
 81.298 35.942 

9 ดຌำนอ่ืน ๆ ิคาชาุ บริหารสินคຌาคงคลังี  10.896 2.171 
10 ค่ำ฿ชຌจ่ำยกำรขำยละบริหำร    488.646 
 รวมทั งสิ น  1,709.552 1,678.524 
 ก ำไรสุทธ ิ   31.028 
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รำยละอียดปງำหมำยรำยไดຌละรำยจ่ำย ประจ ำปี 2560 
หนวย : ลຌานบาท 
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รายได้ 

รายจ่าย 

รำยกำร รำยไดຌ รำยจ่ำย 
แ รายไดຌจากธุรกิจป่าไมຌ 855.164 582.853 
  ผลผลิตสวนป่า 843.141 579.550 
  ไมຌป่านอกครงการตามนยบายรัฐ 12.023 3.303 
โ รายไดຌจากธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ 356.823 201.360 
ใ รายไดຌจากธุรกิจบริการ 46.820 44.496 
ไ รายไดຌจากธุรกิจไมຌอื่นๆ 358.557 323.055 
5 รายไดຌจากการด้านินงานอื่นๆ 81.298 16.904 
ๆ CSR  19.037 
็ รายไดຌอื่นๆ 10.896 2.171 
่ คา฿ชຌจาย฿นการขาย - 61.941 
้ คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร - 426.705 
 รวม 1,769.552 1,678.524 
แเ รายไดຌงินอุดหนุนรัฐบาล 317.020 317.020 

รวมทั งสิ น 2,026.572 1,995.544 

ผนภาพท่ะ4ะ ป้าหมายรายได้ ละรายจายะประจ าปีะ2560 
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ผนภาพท่ะ5 ปา้หมายรายไดจ้ากการด า นินงานประจ าปีะ2560 รายส านก 

รำยละอียดปງำหมำยรำยไดຌจำกกำรด ำนินงำนประจ ำปี 2560 รำยส ำนัก 
หนวย : ลຌานบาท 

 

รำยกำร 
ออป.
หนือ
บน 

ออป.
หนือ
ล่ำง 

ออป.
กลำง 

ออป.
ตะวันออก 
ฉียงหนือ 

ออป.฿ตຌ ส.อก. ส.คช. ส.ธต. ส.บง. รวม 

1. ไมຌสัก 297.98 96.23 29.18 17.00 - - - -  ไไเ.ใ้ 

2. ยูคาลิปตัส - 3.42 14.53 51.06 - - - -  69.01 

3.ไมຌยางพารา/ไมຌอื่น - - 7.95 - 44.76 - - -  5โ.็แ 

4. ยางพารา 3.88 - 30.09 67.95 179.09 - - -  โ่แ.เแ 

5. อุตสาหกรรมไมຌ 221.55 34.24 - - - 101.03 - -  356.82 

6. การทองท่ียว 5.43 1.69 0.60 - - - 39.10 -  ไๆ.่โ 

7. ซื อขายไมຌปรรูป 55.00 41.55 77.00 50.00 15.00 120.00 - -  ใ5่.55 

8. รายไดຌด้านินงานอื่น 33.18 1.64 2.87 1.07 40.50 0.75 1.30   81.31 

้. รายไดຌอื่นๆ 1.23 0.13 - 3.92 - 0.26 0.93 2.03 โ.ไเ 10.90 

10. ไมຌป่านอกครงการ 4.46   ็.5ๆ      12.02 

รวมทั งสิ น 595.71 178.90 แๆโ.โโ แ้็.เเ โ็้.ใ5 แโแ.เแ ไแ.ใใ โ5.เใ 2.40 แ,็เ้.5ไ 
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โีปງำหมำยดຌำนกำรลงทุน ปี โ560 

฿นปี โ560 อ.อ.ป. จัดท้างบลงทุนจากงินรายไดຌ ปຓนจ้านวน 463.44 ลຌานบาทดยมีผนการบิกจาย
จ้านวน 421.50 ลຌานบาท ละงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ จ้านวน 150.60 ลຌานบาท รวมทั งสิ น 614.04 ลຌานบาท  
ละผนการบิกจายจ้านวน 572.10 ลຌานบาท ดังนี  

 

          หนวย: บาท 

รำยกำร งบลงทุนทีไ่ดຌรับ ผนกำรบิกจ่ำย 

งบลงทุนจำกงินรำยไดຌ อ.อ.ป. 463,443,000 421,504,000 

1. งบลงทุนขออนุมัติรำยปี 43,617,000 41,817,000 

- สิ่งกอสรຌาง  8,190,000 8,190,000 

- ครื่องจักรละอุปกรณ ์ 27,692,000 27,692,000 

- ยานพาหนะ 100,000 100,000 

- ครื่อง฿ชຌส้านักงาน/คร่ืองมือครื่อง฿ชຌขนาดลใก 935,000 935,000 

- ส้ารองราคา 3,800,000 3,800,000 

- ส้ารองกรณีจ้าปຓนรงดวน 2,000,000 2,000,000 

2. ผนม่บททคนลยีสำรสนทศละกำรสื่อสำร 10,000,000 10,000,000 

3. ผนงำนลงทุนปลูกสรຌำงสวนป่ำ 409,826,000 369,687,000 

- สิ่งกอสรຌาง  1,325,000 1,325,000 

- ครื่องจักรละอุปกรณ์ 6,595,000 6,595,000 

- ยานพาหนะ 2,396,000 2,396,000 

- ครื่อง฿ชຌส้านักงาน แโเ,เเเ แโเ,เเเ 

- ลงทุนอื่นๆ ิผนงานปลูกสรຌางสวนปา่ี 397,390,000 ใ5็,ๆ5แ,เเเ 

- ส้ารองราคา 2,000,000 แ,ๆเเ,เเเ 

งบลงทุนจำกงินอุดหนุนรัฐบำล 150,599,000 150,599,000 

4. ผนงำนพื นฐำนดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรข่งขันของประทศ ้,่็แ,5เเ ้,่็แ,5เเ 

กิจกรรมพัฒนำพื นที่สวนป่ำที่มีศักยภำพ฿หຌป็นหล่งท่องทีย่วชิง
อนุรักษ์ 

้,่็แ,5เเ ้,่็แ,5เเ 

- ครุภัณฑ์ ใ,่ไไ,เเเ ใ,่ไไ,เเเ 

- คาที่ดินละสิ่งกอสรຌาง ๆ,เโ็,5เเ ๆ,เโ็,5เเ 
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รำยกำร งบลงทุนทีไ่ดຌรับ ผนกำรบิกจ่ำย 

5. ผนงำนพื นฐำนดຌำนกำรจัดกำรน  ำละสรຌำงกำรจริญติบตที่ป็น
มิตรกับสิ่งวดลຌอม 

ๆ้,ใไเ,ๆเเ ๆ้,ใไเ,ๆเเ 

กิจกรรมพัฒนำศูนย์รียนรูຌไมຌยำงนำรำชำห่งไพร แไ,็เๆ,ๆเเ แไ,็เๆ,ๆเเ 

- ที่ดินละสิ่งกอสรຌาง ๆ,้เ็,้เเ ๆ,้เ็,้เเ 

กิจกรรมศูนย์รียนรูຌไมຌดีมีค่ำ ็,็้่,็เเ ็,็้่,็เเ 

- ที่ดินละสิ่งกอสรຌาง ็,็้่,็เเ ็,็้่,็เเ 

กิจกรรมปลูกสรຌำงสวนป่ำละอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ตຌนน  ำล ำธำร ่,ๆ้่,็เเ ่,ๆ้่,็เเ 

- ครุภัณฑ์ ็โๆ,็เเ ็โๆ,็เเ 

- สิ่งกอสรຌาง ็,้็โ,เเเ ็,้็โ,เเเ 

กิจกรรมคุຌมครองละอนุรักษ์ชຌำงไทย ไ5,้ใ5,ใเเ ไ5,้ใ5,ใเเ 

- ครุภัณฑ์ แ5,็ใใ,แเเ แ5,็ใใ,แเเ 

- คาที่ดินละสิ่งกอสรຌาง ใเ,โเโ,โเเ ใเ,โเโ,โเเ 

6. ผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำควำมร่วมมือดຌำนต่ำงประทศ สรຌำง
ละรักษำผลประยชน์ชำต ิ

โเ,ๆแ5,ใเเ โเ,ๆแ5,ใเเ 

กิจกรรมพัฒนำศูนย์ถ่ำยทอดทคนลยีปรับปรุงมำตรฐำน
ผลิตภัณฑไ์มຌสัก 

โเ,ๆแ5,ใเเ โเ,ๆแ5,ใเเ 

- ครุภัณฑ์ คาที่ดินละสิ่งกอสรຌาง โเ,ๆแ5,ใเเ โเ,ๆแ5,ใเเ 

7. ผนงำนยุทธศำสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ละปງองกันทรัพยำกรธรรมชำติ 5เ,็็แ,ๆเเ 5เ,็็แ,ๆเเ 

กิจกรรมดูล ขนยຌำย ควบคุมละปรรูปไมຌมีค่ำ พ่ือ฿ชຌก่อสรຌำง
อำคำรพิพิธภัณฑ์ไมຌมีค่ำ 

5เ,็็แ,ๆเเ 5เ,็็แ,ๆเเ 

- ครุภัณฑ์ โ็,้แ่,ใเเ โ็,้แ่,ใเเ 

- คาที่ดินละสิ่งกอสรຌาง โโ,่5ใ,ใเเ โโ,่5ใ,ใเเ 

รวมทั งสิ น ๆแไ,เไโ,เเเ 5็โ,แเใ,ๆเเ 

ปງำหมำยกำรพัฒนำพื นที่สวนป่ำ 
แ. ปลูกสริมละพัฒนารื อปลูก฿หม      
 ปลูกสริมไมຌสักหลังการท้าไมຌรอบที่  โ  ็,ๆโ5 ไร 
 พัฒนาปลูก฿หม  - ไมຌสัก   2,426 ไร 

 - ยูคาลิปตัส  1,230 ไร 
 - ไมຌดีมีคาผสมไมຌยางพารา ไ,โ้็ ไร 
 - อื่นๆ     276 ไร 

รวมพัฒนา฿หม          15,854 ไร่ 
  โ. บ้ารุงสวนป่าปลงกาทุกชนิดไมຌ     ็5็,โ็เ ไร 
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ใี ปງำหมำยผนด ำนินงำนตำมครงกำรร่งด่วน฿นผนยุทธศำสตร์ อ.อ.ป. ปี โ55้ – โ5ๆไ 

ปຓนการด้านินงานพื่อพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ฿หຌองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌปຓนองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการที่ดีไดຌ  รวมทั งการพัฒนา฿หຌพนักงานมีความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละพฤติกรรม
ตามที่องค์กรคาดหวัง มีความผูกพัน รงจูง฿จละภาคภูมิ฿จ฿นองค์กร สามารถปฏิบัติงานอยางตใมศักยภาพ  
฿หຌองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌบรรลุพันธกิจละวิสัยทัศน์ “ปຓนผูຌน้าการจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน  
พื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมຌของ อ.อ.ป. ดังนี  

(1) ครงการจัดชั นคุณภาพพื นที่สวนป่าศรษฐกิจ  
(2) กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถ่ิน ฿นการปลูกสวนป่าศรษฐกิจ  
(3) ครงการพัฒนาละออกบบผลิตภัณฑ์ไมຌพื่อสรຌางมูลคาพิ่ม  
(4) ครงการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจละชองทางการจ้าหนาย 

(5) กิจกรรมส้ารวจความตຌองการของกลุมลูกคຌาปງาหมาย ฿หຌครบทุกประภทสินคຌาของ อ.อ.ป. 
(6) กิจกรรมการประมินความพึงพอ฿จของลูกคຌา 

(7) ครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. รຌอยละ ไเ ของผนครงการ 

(8) ครงการจຌางที่ปรึกษาทางการงิน 

(9) ครงการปรับปรุงครงสรຌางองค์กร 

(10) ครงการบริหารทรัพยากรองค์กร ิERPี จ้านวน 5 Applications ิบัญชี ทรัพย์สิน บุคลากร 
ผนละงบประมาณ การทองที่ยว ี 

(11) ครงการพัฒนาระบบดຌานครือขายระบบคอมพิวตอร์ความปลอดภัยดຌานสารสนทศ 

(12) ครงการวิคราะห์อัตราก้าลัง฿นระดับนื องาน 

ไี ผนด ำนินงำนดຌำนกำรสนองนยบำยภำครัฐละบริกำรชิงสังคม 

ปຓนการด้านินงานดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม การอนุรักษ์ละการบริบาล
ชຌางไทย รวมทั งการปรรูปไมຌของกลางที่ตกปຓนของผนดินพื่อสรຌางพิพิธภัณฑ์ไมຌมีคา จากงบประมาณงินอุดหนุน
บางสวนจากงบประมาณภาครัฐ ละ฿ชຌพนักงานสวนป่าละที่ตั งของสวนป่าของ อ.อ.ป. ปຓนฐาน฿นการด้านินงาน ซึ่ง
มีผนด้านินงาน  ดังนี  
 

รำยกำร งินอุดหนุน ิบำที 
ผนด ำนินงำน : บุคลำกรภำครัฐ โเ,เแใ,แเเ 

1. คา฿ชຌจายบุคลากรภาครัฐ 
- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสถาบันคชบาลหงชาติ ฿นพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ 

 
โเ,เแใ,แเเ 

ผนด ำนินงำน : พื นฐำนดຌำนกำรขจดักำรน  ำละสรຌำงกำรจริญตบิตบนคุณภำพชีวติที่ป็นมติร แ็,ๆ5็,ๆเเ 

2. พื นที่ปา่ศรษฐกิจไดຌรับการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมอบรมยาวชนพื่อการอนุรักษ์ละพัฒนาป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

 
โ,เ55,ๆเเ 

3. พื นที่ปา่พื่อการอนุรักษ์ 
- กิจกรรม฿นการปลูกละดูลรักษาพื นที่ปา่ตຌนน ้าล้าธาร ิครงการหลวงบຌานวัดจนัทร์ี 
- กิจกรรมปลูกหวายละไผ฿นพื นที่สวนป่า พื่อสงสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมไมຌดั งดิมละหายาก฿นพื นที่สวนปา่ 

 
แ,ใๆ5,โเเ 
แ,แ็เ,เเเ 

็่เ,เเเ 
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รำยกำร งินอุดหนุน ิบำที 
ผนด ำนินงำน : ชຌำงลี ยงพื่อกำรอนุรักษ์ ๆ็,เไแ,ไเเ 

4. ชຌางลี ยงพื่อการอนุรักษ์ 
- กิจกรรมดูลชຌางสา้คัญจากสา้นกัพระราชวัง 
- กิจกรรมคุຌมครองละอนุรักษ์ชຌางไทย 

 
็,็้ไ,ใเเ 

5้,โไ็,แเเ 
ผนด ำนินงำน : พัฒนำควำมร่วมมือดຌำนต่ำงประทศ สรຌำง ละรักษำผลประยชน์ชำติ โเ,ๆเ้,็เเ 

5. ครงการจัดการป่าไมຌอยางยั่งยนืพื่อขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
- กิจกรรมสริมสรຌางมาตรฐานการปลูกสวนป่าศรษฐกิจ พื่อขຌาสูประชาคมศรษฐกิจ

อาซียน 
- กิจกรรมจัดท้าฐานขຌอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
- กิจกรรมจัดท้าระบบควบคุมการคลื่อนยຌายของสินคຌาไมຌ ิCoCี 

 
้,แโ่,เเเ 

 
5,55แ,เเเ 

ไเเ,เเเ 
6. ครงการจัดตั งศูนย์ถายทอดทคนลยีพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไ์มຌสัก฿หຌมีคุณภาพ
ระดับสากลละรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถายทอดทคนลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก 

 
 

แ,้ใเ,็เเ 
ผนด ำนินงำน : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ละปງองกันทรัพยำกรธรรมชำติ 41,099,600 

7. ครงการสงสริมปลูกไมຌศรษฐกิจพื่อศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งวดลຌอมอยางยั่งยนื 
- กิจกรรมสงสริมกษตรกรปลูกไมຌศรษฐกิจ 
- กิจกรรมจัดท้าปลงสาธิตการบา้รุงไมຌศรษฐกิจ 

 
7,865,000 
8,994,600 

8. ครงการดูล ขนยຌาย ควบคุมละปรรูป ไมຌมีคาพื่อ฿ชຌกอสรຌางอาคารพิพิธภัณฑไ์มຌมีคา 
- กิจกรรมการดูล ขนยຌาย ควบคุมละปรรูปไมຌมีคา 

 
24,240,000 

รวม 5 ผนงำน แๆๆ,ไโแ,ไเเ 

 
 

 
 

 
 
 
 
  



 

19 

บทที่ ใ 
กำรวิครำะห์สถำนภำพของ อ.อ.ป. 

 

ใ.แ ปัจจัยภำย฿น 

จุดขใง ิStrengthsี: 
1. บุคลากรมีความรูຌ ความชี่ยวชาญละประสบการดຌานการจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืนละ

อุตสาหกรรมไมຌพรຌอมที่จะพัฒนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌตามวิสัยทัศน์฿หม ตามปງาหมายที่ก้าหนด 

2. มีผลผลิตจากสวนป่า ิไมຌสัก ยูคาลิปตัส ยางพาราี  อยูจ้านวนมากละกระจายทั่วประทศ ที่
สามารถสรຌางรายไดຌไดຌลຌวละรองรับการผลิตอยางตอนื่อง฿นอุตสาหกรรมไมຌ 

3. ครงสรຌางองค์กรมีหนวยงานกระจายอยูทั่วประทศละมีบุคลากรประจ้าอยูทุกหนวยงาน 

4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌด้านินธุรกิจไมຌอยางครบวงจร ตั งตกระบวนการปลูก การกใบกี่ยว
ผลผลิตจากสวนป่า การปรรูปไมຌ ผลิตภัณฑ์ ละการจ้าหนวยผลผลิตตางๆ 

5. มีทรัพย์สินละที่ดินกรรมสิทธิ์จ้านวนมาก กระจายอยู฿นสถานที่พัฒนาละจริญลຌว สามารถ
พัฒนาละ฿ชຌประยชน์พื่อปຓนหลงรายไดຌที่ยั่งยืนของ อ.อ.ป. 

6. มีชຌางลี ยงจ้านวนมาก ท้า฿หຌบุคลากรมีภูมิปัญญาละองค์ความรูຌกี่ยวกับชຌาง สามารถปຓนหลง
รียนรูຌดຌานการอนุรักษ์ชຌางไทย อีกทั งยังสามารถปรับปรุง฿หຌปຓนหลงทองที่ยวชิงอนุรักษไ์ดຌ 

7. สวนป่าที่อยูกระจายตามจังหวัดตางๆหลายหงมีศักยภาพพียงพอที่จะพัฒนา฿หຌปຓนหลง
฿หຌบริการทองที่ยวไดຌ 

จุดอ่อน ิWeaknessesี: 
1. ดຌานการผลิต ผลผลิตสวนป่าตอหนวยพื นที่อยู฿นระดับต่้า คุณภาพวัตถุดิบไมสม่้าสมอ นื่องจาก

การปลูกสรຌางสวนป่าไมมุงนຌนก้าไรสูงสุด ดยมุงนຌนดຌานการปลูกป่าอนุรักษ์พื่อพิ่มพื นที่ป่าละด้านินงานชิงสังคม
ควบคูไปดຌวย ท้า฿หຌไมสามารถสรຌางมูลคาพิ่มตอหนวยพื นที่ไดຌทาที่ควร จึงมีตຌนทุน฿นการด้านินการสูง  

2. ดຌานการวิจัยละพัฒนา ขาดการวิจัยละพัฒนาดຌานสวนป่า ดຌานวัตถุดิบ ดຌานอุตสาหกรรมไมຌ ดຌาน
การตลาดชิงรุก ขาดการออกบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ละมีความหลากหลายตรงตามความตຌองการของลูกคຌาละ
ตลาด พื่อพิ่มยอดจ้าหนายละการสรຌางมูลคาพิ่มจากไมຌทอนสวนป่า 

3. ดຌานการลงทุน ขาดการลงทุน฿นดຌานครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทคนลยี฿หมๆ พื่อพิ่มผลผลิต 
ลดการสูญสีย฿นกระบวนการผลิต ละสรຌางมูลคาพิ่มของสินคຌามาปຓนวลานาน 

4. ดຌานการงิน ขาดสภาพคลองทางการงิน ขาดประสิทธิภาพ฿นการหาหลงงินลงทุน ขาดบุคลากรที่
ชี่ยวชาญฉพาะดຌานการงินละการหาหลงงินทุน฿นการลงทุนสรຌางผลผลิต฿นระยะยาว ขาดการบริหารสินทรัพย์ที่
มีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด 

5. ดຌานการบริหารบุคคล ครงสรຌางองค์กรมีหนวยงานสนับสนุนมากละล้าดับการบังคับบัญชามาก
ระบียบ ขຌอบังคับไมอื ออ้านวย฿นการท้างานชิงรุก ท้า฿หຌมีขั นตอนมากละลาชຌา บุคลากรขาดความชื่อมั่น฿นองค์กร  
ขาดขวัญละก้าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน ขาดผนงานบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงละผูຌบริหารสวน฿หญขาดความรูຌ
ความชี่ยวชาญ ประสบการณ์ดຌานวิชาชีพอื่นๆ นอกจากดຌานวนศาสตร์ 

6. ดຌานทคนลยีสารสนทศ ขาดระบบทคนลยีสารสนทศ พื่อ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการละการ
ตัดสิน฿จของผูຌบริหาร ไมมีการบริหารจัดการสินคຌาคงคลัง การขนสง การกระจายสินคຌาพิ่มการจ้าหนายตามจุดตางๆ 
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ใ.โ ปัจจัยภำยนอก 

อกำส ิOpportunitiesี 
1. กระสการตื่นตัวดຌานการอนุรักษ์ ละฟืຕนฟูสภาพวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติของลกท้า฿หຌ

ประทศที่พัฒนาลຌว ซึ่งปຓนตลาดน้าขຌาไมຌที่ส้าคัญ กีดกันการน้าขຌาผลิตภัณฑ์ไมຌที่฿ชຌวัตถุดิบจากป่าธรรมชาติละประทศ
พื่อนบຌานหลายประทศ หຌามการสงออกไมຌซุงที่ท้าออกจากป่าธรรมชาติ ปຓนการสรຌางอกาส฿หຌ อ.อ.ป. ฿นการพัฒนาสวน
ป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามมาตรฐานของลก พื่อตอบสนองความตຌองการ฿ชຌไมຌจากป่าปลูกภาย฿นประทศ ละการสงออก
ไปจ้าหนายตางประทศ รวมทั งอกาส฿นการขอรับงินสนับสนุน฿นการพิ่มพื นที่ป่าธรรมชาติ พื่อลดภาวะลกรຌอน 

2. สถานการณ์ดຌานพลังงาน ละชื อพลิง ดยฉพาะน ้ามันชื อพลิงมีราคาสูงขึ น ประกอบกับปຓน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอมที่฿ชຌลຌวหมดไป ท้า฿หຌประชาชนตຌองการพลังงาน ทดทนที่ปลอดภัยปຓนมิตรกับ
สิ่งวดลຌอม ชน พืชน ้ามัน ชื อพลิงชีวมวลจากไมຌ กระตุຌน฿หຌภาครัฐสงสริมการปลูกสวนป่าศรษฐกิจอยางจริงจังละ
รงดวน พื่อ฿ชຌปຓนพลังงานทางลือกทดทนน ้ามัน ฿ชຌพลังงานชีวมวลผลิตกระสไฟฟງา ทนการผลิตไฟฟງาดย฿ชຌน ้ามัน 

3. อ.อ.ป. ปຓนหนวยงานดียวที่ไดຌกรรมสิทธิ์฿นการสงไมຌสักทอนออกจ้าหนายนอกประทศไดຌ  ละไดຌ
สิทธิ์฿นการ฿ชຌประยชน์ไมຌ฿นพื นที่ซนป่าศรษฐกิจ 

4. อ.อ.ป. ฿ชຌชຌาง฿นการท้าไมຌมาปຓนระยะวลานาน ท้า฿หຌมีองค์ความรูຌ ภูมิปัญญาดຌานการคลຌองชຌาง 
ดูลรักษาสุขภาพชຌางปຓนอยางดี ประกอบกับกระสสังคมรื่องการอนุรักษ์ชຌาง ซึ่งปຓนสัตว์สัญลักษณ์ของ
ประทศท้า฿หຌอ.อ.ป.  มีบทบาท฿นร่ืองการอนุรักษ์ละบริบาลชຌางลี ยงมากขึ น 

5. การปຂด AEC จะปຓนอกาส฿หຌ อ.อ.ป. ขยายการผลิตละการด้านินงาน ซึ่งจะสามารถท้า฿หຌกูຌงิน
พิ่มขึ นไดຌละสามารถของบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมาด้านินการไดຌ 

อุปสรรค ิThreatsี: 
1. กระสอนุรักษ์รุนรง฿นปัจจุบัน คนไทยไมขຌา฿จความหมายรื่องป่าศรษฐกิจ มองการ฿ชຌประยชน์

ไมຌปຓนการท้าลายป่า ละภาพลักษณ์฿นอดีตของ อ.อ.ป. คือการตัดไมຌท้าลายป่า 

2. คูขงดຌานอุตสาหกรรมไมຌอกชนมีงินทุน ละทคนลยีที่ดีกวา 

3. ไมຌยูคาลิปตัส มีราคาถูก นื่องจากถูกก้าหนดราคาจากผูຌประกอบการอกชนราย฿หญ 
4. กฎระบียบดຌานป่าไมຌที่฿ชຌอยู ฿นปัจจุบันไมอื ออ้านวยตอธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไมຌ ไมสามารถ

จัดการสวนป่าไมຌศรษฐกิจ ละ฿ชຌประยชน์ไมຌจากสวนป่าไดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ปัญหาขัดยຌงกับชุมชน ซึ่งตຌองการพื นที่ป่าไมຌ฿ชຌปຓนที่ท้ากิน ชุมชนมีการขยายตัวตพื นที่มีจ้ากัดจึง
กิดขຌอขัดยຌงกับการปลูกสวนป่าไมຌศรษฐกิจของ อ.อ.ป 

  ผลจากการประมินปัจจัยภายนอกละปัจจัยภาย฿นดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูຌบริหาร สรุปไดຌวาสถานภาพขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ฿นปัจจุบันอยู฿นชวงฟืຕนตัว อ.อ.ป. ตຌองปรับกระบวนการ
ภาย฿นทั งรื่องครงสรຌาง องค์กร ตຌองพัฒนาบุคลากร ขຌอมูลสารสนทศ ละตຌองรงพัฒนาสวนป่าควบคูกับ
อุตสาหกรรมไมຌ ละตຌองพิ่มบทบาทดຌานการอนุรักษ์สิ่งวดลຌอม ละบริการสังคมจากดิมที่คยปฏิบัติปຓนปกติ
อยูลຌว฿หຌมากขึ น พรຌอมทั งผยพร฿หຌสังคมรับรูຌ ซึ่งตຌองอาศัยบุคลากรที่มีความรูຌความสามารถละทักษะหลายดຌาน
฿นการท้างานบบมีสวนรวมของทุกระดับ ดยการระดมความคิดหในของผูຌบริหารทุกฝ่ายการสรຌางวัฒนธรรม฿หมที่
ปຓนองค์กรหงการรียนรูຌ ิLearning Organizationี ซึ่งตຌองอาศัยผูຌน้าหงการปลี่ยนปลง ิChange Agentี ที่มี
วิสัยทัศน์กวຌางไกล ปลี่ยนบทบาทการบริหารบบ฿หมดยยึดหลักธรรมาภิบาล ิGood Governanceี 
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บทที่ ไ 

ผนยุทธศำสตร์ 

฿นปี พ.ศ. โ55โ อ.อ.ป. ไดຌจัดท้าผนยุทธศาสตร์ละผนระยะสั นพื่อฟืຕนฟูกิจการ ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการ
ด้านินงานตั งตปี  พ.ศ. โ55โ–โ55็ ซึ่ งผนยุทธศาสตร์ดังกลาวไดຌสิ นสุดลงลຌว฿นปี โ55็ ประกอบกับ  
อ.อ.ป. จ้าปຓนตຌองปรับปลี่ยนบทบาทการด้านินงาน ตามสถานการณ์ที่ปลี่ยนปลงไป รวมทั งสภาวะการขงขัน฿น
อุตสาหกรรมที่พิ่มขึ นของประทศ พื่อ฿หຌองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์฿นการจัดตั ง ละสามารถด้ารงอยูไดຌอยางมี
สถียรภาพ  จึงจ้าปຓนตຌองปรับปลี่ยนวิสัยทัศน์ ผนยุทธศาสตร์ขององค์กร฿หม รวมถึงปรับนวทางการด้านินงาน฿หຌ
ปຓนงานชิงรุกมากขึ น จึงไดຌจຌางที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยละ฿หຌค้าปรึกษาหงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จัดท้าวิสัยทัศน์ 
ผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ปี โ55่–โ5ๆโ ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ไดຌด้านินการศึกษาภารกิจ บทบาทของ อ.อ.ป. การรับฟัง
ความหในผูຌบริหารระดับตຌน ระดับกลางละระดับสูง  มีการประชุมสัมมนากับหนวยงานตางๆ ของ อ.อ.ป. รวมถึง
การศึกษาขຌอมูลการด้านินงานของ อ.อ.ป. ตามภูมิภาคตางๆ ละ฿หຌผูຌบริหารละพนักงาน มีสวนรวม฿นการวิคราะห์
ขຌอมูลละการจัดท้าผนยุทธศาสตร์ ฿นทุกขั นตอน สถาบันวิจัยฯ ไดຌขຌาพบพื่อรับฟังนยบายจากปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม ซึ่งปຓนประธานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ฿นขณะนั น นอกจากนี  อ.อ.ป. ไดຌยื่น
ขຌอสนอรางผนยุทธศาสตร์ ฿หຌกับหนวยงานภายนอกไดຌสนอขຌอคิดหในดຌวย ชน ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศช.ี ส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลຌอม กรมป่าไมຌ ปຓนตຌน ดยวิสัยทัศน์ละยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ปี โ55่-โ5ๆโ ที่จัดท้า ไดຌมุงนຌนการพิ่ม
สัดสวนการด้านินงานดຌานอุตสาหกรรมพิ่มมูลคาไมຌ฿นหวงซการผลิตไมຌมากขึ น ละพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ดย
ยังคงพันธกิจหลักตามวัตถุประสงค์฿นการจัดตั งองค์กร ละคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไดຌ฿หຌความหในชอบผนยุทธศาสตร์
ลຌว ฿นการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั งที่  5/โ55็ มื่อวันที่ โ5 พฤศจิกายน โ55็ 

ตอมา ฿นการด้านินการตามผนปฏิบัติการของ อ.อ.ป. ประจ้าปี โ55่  ผูຌบริหารของ อ.อ.ป.  
ไดຌพิจารณาหในวาผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี โ55่-โ5ๆโ  มุงนຌนฉพาะการพัฒนาธุรกิจหลักดຌานการผลิตละ
จ้าหนายไมຌสวนป่าละอุตสาหกรรมไมຌ ละการพัฒนาดຌานการบริหารจัดการองค์กรทานั น ซึ่งยังไมครอบคลุม
วัตถุประสงค์฿นการจัดตั ง ละพันธกิจขององค์กรทุกดຌาน รวมทั งยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผนปฏิบัติการที่ส้าคัญของ  
อ.อ.ป. ยงัขาด฿นสวนที่องค์การตຌองมีบทบาทการสรຌางความสมดุลของการด้านินงานทั ง฿นฐานะที่ปຓน รัฐวิสาหกิจละ
฿นฐานะผูຌประกอบการธุรกิจ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม ไดຌก้าหนดบทบาทที่คาดหวังกับ  
อ.อ.ป. ฿หม จึงจ้าปຓนตຌองมีการทบทวนวิสัยทัศน์ละผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.ปี โ55่ -โ5ๆโ ฿หม พื่อ฿หຌมีความ
ครบถຌวนสมบูรณ์ยิ่งขึ น ซึ่งตอมา อ.อ.ป. ไดຌตงตั งคณะท้างานพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์ ละยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ขึ นมา
฿หม ปัจจุบัน อ.อ.ป. จึง฿ชຌยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี โ55้ – โ5ๆไ 

1. กรอบนวคิด฿นกำรจัดท ำผนด ำนินงำนประจ ำปี โ5ๆเ 

อ.อ.ป. ไดຌนຌอมน้าพระราชด้ารัสพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวรัชกาลที่ ้ ละสมดใจพระบรมราชินีนาถ 
มาปຓนนวทาง฿นการด้านินงานละยึดถือ ผนละนยบายของชาติ฿นทุกระดับที่กี่ยวขຌอง อาทิ นยบายรัฐบาล 
ิพลอก ประยุทธ์ จันทร์อชาี ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ปี ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5็้ี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับที่ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม พ.ศ. โ55้ – โ5ๆไ 
ละยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ ปี โ55้ – โ5ๆไ 
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พระราชด้ารัสพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวรัชกาลที่ ้ 

- องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌ ฿นฐำนะที่มีหนຌำที่ท ำไมຌดยตรงควรจะไดຌช่วยหลือรัฐ฿นกำรปลูก
สรຌำงสวนป่ำอีกรงหนึ่ง  

- จຌำหนຌำที่ป่ำไมຌควรจะปลูกตຌนไมຌลง฿น฿นคนสียก่อน ลຌวคนหล่ำนั นกใพำกันปลูกตຌนไมຌลงบน
ผ่นดิน ละรักษำตຌนไมຌดຌวยตนอง  

พระราชด้ารัส สมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ โเ ธันวาคม โ5โ5 พระจຌำอยู่หัวป็น
น  ำ ฉันจะป็นป่ำ ป่ำที่ถวำยควำมจงรักภักดีต่อน  ำ พระจຌำอยู่หัวสรຌำงอ่ำงกใบน  ำ ฉันจะสรຌำงป่ำ  

นยบายรัฐบาล ิพลอก ประยุทธ์  จันทร์อชา นายกรัฐมนตรีี  

 ค้าถลงนยบายคณะรัฐมนตรี พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี ถลงตอนิติบัญญัติ
หงชาติ มื่อวันศุกร์ที่ แโ กันยายน โ55็ 

1. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ละการสรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์ ละการ฿ชຌ
ประยชน์อยางยั่งยืน 

1.1 ฿นระยะฉพาะหนຌา รงปງองกันละฟืຕนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมຌละสัตว์ป่า ดย฿หຌ
ความส้าคัญ฿นการกຌไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท้านวขตที่ดินของรัฐ฿หຌชัดจน รงรัดกระบวนการพิสูจน์
สิทธิการถือครองที่ดิน฿นขตที่ดินของรัฐ ดยน้าระบบสารสนทศมา฿ชຌพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย฿หຌ
ทันสมัย ละสรຌางบรรทัดฐาน฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพละปຓนธรรม ดยฉพาะ฿นพื นที่ป่าตຌนน ้า
ละพื นที่ส้าคัญชิงนิวศ ก้าหนดพื นที่นวกันชนละที่ราบชิงขา฿หຌปຓนพื นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่า พื่อปງองกันภัย
พิบัติ ละปງองกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน ละสงสริมการปลูกไมຌมีคาทางศรษฐกิจ฿นพื นที่อกชน พื่อลดรง
กดดัน฿นการตัดไมຌจากป่าธรรมชาติ รวมทั งผลักดันนวทางการประมินมูลคาทางศรษฐศาสตร์ละระบบนิวศ ละ
การสรຌางรายไดຌจากการอนุรักษ์ ชน ครงการปลูกป่าพื่อฟืຕนฟูระบบนิวศ ครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมຌบบมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน ปຓนตຌน 

- ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี 

ยุทธศาสตร์ที่ ไ การจริญติบตที่ปຓนมิตรกับสิ่งวดลຌอมพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปງาหมายที่ แ 
พัฒนาละฟืຕนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ พิ่มพื นที่ปาไมຌพื่อการอนุรักษ์ ป่าศรษฐกิจ ละป่าชายลน ลดการสูญสีย
ความหลายหลายทางชีวภาพ กຌไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ละจัดที่ดินท้ากิน฿หຌผูຌยากไรຌ ดย฿หຌสิทธิรวม ดยมี
ครงการสงสริมการปลูกป่าไมຌศรษฐกิจมีคาระยะยาว ดยมีสาระส้าคัญ คือ สงสริมการปลูกไมຌมีคาทางศรษฐกิจ
ระยะยาว พัฒนาการปลูกสรຌางสวนป่าละระบบการจัดการสวนป่าอยางยั่งยืน ละพัฒนาอุตสาหกรรมไมຌมีคา ตลอด
ทั งหวงซการผลิต ดยรัฐมีบทบาท฿นการสนับสนุนละก้าหนดรงจูง฿จ ก้าหนดขตพื นที่ที่หมาะสมละมีศักยภาพ
ชิงภูมินิวศ พัฒนาตลาดกลางคຌาไมຌ ละพัฒนาระบบลจิสติกส์ การขนสงไมຌ สนับสนุนกลไกทางการงิน อาทิ 
พันธบัตรป่าไมຌ ธนาคารตຌนไมຌ หรือ กองทุนสงสริมการปลูกป่า ละสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทั งดຌานการพั ฒนา 
คุณภาพสายพันธุ์ ละการพัฒนานวัตกรรม พื่อสรຌางมูลคาพิ่มจากไมຌ รื อฟืຕนการ฿ชຌประยชน์จากไมຌ฿นงานดຌาน
อนุรักษ์ การสรຌางบຌานรือน วัด ละสถานที่ส้าคัญ ละผลิตภัณฑ์ไมຌกะสลักที่ปຓนศิลปะประจ้าชาติ 
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ครงการมีปງาหมายที่จะพิ่มพื นที่ป่าศรษฐกิจ฿หຌไดຌรຌอยละ แ5 ของพื นที่ประทศ ดยมีพื นที่อนุรักษ์ 
รຌอยละ โ5 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ปี ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5็้ี 

 ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตที่ปຓนมิตรตอสิ่งวดลຌอม พื่อรงอนุรักษ์ฟืຕนฟู 
ละสรຌางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ละมีความมั่นคงดຌานน ้า รวมทั งมีความสามารถ฿นการปງองกัน
ผลกระทบละปรับตัวตอการปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละกับภัยพิบัติธรรมชาติ ละพัฒนามุงสูการปຓนสังคมสี
ขียว กรอบนวทางที่ตຌอง฿หຌความส้าคัญ อาทิ 

1. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟืຕนฟู ละปງองกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การวางระบบบริหารจัดการน ้า฿หຌมีประสิทธิภาพทั ง โ5 ลุมน ้า นຌนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

3. การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานที่ปຓนมิตรตอสิ่งวดลຌอม 

4. การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศ ละมืองที่ปຓนมิตรกับสิ่งวดลຌอม 

5. การรวมลดปัญหาลกรຌอน ละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. การ฿ชຌคร่ืองมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลังพื่อสิ่งวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม ระยะ โเ ปี ิพ.ศ. โ55้ – โ5ๆไี 

วิสัยทัศน์ อนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม พื่อปຓนรากฐานการพัฒนา
อยางสมดุล ดยมีประดในยุทธศาสตร์ที่ แ อนุรักษ์ คุຌมครอง ฟืຕนฟู สงสริมละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

1 บทบำท฿นกำรด ำนินงำนของ อ.อ.ป. 

โ.แ บทบำท฿นฐำนะรัฐวิสำหกิจ 

อ.อ.ป. ปຓนรัฐวิสาหกิจภาย฿ตຌการก้ากับดูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม ละ
ส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี กระทรวงการคลัง ตຌองมีบทบาท฿นการสนับสนุนละด้านินงาน
ตอบสนองตามนยบายที่ส้าคัญภาครัฐที่ชื่อมยงกับพันธกิจของ อ.อ.ป. ฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งวดลຌอม ละดຌาน
ความมั่นคง ชน นยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม กระทรวงการคลัง ิส้านักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ สคร.ี  ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ รวมถึงผนละนยบายระดับชาติอื่นๆ 
ที่กี่ยวขຌอง รวมทั งตຌองมีบทบาทด้านินงานตามพันธกิจหลักที่สอดคลຌอง ละปຓนไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั ง อ.อ.ป. 

โ.แ.แ บทบำท฿นกำรตอบสนองตำมนยบำยภำครัฐ 

โ.แ.แ.แ ดຌานการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ละการสรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์กับ
การ฿ชຌประยชน์อยางยั่งยืนดยมีการฟืຕนฟูทรัพยากรป่าไมຌอนุรักษ์ละจัดการทรัพยากรป่าไมຌอยางสมดุลละยั่งยืน 
พิ่มพื นที่ป่าศรษฐกิจละสงสริมการปลูกไมຌมีคาทางศรษฐกิจ฿นพื นที่ของรัฐละอกชน พื่อลดรงกดดัน฿นการตัด
ไมຌจากป่าธรรมชาติมา฿ชຌประยชน์ รวมทั งมีศักยภาพละความพรຌอม฿นการตอบสนองนยบายส้าคัญของภาครัฐ  ที่
ชื่อมยงกับพันธกิจของ อ.อ.ป. ทั ง฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม สิ่งวดลຌอม ละความมั่นคง ชนการ฿ชຌประยชน์ไมຌของ
กลาง การจัดการที่ดิน฿หຌราษฎร  ผูຌยากไรຌอยางยั่งยืน ละปຓนผูຌน้า฿นการอนุรักษ์ละบริบาลชຌางลี ยงของไทย  ละ
ภูมิภาคอาซียน  
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โ.แ.แ.โ ดຌานการพิ่มศักยภาพของศรษฐกิจของประทศ มีการบริหารจัดการหลงทองที่ยว 
ชิงนิวศที่มีคุณภาพละชุมชนมีสวนรวม ซึ่งจะกอ฿หຌกิดประยชน์ตอศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ดยพัฒนาหลง
ทองที่ยวชิงอนุรักษ์฿นพื นที่สวนป่าศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ฿หຌไดຌมาตรฐาน นຌนการ฿หຌความรูຌละพิ่มมาตรฐานความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของนักทองที่ยว การควบคุมการบริการ฿หຌมีคุณภาพ ก้าหนดราคาที่ปຓนธรรม ตลอดจน
มีการอ้านวยความสะดวก฿นดຌานตางๆ กนักทองที่ยว 

โ.แ.แ.ใ ดຌานการสงสริมบทบาทละการ฿ชຌอกาส฿นประชาคมอาซียน ดยการพัฒนาศักยภาพ
฿นการขงขันของผูຌประกอบการดຌานป่าศรษฐกิจละอุตสาหกรรมไมຌ สงสริมการวางระบบการจัดการสวนป่า
ศรษฐกิจ อยางยั่งยืน ควบคูไปกับการดูลสังคมละสิ่งวดลຌอม฿หຌไดຌรับมาตรฐานสากล จัดท้าระบบควบคุมการ
คลื่อนยຌายของสินคຌาไมຌขຌาสูรงงานอุตสาหกรรมไมຌ ละปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌ฿หຌมีคุณภาพ  ฿หຌสินคຌาจากป่า
ศรษฐกิจละอุตสาหกรรมไมຌสามารถขงขัน฿นธุรกิจไดຌ  

โ.แ.โ บทบำทกำรด ำนินงำนตำมพันธกิจหลัก ที่สอดคลຌองป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั ง อ.อ.ป. 
อ.อ.ป. จ้าปຓนตຌองด้านินธุรกิจสรຌางรายไดຌ฿หຌองค์กร ฿หຌองค์กรมีก้าไรละสามารถด้านินธุรกิจไดຌ

อยางยั่งยืน ไมพึ่งพางบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลละพิ่มมูลคากิจการมีรายไดຌน้าสงภาครัฐ/กระทรวงการคลัง ดังนี  
โ.แ.โ.แ พัฒนาที่ดินสวนป่า฿หຌปຓนสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน ฿ชຌประยชน์พื นที่ป่าศรษฐกิจ

ตามศักยภาพสวนป่า ปຓนผูຌน้าการผลิตไมຌสวนป่าศรษฐกิจที่มีคุณภาพ ท้า฿หຌประทศลดการ฿ชຌไมຌจากป่าธรรมชาติ 
ตอบสนองความตຌองการของตลาดทั ง฿นละนอกประทศ รวมกับการสรຌางงานสรຌางรายไดຌจากการปลูกป่าศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน฿หຌกับราษฎรละชุมชนทຌองถิ่น 

โ.แ.โ.โ สงสริมการปลูกไมຌศรษฐกิจละสงสริมชุมชนทຌองถิ่นดຌานอุตสาหกรรมไมຌ ฿หຌราษฎร฿น
ชุมชนทຌองถิ่นละภาคอกชนปลูกป่าศรษฐกิจพิ่มขึ น พื่อ฿หຌมีผลผลิตที่พียงพอตอความตຌองการของผูຌบริภค ลดการ
น้าไมຌขຌาจากตางประทศมา฿ชຌสอยละสรຌางรายไดຌจากธุรกิจป่าศรษฐกิจ ทดทนพืชกษตรที่มีผลผลิตลຌนตลาดละ
ราคาที่ตกต่้า รวมทั งการจัดตั งศูนย์ถายทอดทคนลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก พื่อปຓนศูนย์฿นการพัฒนา
ฝีมือรงงานทຌองถิ่น ฿นการสรຌางมูลคาพิ่มวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมຌละอื่นๆ 

โ.แ.โ.ใ วิจัยพัฒนาการปลูกละ฿ชຌประยชน์ไมຌจากป่าศรษฐกิจ ปຓนการพัฒนาปรับปรุงการ
ปลูกสวนป่าศรษฐกิจ ละการ฿ชຌประยชน์฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึ น พัฒนานวัตกรรมการจัดการพื นที่สวนป่า ฿หຌการ
ปลูกสวนป่าศรษฐกิจมีผลผลิตสูง มีคุณภาพ มีวิธีการจัดการที่ปຓนมิตรกับสิ่งวดลຌอม ละ฿ชຌประยชน์ไมຌศรษฐกิจไดຌ
หลากหลายขึ น พื่อพิ่มอกาสทางธุรกิจอยางหลากหลายละตใมศักยภาพ ดยค้านึงถึงนวนຌมทางธุรกิจ 

โ.แ.โ.ไ พัฒนาชุมชนทຌองถิ่นดย฿ชຌสวนป่าปຓนฐาน อ.อ.ป. ด้านินธุรกิจปลูกสวนป่าศรษฐกิจ  

฿นทุกภูมิภาคทั่วประทศ ประกอบกับชุมชนทຌองถิ่นมีวิถีชีวิตอยูรวมกับพื นที่ป่าไมຌละ฿ชຌประยชน์ตางๆ จากป่าไมຌ  
฿นการด้ารงชีวิตอยูลຌว การ฿ชຌสวนป่าปຓนฐาน฿นงานดຌานพัฒนาชุมชนทຌองถิ่นจะท้า฿หຌชุมชนมีคุณภาพชีวิต มีรายไดຌละ
สิ่งวดลຌอมที่ดีขึ น ละ฿ชຌพื นที่สวนป่าศรษฐกิจพื่อประยชน์สูงสุด฿นการด้านินธุรกิจ ชน การปลูกไมຌพลังงานปຓนตຌน 

โ.แ.โ.5 พัฒนาธุรกิจบริการทองที่ยวอยางครบวงจร ปຓนการบริการทองที่ยวชิงอนุรักษ์฿นสวน
ป่าศรษฐกิจละที่สถาบันคชบาลหงชาติ฿นพระอุปถัมภ์ฯ ฿หຌไดຌมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการ ทั งความสะดวกสบาย 
ความสวยงามของบຌานพัก ระบบการ฿หຌบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ละการจัดปรมชั่น 
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โ.แ.โ.ๆ ฟืຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม มีการดูลชຌางส้าคัญจากส้านักพระราชวัง 
ดูลรักษาพยาบาลชຌางลี ยงไทย฿นประทศ ตลอดจนปຓนผูຌน้า฿นการอนุรักษ์คุຌมครองละบริบาลชຌางลี ยงของไทยละ
ภูมิภาคอาซียน ฿หຌชຌางลี ยงไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น สามารถสรຌางมูลคาทางดຌานศรษฐกิจละสังคมไดຌ ฟืຕนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม ดยการพิ่มพื นที่ป่าศรษฐกิจละน้าระบบการบริหารจัดการสวนป่าศรษฐกิจ
ตามมาตรฐานการจัดการป่าไมຌอยางยั่งยืนมาด้านินการ 

2.1.2.7 พัฒนาอุตสาหกรรมไมຌ ธุรกิจปรรูปไมຌ ดยลงทุนพัฒนาครื่องจักรที่ทันสมัยละระบบ
ท้างานที่ดี พื่อพิ่มคุณภาพละปริมาณการผลิตสินคຌา รวมทั งการออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌปຓนที่ตຌองการของตลาดละ
พื่อพิ่มมูลคา฿หຌผลิตภัณฑ์จากสวนป่า สรຌางรายไดຌ฿หຌองค์กรมีสภาพคลอง 

2.2 บทบำท฿นฐำนะผูຌประกอบกำร 
อ.อ.ป. ปຓนรัฐวิสาหกิจ ที่ส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร .ี ก้าหนด฿หຌ 

ตຌองบริหารจัดการองค์กร฿หຌกิดรายไดຌพื่อลี ยงตนอง ด้านินธุรกิจ฿หຌผลประกอบการมีก้าไรตามหมาะสม ละสง
รายไดຌขຌารัฐดยไมพึ่งพางบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ องค์กรจ้าปຓนตຌองก้าหนดบทบาท฿หຌมีความสามารถทางการ
ขงขัน฿นธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ ดยปຓนผูຌน้าการผลิตไมຌสวนป่าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตຌองการ฿ชຌไมຌของตลาดทั ง
ภาย฿นละภายนอกประทศ ดຌวยการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการพื นที่สวนป่า พัฒนาอุตสาหกรรมไมຌ การสรຌาง
มูลคาพิ่มวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมຌละอื่นๆ ละพิ่มอกาสทางธุรกิจอยางหลากหลายตใมศักยภาพ ดยค้านึงถึง
นวนຌมละทิศทางศรษฐกิจ หาพันธมิตรธุรกิจอยางครบวงจรพื่อสรຌางรายไดຌละพิ่มสวนบงการตลาด รวมทั งมี
ความสามารถ฿นการหาประยชน์จากตลาดอุตสาหกรรมไมຌที่มีอยูดิม ละมีความสามารถ฿นการสรຌางตลาด฿หม 
มีระบบบริหารจัดการภาย฿นองค์กรที่ดีละมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมตຌนทุนที่ดี ละมีการสรຌางมูลคาพิ่ม฿นสินคຌา
ละบริการละตຌองมีการก้ากับดูลกิจการที่ดี อันปຓนปัจจัยหลัก฿นการสริมสรຌาง฿หຌองค์กรสรຌางฐานของการติบต
อยางยั่งยืนพื่อ฿หຌผูຌมีสวนไดຌสีย/หรือลูกคຌากิดความมั่น฿จละพึงพอ฿จ฿นองค์กรมากที่สุด 

ใ  ยุทธศำสตร์ละกลยุทธ์ อ.อ.ป.  

อ.อ.ป. มียุทธศาสตร์พื่อการด้านินงานประจ้าปี โ55้ รวม ๆ ยุทธศาสตร์ ดังนี  

แ. พัฒนำองค์ควำมรูຌละกำรจัดกำรสวนป่ำไมຌศรษฐกิจ฿หຌไดຌมำตรฐำนสำกล  
ดยมีปງาประสงค์พื่อพัฒนาสวนป่าศรษฐกิจ฿หຌปຓนสวนป่าที่ยั่งยืน ดຌานการบริหารจัดการสวน

ป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ฿หຌมีความยั่งยืนทางดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งวดลຌอม มีการ฿ชຌพื นที่
สวนป่าศรษฐกิจตามศักยภาพสวนปา่ ปຓนฐาน฿นการผลิตไมຌสวนป่าศรษฐกิจที่มีคุณภาพ ดยการมีสวนรวมของชุมชน
รอบสวนป่า ละ฿หຌสวนป่าศรษฐกิจปຓนฐาน฿นการพัฒนาชุมชน ละ฿หຌชุมชนมีรายไดຌละคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
การวิจัยพัฒนาการปลูกละ฿ชຌประยชน์จากไมຌป่าศรษฐกิจ สรຌางนวัตกรรมการจัดการพื นที่สวนป่าศรษฐกิจละ
อุตสาหกรรมตอนื่อง พรຌอมทั งสงสริมการปลูกสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน ฿หຌกับภาครัฐละอกชน ละสรຌางระบบ
การควบคุมการคลื่อนยຌายของสินคຌาไมຌจากสวนป่าศรษฐกิจ พื่อ฿หຌองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌปຓนผูຌน้า฿นการผลิตไมຌที่
มีคุณภาพ ตอบสนองความตຌองการของตลาดทั งภาย฿นละภายนอกประทศ มี โ กลยุทธ์ 

แ.แ กลยุทธ์ที่ แ การบริหารจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางมีระบบมาตรฐานละยั่งยืน ดย
ประชาชน มีสวนรวม 

1.2 กลยุทธ์ที่ โ พัฒนาวิจัยสวนป่าไมຌศรษฐกิจละอุตสาหกรรมตอนื่อง 
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โ. ยุทธศำสตร์ที่ โ พัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมไมຌ  
ดยมีปງาประสงค์พื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌละบริการจัดการอุตสาหกรรมไมຌ฿หຌมี

ประสิทธิภาพ พิ่มสัดสวนรายไดຌขององค์กรจากอุตสาหกรรมไมຌ ดยการสรຌางมาตรฐานของรงงานอุตสาหกรรมไมຌ ฿น
ดຌานการพัฒนากระบวนการผลิตดຌานทคนลยี การผลิต฿หมที่ทันสมัย ลดการสูญสียจากการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์
สรຌางมูลคาพิ่มจากวัตถุดิบไมຌทอนพัฒนาฝีมือรงงาน฿นสวนของผูຌปฏิบัติงานละรงงานทຌองถิ่น จากศูนย์ถายทอด
ทคนลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก พัฒนาตลาดชิงรุก ดยการส้ารวจความตຌองการของลูกคຌาปງาหมาย ละ
ความพึงพอ฿จของลูกคຌาตอสินคຌาละบริการ พรຌอมทั งสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจ พื่อพิ่มชองทางจ้าหนายสินคຌา ฿หຌมี
สวนบงการตลาดดຌานอุตสาหกรรมไมຌพิ่มขึ น ตลอดจนบริหารจัดการคลังสินคຌาละการขนสงสินคຌา฿หຌมีประสิทธิภาพ 
สินคຌามีตຌนทุนต่้า ปຓนที่ยอมรับละตຌองการของตลาดภาย฿นประทศ มี ใ กลยุทธ์ 

โ.แ กลยุทธ์ที่ ใ พิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ 
โ.โ กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการคลังสินคຌาละการขนสงสินคຌา 

โ.ใ กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาดຌานการตลาดละลูกคຌา 

ใ. ยุทธศำสตร์ที่ ใ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรงิน  
ดยมีปງาประสงค์พื่อสริมสรຌางสภาพคลองทางการงิน ดຌานการบริหารสินคຌาคงคลัง฿หຌอยู฿น

ระดับที่หมาะสม สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด อาจจะมีการระบายสินคຌาบຌาง พื่อกຌปัญหาสภาพคลองที่
รุนรง ฿หຌมีกระสงินสดขຌาสูองค์กร ด้านินการหาหลงงินทุนระยะยาวจากการพัฒนาสินทรัพย์฿นสวนที่ยังไม
กอ฿หຌกิดรายไดຌ รวมทั งการจຌางที่ปรึกษาทางการงินชวย฿นการพิ่มศักยภาพการบริหารการงิน ดຌวยการหาหลงงินกูຌ
ระยะยาวมาสนับสนุนการด้านินงานตามภารกิจ อ.อ.ป. ชนการปลูกสรຌาง   สวนป่า การพัฒนาอุตสาหกรรมไมຌ ธุรกิจ
อื่นๆของ อ.อ.ป. ฿หຌการด้านินงานกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรຌางรายไดຌที่ยังยืน฿หຌองค์กรสามารถด้ารงอยูไดຌ มี โ กลยุทธ์ 

ใ.แ กลยุทธ์ที่ ๆ บริหารสินคຌาคงคลัง฿หຌมีประสิทธิภาพ 

ใ.โ กลยุทธ์ที่ ็ หาหลงงินทุนระยะยาว 

ไ. ยุทธศำสตร์ที่ ไ  พิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
ดยมีปງาประสงค์พื่อพัฒนาองค์กรไปสูองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบทคนลยีสารสนทศที่

สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร รวมทั งสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร฿นดຌานตางๆ ชนขຌอมูลการด้านินงาน 
สินคຌาละบริการ หลงทองที่ยว ฯลฯ ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานผูຌมีสวนไดຌสวนสีย ละลูกคຌาที่สน฿จสินคຌาละบริการของ
องค์กรไดຌอยางพียงพอ ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครงสรຌางองค์กรมีความ
ยืดหยุน สามารถปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอมไดຌมาก ปຓนรูปบบการจัดองค์กรที่สงสริม฿หຌกิดการริริ่มตลอดวลา 
สายบังคับบัญชาที่ไมซับซຌอนละขั นตอนนຌอย มีความคลองตัว  กรอบอัตราก้าลังตามครงสรຌางมีความหมาะสม฿นนื อ
งานตามภารกิจตละงาน ดຌานการพัฒนาบุคคลากร บุคลากรไดຌรับการพัฒนาตามสมรรถนะที่ก้าหนดอยางหมาะสม มี
การพัฒนาปรับปรุงดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท้างาน ผูຌปฏิบัติงานมีความสุข฿นการ
ท้างาน มีการบริหารจัดการพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง พื่อ฿หຌพนักงานมีความผูกพันละภูมิ฿จ฿นองค์กร มี โ กลยุทธ์ 

4.1 กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.2 กลยุทธ์ที่ ้ พัฒนาผนมบททคนลยีละสารสนทศละการสื่อสารองค์กร 
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5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำธุรกิจบริกำรละกำรท่องที่ยว  
ปງาประสงค์พื่อพัฒนาธุรกิจบริการทองที่ยวอยางครบวงจรไดຌมาตรฐาน สามารถสรຌางรายไดຌ

฿หຌกับองค์กรไดຌอยางยั่งยืน ปຓนการบริการทองที่ยว ชิงอนุรักษ์฿นสวนป่า ละสถาบันคชบาลหงชาติ ฿นพระอุปถัมภ์ฯ 
ซึ่งปຓนสถานที่ทองที่ยวที่อยูทามกลางธรรมชาติ ปຓนทรัพยากรหลัก฿นการด้านินการธุรกิจการทองที่ยวชิงอนุรักษ์ 
ดยการพัฒนาหลงทองที่ยว฿หຌมีมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการ ความสะดวกสบาย ความสวยงามบริวณละบຌานพัก 
ความปลอดภัย ละการ฿หຌบริการดย฿หຌชุมชน฿กลຌคียงมีสวนรวม ทั งการจຌางงาน ละรวมกิจกรรมการทองที่ยวตางๆ 
มีการสรຌางครือขายดຌานการทองที่ยว พื่อท้าตลาดดยการรักษาฐานลูกคຌาดิมละสรຌางตลาดกับลูกคຌากลุม฿หมๆ 
ดยฉพาะนักทองที่ยวตางชาติที่มีก้าลังซื อสูง ปຓนการตอบสนองนยบาย ที่ส้าคัญของภาครัฐ฿นการสริมสรຌาง
ศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศมี แ กลยุทธ์ 

5.1 กลยุทธ์ที่ แเ พัฒนาธุรกิจบริการละการทองที่ยว 

6. ยุทธศำสตร์ที่ ๆ อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอมละบริบำลชຌำงไทย  
ปງาประสงค์พื่อปຓนการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ฿นการสรຌางความสมดุลระหวาง

การอนุรักษ์กับการ฿ชຌประยชน์อยางยั่งยืน ดยการฟืຕนฟูทรัพยากรป่าไมຌ ดຌานการบริหารจัดการพื นที่สวนป่าศรษฐกิจ
พื่อการอนุรักษ์พื นที่อนุรักษ์ รวมทั งการบริหารจัดการพิ่มมูลคาทรัพยากรจากการกระท้าผิดกฎหมายดยรัฐน้ามา฿ชຌ
ประยชน์ ละดูลชຌางส้าคัญจากส้านักพระราชวัง ตลอดจนปຓนผูຌน้า฿นการอนุรักษ์ละบริบาลชຌางลี ยงของไทยละ
ภูมิภาคอาซยีนมี โ กลยุทธ์ 

6.1 กลยุทธ์ที่ แแ บริหารจัดการพื นที่พื่อการอนุรักษ์ 
6.2 กลยุทธ์ที่ แ2 การอนุรักษ์ละบริบาลชຌางไทย 

ไ. ผนปฏิบัติกำร อ.อ.ป. 
฿นการด้านินงานประจ้าปี โ5ๆเ ดยภาพรวมมีกลุมของผนการด้านินงาน ไ ดຌานประกอบดຌวย

ผนปฏิบัติการ ใ5 ผน ดังนี  
1. ผนด ำนินงำนจำกงบประมำณรำยไดຌ – รำยจ่ำย จ ำนวน แเ ผน รวม 5 ครงกำร  

แแ กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ พื่อสรຌำงรำยไดຌจำกธุรกิจหลักของ อ.อ.ป.  
ปງำหมำย รำยไดຌจำกกำรจ ำหน่ำยสินคຌำละบริกำร รวม 1,็เ้.55 ลຌำนบำท 

ตัวชี วดั รຌอยละของรำยไดຌที่หน่วยงำนด ำนินกำรไดຌ 

ผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
พื นที่ ปງำหมำย หมำยหตุ ิไร่ี ลบ.ม./ลบ.ฟ./ตัน รำยไดຌ ิลຌำนบำที 

แ.แ ผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า  
แ.แ.แ กิจกรรมการจัดการผลผลิตจากสวนป่าิสัก ไมຌตรใว ไมຌตชຌา ผลผลิตยางพาราี ยุทธศาสตร์ที่ แ 
ไมຌสักสวนป่า ออป.หนือบน 20251.36 ใเ,็โเ.เเ โ้็.้่ กลยุทธ์ท่ี แ 
 ออป.หนือลาง 5,็ใ้.โใ แเ,เๆเ.เเ ้ๆ.โใ  
 ออป.กลาง ใ,ๆโแ.้โ ใ,เๆเ.เเ โ้.แ่  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ ็ๆโ.เเ โ,เเเ.00 แ็.เเ  
 รวม ใเ,ใ็ไ.5แ ไ5,่ไเ.เเ ไไเ.ใ้  
ไมຌตรใวสวนป่า ออป.หนือลาง 980.00 3,800.00 ใ.ไโ  
 ออป.กลาง 2,077.99 13,377.00 แไ.5ใ  
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ผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
พื นที่ ปງำหมำย หมำยหตุ ิไร่ี ลบ.ม./ลบ.ฟ./ตัน รำยไดຌ ิลຌำนบำที 

 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 5,437.00 51,062.00 5แ.เๆ  
 รวม 8,494.99 68,239.00 ๆ้.เโ  
ไมຌยางพารา/อื่นๆ ออป.กลาง 522.00 12,000.00 ็.้5  
 ออป.฿ตຌ 3,545.40 111,917.31 ไไ.็ๆ  
 รวม 4,067.40 122,217.31 5โ.็โ  
ผลผลิตยางพารา ออป.หนือบน 852.65 155,300.00 ใ.่่  
 ออป.กลาง 7,193.77 626,820.00 ใเ.เ้  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 14,631.43 1,510,060.00 ๆ็.้5  
 ออป.฿ตຌ 28,081.45 3,731,030.00 แ็้.เ้  
 รวม 50,759.30 6,023,210.00 โ่แ.เแ  
แ.โ ผนจัดการผลผลิตจากป่าตามนยบายรัฐละพื นท่ีปຂด฿ชຌประยชน์  
แ.โ.แ กิจกรรมการจัดการผลผลิตจากป่าตามนยบายรัฐละพื นท่ีปຂด฿ชຌประยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ๆ 
ซุงสัก ออป.หนือบน  750.00 ใ.็5 กลยุทธ์ท่ี แแ 
 รวม  750.00 ใ.็5  
ซุงกระยาลย ออป.หนือบน  โโ5.เเ เ.็แ  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ  โ,แเเ.เเ ็.5ๆ  
 รวม  2,325.00 8.27  
1.3 ผนการจัดการผลผลิตไมຌปรรูป  
แ.ใ.แ กิจกรรมพิ่มผลผลิตไมຌปรรูปสวนป่า ยุทธศาสตร์ที่ โ 
ไมຌปรรูป ออป.หนือบน  166,954.00 174.95 กลยุทธ์ท่ี ใ 
 ออป.หนือลาง  ใแ,แใเ.เเ 34.24  
 ส.อก.  5็,5เเ.เเ 74.75  
 รวม  โ55,5่ไ.เเ 283.94  
1.4 ผนผลิตผลิตภัณฑ์ไมຌ/ไมຌประสาน  
แ.ไ.แ กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ไมຌละไมຌประสาน ยุทธศาสตร์ที่ โ 
ผลิตภัณฑ์ไมຌ ออป.หนือบน  แโ,ๆเเ.เเ โๆ.โ่ กลยุทธ์ท่ี ใ 
 ส.อก.  แเ,เเเ.เเ โโ.เเ  
 รวม  โโ,ๆเเ.เเ ไ่.โ่  
1.5 ผนบริการรักษานื อไมຌ  
แ.5.แ กิจกรรมบริการรักษานื อไมຌ ยุทธศาสตร์ที่ โ 
รักษานื อไมຌ ออป.หนือบน  5,400.00 0.21 กลยุทธ์ท่ี ใ 
 ส.อก.  109,500.00 4.28  
 รวม  114,900.00 4.49  
แ.ๆ ผนสรຌางรายไดຌจากธุรกิจซื อ-ขายไมຌปรรูป  
แ.ๆ.แ กิจกรรมธุรกิจบริการซื อขายไมຌปรรูป ิซื อมาขายไปี ยุทธศาสตร์ที่ โ 
 ออป.หนือบน   55.00 กลยุทธ์ท่ี ใ 
 ออป.หนือลาง   41.55  
 ออป.กลาง   77.00  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ   50.00  
 ออป.฿ตຌ   15.00  
 ส.อก.   120.00  
 รวม   358.55  
แ.็ ผนบริการการทองท่ียว  
แ.็.แ กิจกรรมสรຌางรายไดຌจากการบริการทองท่ียว ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ออป.หนือบน  ้,แเเ.เเ 5.43 กลยุทธ์ท่ี แเ 
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ผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
พื นที่ ปງำหมำย หมำยหตุ ิไร่ี ลบ.ม./ลบ.ฟ./ตัน รำยไดຌ ิลຌำนบำที 

 ออป.หนือลาง   1.69  
 ออป.กลาง   0.60  
 ส.คช.  โเเ,เเเ.เเ 39.10  
 รวม  209,100.00 46.82  
แ.่ ผนจัดการดຌานการด้านินงานอื่นๆ  
1.8.1 ครงการขายไมຌตรใวลวงหนຌา พื่อสริมสภาพคลองทางการงิน ละด้านินงานอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ แ 
- ขายไมຌลวงหนຌา ออป.ตะวันออกฉียงหนือ  150,000.00 

30.00 
กลยุทธ์ท่ี แ 

 ออป.กลาง  15,000.00  
 ออป.฿ตຌ  60,000.00 40.00  
 รวม  210,000.00 70.00  
- ด้านินงานอื่นๆ ออป.หนือบน   ใใ.แ่  
 ออป.หนือลาง   แ.ๆไ  
 ออป.กลาง   2.87  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ   แ.เ็  
 ออป.฿ตຌ   40.50  
 ส.อก.   0.75  
 ส.คช.   1.30  
 รวม   ่ใ.ใไ  
แ.้ ผนสรຌางรายไดຌอื่นๆ  
1.9.1 กิจกรรมสรຌางรายไดຌอื่นดຌวยการบริหารสินคຌาคงคลัง คาชา ปันผล ยุทธศาสตร์ที่ ใ 
- บริหารสินคຌาคงคลัง ส.ธต./ส.อก./ออป.ภาค   30.00 กลยุทธ์ท่ี ๆ 
- รายไดຌอื่นๆ ออป.หนือบน   1.23  
 ออป.หนือลาง   0.13  

 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ   3.92  

 ส.อก.   0.26  
 ส.คช.   0.93  
 ส.ธต.ิคาชาท่ีดินี   2.03  
 ส.บง.   โ.ไเ  
 รวม   10.90  
แ.้.โ กิจกรรมบริหารจัดการการขนสงละกระจายสินคຌา ยุทธศาสตร์ที่ โ 
 ออป.ภำค ส.อก.   แโ.แเ กลยุทธ์ท่ี ไ 
แ.แเ ผนงาน฿ชຌจายการขายละบริหาร                                                               รายจาย ิลຌานบาที  
 ออป.หนือบน   แแโ.5โ  
 ออป.หนือลาง   45.81  
 ออป.กลาง   38.89  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ   30.98  
 ออป.฿ตຌ   62.34  
 ส.อก.   20.78  
 ส.คช.   19.76  
 ส้านักงานกลาง   แ5็.5็  

 รวม   ไ่่.ๆ5  
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ผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
พื นที่ ปງำหมำย หมำยหตุ ิไร่ี ลบ.ม./ลบ.ฟ./ตัน รำยไดຌ ิลຌำนบำที 

แ.แเ.แ ครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง ิTalent managementี ยุทธศาสตร์ที่ ไ 

 ส.ทม.  รຌอยละ แ 
ของหนวยงาน 

- กลยุทธ์ท่ี ่ 

แ.แเ.โ ครงการพัฒนาหลงทองท่ียว฿หຌไดຌมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ส.ธต./ส.คช.ส.กส./ 

ออป.ภาค 
 มีมาตรฐานการ

ทองท่ียวของ  
อ.อ.ป. ท่ีไดຌรับ

ความหในชอบจาก
คณะกรรมการ 

งำนบริหำรของ
หน่วยงำน 

กลยุทธ์ท่ี แเ 

แ.แเ.ใ ครงการวิคราะห์คางานตามต้าหนงงาน ยุทธศาสตร์ที่ ไ 

 ส.ทม.  ลຌวสรใจทุก
ต้าหนง 

งำนบริหำรของ
หน่วยงำน 

กลยุทธ์ท่ี ่ 

แ.แเ.ไ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรละสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ไ 

 ส.ทม.  รຌอยละ ่เ 
ของผนงาน 

งำนบริหำรของ
หน่วยงำน 

กลยุทธ์ท่ี ่ 

แ.แเ.5 กิจกรรมการปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท้างาน ยุทธศาสตร์ที่ ไ 

 ส.ทม.  ลຌวสรใจตาม
ผนงาน 

งำนบริหำรของ
หน่วยงำน 

กลยุทธ์ท่ี ่ 

แ.แเ.ๆ ครงการวิจัยละพัฒนาดຌานสวนป่าศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ แ 

 ส.วส. ละ ออป.ภาค 
 ไ ครงการ 

งบบริหำรของ
หน่วยงำน 

กลยุทธ์ท่ี โ 

 
2. ผนปฏิบัติกำรดຌำนกำรลงทุน ประกอบดຌวยผนปฏิบัติกำรรวม ่ ผน รวม 4 ครงกำร ็ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ พื่อ฿หຌหน่วยงำนด ำนินกำรดຌำนกำรลงทุนไดຌอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปງำหมำย ลงทุน฿นธุรกิจของ อ.อ.ป. ป็นงิน ๆเแ.โ5 ลຌำนบำท 
ตัวชี วัดระดับควำมส ำรใจ฿นกำรด ำนินกำรตำมผนปฏิบัติกำรลงทุน 

 หน่วยงำน 

ปງำหมำย 
หมำยหตุ ไร่/จ ำนวน 

รำยจ่ำย 
ิลຌำนบำที 

กำรลงทุนจำกหล่งงินไดຌของ อ.อ.ป.  
โ.แ ผนงานปลูกสรຌางสวนป่า  
โ.แ.แ ครงการพัฒนาปลูกสรຌางสวนป่า อ.อ.ป. ิปลูกสริมละพัฒนาปลูก฿หมี ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ออป.หนือบน ๆ,็โโ แ้.เแ กลยุทธ์ท่ี 1 
 ออป.หนือลาง 1,512 5.21  
 ออป.กลาง 3,823 15.85  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 3,67 0.97  
 ออป.฿ตຌ 3,431 31.72  
 รวม 15,855 72.76  
โ.แ.โ กิจกรรมบ้ารุงรักษาสวนป่าปลงกา ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ออป.หนือบน 343,312 57.42 กลยุทธ์ท่ี 1 
 ออป.หนือลาง 157,139 25.38  
 ออป.กลาง 114,926 28.49  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 118,379 29.43  
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 หน่วยงำน 

ปງำหมำย 
หมำยหตุ ไร่/จ ำนวน 

รำยจ่ำย 
ิลຌำนบำที 

 ออป.฿ตຌ 23,514 20.47  
 รวม 757,270 161.19  
โ.โ ผนพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร  
โ.โ.แ ครงการพัฒนาทคนลยีละการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ ไ 
 ส.วส. แ ระบบ แเ.เเ กลยุทธ์ท่ี ้ 
2.3 ผนลงทุนขออนุมัติรายปี   
โ.ใ.แ กิจกรรมลงทุนสิ่งกอสรຌาง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะการจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามผนอนุมัติรายปี ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ส.กส.  เ.เ่5 กลยุทธ์ท่ี 1 
 ส.ตส.  เ.แ่  
 ออป.ตะวันออกฉียงหนือ  เ.แเ  
 ออป.กลาง  เ.โไ  
 ออป.฿ตຌ  เ.ๆ5  
 ส.คช.  แ.5เ  
 ส.อก.  ใโ.ๆ้  
 รวม  ใ5.ไไ5  
ผนกำรลงทุนจำกงินงบประมำณภำครัฐ  
โ.ไ สถาบันคชบาลหงชาติฯ  
โ.ไ.แ กิจกรรมลงทุนสิ่งกอสรຌาง ยานพาหนะ ดຌานการคุຌมครองละอนุรักษ์ บริบาลชຌางไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๆ 
 ส.คช. แ หง ไ5.้ไ กลยุทธ์ท่ี 12 
2.5 พัฒนาศูนย์รียนรูຌ ไมຌยางนาราชาหงไพร   
โ.5.แ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การรียนรูຌไมຌยางนา ราชาหงไพร ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ออป.฿ตຌ แ หง ๆ.้แ กลยุทธ์ท่ี 1 
โ.ๆ กิจกรรมศูนย์การรียนรูຌไมຌดีมีคา  
โ.ๆ.แ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การรียนรูຌไมຌดีมีคา  ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ออป.กลาง แ หง ็.่เ กลยุทธ์ท่ี 1 
โ.็ ปลูกสรຌางสวนป่าละอนุรักษ์ฟืຕนฟูพื นท่ีตຌนน ้าล้าธาร  
โ.็.แ กิจกรรมการลงทุนสิ่งกอสรຌาง ยานพาหนะการปลูกป่าละอนุรักษ์ฟืຕนฟูตຌนน ้าล้าธาริครงการหลวงบຌาน
วัดจันทร์ี ยุทธศาสตร์ที่ ๆ 

 ออป.หนือบน แ หง ่.็เ กลยุทธ์ท่ี 11 
2.่ พัฒนาศูนย์ถายทอดทคนลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก  
โ.่.แ ครงการพัฒนาก้าลังผลิตดຌานอุตสาหกรรมไมຌละผลิตภัณฑ์ไมຌ ยุทธศาสตร์ที่ โ 
 ออป.หนือบน แ หง โเ.ๆโ กลยุทธ์ท่ี 3 
โ.้ พัฒนาพื นท่ีสวนป่าท่ีมีศักยภาพ฿หຌปຓนหลงทองท่ียว  
โ.้.แ ครงการพัฒนาพื นท่ีสวนป่าท่ีมีศักยภาพ฿หຌปຓนหลงทองท่ียวิดอยบอหลวงี ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ออป.หนือบน แ หง ้.่็ กลยุทธ์ท่ี 10 
โ.แเ การปรรูปไมຌมีคาของผนดิน  
โ.แเ.แ กิจกรรมดูล ขนยຌาย ควบคุม ละปรรูปไมຌมีคา พื่อ฿ชຌกอสรຌางอาคารพิพิธภัณฑ์ไมຌดีมีคา  
 ส.อก. แ หง 5เ.็็  
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3.  ผนด ำนินงำนตำมครงกำรร่งด่วน฿นผนยุทธศำสตร์ อ.อ.ป. ปี โ55้ -โ5ๆไ จ ำนวน แโ 
ผน รวม ้ ครงกำร ใ กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ปຓนการด้านินงานพื่อพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ฿หຌองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ  
ปຓนองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการที่ดีไดຌ รวมทั งการพัฒนา฿หຌพนักงานมีความรูຌ ความสามารถ ทักษะ 
ละพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง มีความผูกพัน รงจูง฿จละภาคภูมิ฿จ฿นองค์กร สามารถปฏิบัติงานอยางตใม
ศักยภาพ ฿หຌองค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌบรรลุพันธกิจละวิสัยทัศน์ “การปຓนผูຌน้าการจัดการสวนป่าศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน พื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมຌของ อ.อ.ป. 

ปງำหมำย ปฏิบัติงำนไดຌตำมผนปฏิบัติกำร 
ตัวชี วัด รຌอยละของผนปฏิบัติกำรที่ด ำนินงำนตำมผน 

 หน่วยงำน 
ปງำหมำย หมำยหตุ หน่วยนับ รำยจ่ำยิลຌำนบำที 

ใ.แ ผนการจัดชั นคุณภาพสวนป่าศรษฐกิจ  

ใ.แ.แ ครงการการจัดชั นคุณภาพพื นท่ีสวนป่าศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ส.วส.ุออป.ภาค 
สวนป่าหลัก แเ็ 

สวนสวนป่า  
จากผนงานบ้ารุง 

รักษาสวนป่า กลยุทธ์ท่ี 1 

ใ.โ ผนการการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิ่น ฿นการปลูกสวนป่าศรษฐกิจ  
ใ.โ.แ กิจกรรมการกຌไขปัญหาราษฏร ดยการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิ่น฿นการปลูกสวนป่าศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ออป.ภาค 
สวนป่าท่ีมีการปลูก

สรຌางสวนป่าปลง฿หม 
จากผนงานบ้ารุงรักษา

สวนป่า 
กลยุทธ์ท่ี 1 

ใ.ใ ผนการพัฒนาละออกบบผลิตภัณฑ์ไมຌพ่ือสรຌางมูลคาพ่ิม  
ใ.ใ.แ ครงการพัฒนาละออกบบผลิตภัณฑ์ไมຌพ่ือสรຌางมูลคาพ่ิม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ส.ธต./ออป.ภาค/ส.อก. ไมนຌอยกวา 5 บบ งบบริหารของหนวยงาน กลยุทธ์ท่ี 2 

ใ.ไ ผนการการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจละชองทางการจ้าหนาย  
ใ.ไ.แ ครงการการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจละชองทางการจ้าหนาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 ส.วส.ส.ธต./ออป.ภาค ไมนຌอยกวา 5 ราย งบบริหารของหนวยงาน กลยุทธ์ท่ี 5 
3.5 ผนการส้ารวจความตຌองการของกลุมลูกคຌาปງาหมาย  
ใ.5.แ กิจกรรมส้ารวจความตຌองการของกลุมลูกคຌาปງาหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 ส.ธต. 
มีขຌอมูลความตຌองการ
กลุมลูกคຌาปງาหมาย
ตามประภทสินคຌา 

งบบริหารของหนวยงาน กลยุทธ์ท่ี 5 

ใ.ๆ ผนการประมินความพึงพอ฿จของลูกคຌา  
ใ.ๆ.แ กิจกรรมประมินความพึงพอ฿จลูกคຌาดຌานอุตสาหกรรมไมຌ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 ส.ธต./ส.อก./ออป.หนือบน ความพึงพอ฿จระดับ ไ งบบริหารของหนวยงาน กลยุทธ์ท่ี 5 
3.7 ผนการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.  
ใ.็.แ ครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 ส.ธต. รຌอยละ ไเ ของผน
ครงการ โ ปี - กลยุทธ์ท่ี 7 

ใ.่ ผนการจຌางที่ปรึกษาทางการงิน  
ใ.่.แ ครงการการจຌางที่ปรึกษาทางการงิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 ส.บง./ส.นผ. แ สถาบัน งบบริหารของหนวยงาน กลยุทธ์ท่ี 7 
3.9 ผนการบริหารทรัพยากรองค์กร ิERPี  
3.9.1 ครงการการบริหารทรัพยากรองค์กร ิERPี ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 ส.วส. 5 Application งบบริหารของ ส.วส กลยุทธ์ท่ี 9 
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 หน่วยงำน 
ปງำหมำย หมำยหตุ หน่วยนับ รำยจ่ำยิลຌำนบำที 

ใ.แเ ผนการวิคราะห์อัตราก้าลังระดับนื องาน  
ใ.แเ.แ ครงการวิคราะห์อัตราก้าลัง฿นระดับนื องาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 ส.ทม. ลຌวสรใจทุก
หนวยงาน 

งบบริหารของ ส.ทม. กลยุทธ์ท่ี 8 

ใ.แแ ผนพัฒนาระบบดຌานครือขายระบบคอมพิวตอร์ความปลอดภัยดຌานสารสนทศ  
ใ.แแ.แ ครงการพัฒนาระบบดຌานครือขายระบบคอมพิวตอร์ความปลอดภัยดຌานสารสนทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 ส.วส. แ ระบบ งบบริหารของ ส.วส. กลยุทธ์ท่ี 9 
3.12 ผนการปรับปรุงครงสรຌางองค์กร  
ใ.แโ.แ ครงการปรับปรุงครงสรຌางองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 ส.ทม. ลຌวสรใจทุก
หนวยงาน 

งบบริหารของ ส.ทม. กลยุทธ์ท่ี 9 

 

ไ.ผนด ำนินงำนดຌำนกำรสนองนยบำยภำครัฐละบริกำรชิงสังคมจ ำนวน 5 ผน รวม แไ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ปຓนการด้านินงานดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม การอนุรักษ์ละ
การบริบาลชຌางไทย รวมทั งการปรรูปไมຌของกลางที่ตกปຓนของผนดินพื่อสรຌางพิพิธภัณฑ์ไมຌมีคา จากงบประมาณ
งินอุดหนุนบางสวนจากงบประมาณภาครัฐ ละ฿ชຌพนักงานสวนป่าละที่ตั งของสวนป่าของ อ.อ.ป. ปຓนฐาน฿นการ
ด้านินงาน พื่อสนองนยบายของรัฐ ละสรຌางภาพลักษณ์ขององค์กร฿นดຌานการปลูกป่าศรษฐกิจ ละอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 

ปງำหมำย ด ำนินกำรไดຌตำมตวัชี วัดที่ก ำหนดไวຌ฿นต่ละผน 

ตัวชี วัด รຌอยละของผนปฏิบัตกิำรที่ด ำนินกำรไดຌตำมตัวชี วัดที่ก ำหนดไวຌ 

 หน่วยงำน 
ปງำหมำย หมำยหตุ จ ำนวน รำยจ่ำย ิลຌำนบำที 

ผนงาน บุคลากรภาครัฐ  
ไ.แ คา฿ชຌจายบุคลากรภาครัฐ  
ไ.แ.แ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสถาบันคชบาล ฿นพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ ยุทธศาสตร์ที่ ๆ 
 ส.คช  โเ.เแใ กลยุทธ์ท่ี 12 
ผนงาน พื นฐานดຌานการจัดการน ้าละสรຌางการจริญติบตบนคุณภาพชีวิตท่ีปຓนมิตร  
ไ.โ พื นท่ีป่าศรษฐกิจไดຌรับการบริหารจัดการ  
ไ.โ.แ กิจกรรมอบรมยาวชนพื่อการอนุรักษ์ละพัฒนาป่าศรษฐกิจอยางยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ส.กส. ละ ออป.ภาค แ,โเเ คน โ.เ5ๆ กลยุทธ์ท่ี แ 
ไ.โ.โ กิจกรรมกองทุนสวนป่า  ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ส.วส. ละ ออป.ภาค ไใ กองทุน - กลยุทธ์ท่ี แ 
ไ.ใ พื นท่ีป่าพ่ือการอนุรักษ์  
ไ.ใ.แ กิจกรรมการปลูกละดูลรักษาพื นท่ีป่าตຌนน ้าล้าธาร ิครงการหลวงบຌานวัดจันทร์ี ยุทธศาสตร์ที่ ๆ 
 ออป.หนือบน แโ,เเเ ไร 22.301 กลยุทธ์ท่ี 11 
ไ.ใ.โ กิจกรรมปลูกหวายละไผ฿นพื นท่ีสวนป่า พือสงสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ออป.หนือบน ใเเ ไร แ.แ็เ กลยุทธ์ท่ี แแ 
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 หน่วยงำน 
ปງำหมำย หมำยหตุ จ ำนวน รำยจ่ำย ิลຌำนบำที 

ไ.ใ.ใ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมไดຌดั งดิมละหายาก฿นพื นท่ีสวนป่า ยุทธศาสตร์ที่ แ 

 

ออป.หนือบน 
ออป.หนือลาง 

ออป.กลาง 
ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 

ออป.฿ตຌ 

ไเ ไร 
ไเ ไร 
ไเ ไร 
ไเ ไร 
ไเ ไร 

เ.็่เ กลยุทธ์ท่ี แแ 

ผนงาน ชຌางลี ยงพื่อการอนุรักษ์  
ไ.ไ ชຌางลี ยงพื่อการอนุรักษ์  
ไ.ไ.แ กิจกรรมดูลชຌางส้าคัญจากส้านักพระราชวัง ยุทธศาสตร์ที่ ๆ 
 ส.คช. แใ ชຌาง ็.็้ไ กลยุทธ์ท่ี แโ 
ไ.ไ.โ กิจกรรมคุຌมครองละอนุรักษ์ชຌางไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๆ 
 ส.คช. ไแเ ชือก แเ5.แ่โ กลยุทธ์ท่ี แโ 
ผนงาน พัฒนาความรวมมือดຌานตางประทศ สรຌางละรักษาผลประยชน์ชาติ  
ไ.5. ครงการจัดการป่าไมຌอยางยั่งยืนพื่อขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน  
ไ.5.แ กิจกรรมสริมสรຌางมาตรฐานการปลูกสรຌางสวนป่าศรษฐกิจ พื่อขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ส.ศ., ออป.ภาค, สวนป่าอกชน ็ หง ้.แโ่ กลยุทธ์ท่ี แ 
ไ.5.โ กิจกรรมจัดท้าฐานขຌอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ แ 
 ส.ศ., ออป.ภาค, สวนป่าอกชน ็ หง 5.55แ กลยุทธ์ท่ี แ 
ไ.5.ใ กิจกรรมจัดท้าระบบควบคุมการคล่ือนยຌายของสินคຌาไมຌ ิCoCี ยุทธศาสตร์ที่ โ 
 ส.ศ., ส.อก. 5 หง ไ.เเเ กลยุทธ์ท่ี ใ 
ไ.ๆ ครงการจัดตั งศูนย์ถายทอดทคนลยีพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก฿หຌมีคุณภาพระดับสากล
ละรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 

 

ไ.ๆ.แ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถายทอดทคนลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌสัก ยุทธศาสตร์ที่ โ 
 ส.อก. แ หง โโ.5ไๆ กลยุทธ์ท่ี ใ 
ผนงาน อนุรักษ์ ฟืຕนฟู ละปງองกันทรัพยากรธรรมชาติ  
ไ.็. ครงการสงสริมปลูกไมຌศรษฐกิจพื่อศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งวดลຌอมอยางยั่งยืน  
ไ.็.แ กิจกรรมสงสริมกษตรกรปลูกไมຌศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ แ 

 
ออป.หนือบน 

ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 
่,่5เ ไร ็.่ๆ5 กลยุทธ์ท่ี 1 

ไ.็.โ กิจกรรมจัดท้าปลงสาธิตการบ้ารุงไมຌศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ แ 

 
ออป.หนือบน 

ออป.ตะวันออกฉียงหนือ 
ออป.฿ตຌ 

โ,แเเ ไร ่.้้5 กลยุทธ์ท่ี 1 

ไ.่ . ครงการการดูล ขนยຌาย ควบคุม ละปรรูป ไมຌมีคาพื่อ฿ชຌกอสรຌางอาคารพิพิธภัณฑ์ไมຌมีคา  
ไ.่.แ กิจกรรมดูล ขนยຌาย ควบคุม ละปรรูปไมຌมีคา ยุทธศาสตร์ที่ ๆ 

 ส.อก. 

ไมຌของกลาง  
ใ,ๆเเ ลบ.ม. 

ไมຌประสานนิ วมือ 
แ5,เเเ ลบ.ฟ. 

็5.เแโ กลยุทธ์ท่ี แแ 
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บทที่ 5 
ผนกำรตลำด 

฿นปี โ55้ คาดการณ์ภาวะศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัว รຌอยละ ใ.เ – ใ.5 ขยายตัวพิ่มขึ นจากปี
กอนหนຌาที่ขยายตัวรຌอยละ โ.่ ดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐที่คาดวาจะขยายตัวตอนื่องจากครึ่งปี
รก ซึ่งไดຌรับอานิสงค์จากการรงรัดการ฿ชຌจายภาครัฐละการด้านินการกระตุຌนศรษฐกิจ ส้าหรับศรษฐกิจไทย฿นปี 
โ5ๆเ ส้านักงานศรษฐกิจการคลังคาดวา ศรษฐกิจไทยมีนวนຌมขยายตัว฿นอัตรา มาอยูที่รຌอยละ โ.้ – ใ.้ ดย
ไดຌรับรงสงจากการ฿ชຌจายลงทุนภาครัฐที่มีนวนຌมพิ่มขึ นอยางตอนื่อง  

5.แ สภำวะศรษฐกิจดยรวม 

฿นดือนตุลาคม โ55้ ส้านักงานศรษฐกิจการคลัง ประมาณการศรษฐกิจไทยปี โ5ๆเ ไวຌดังนี   
 ศรษฐกิจไทยคาดวาจะขยายตัวรຌอยละ ใ.เ – ใ.5 ฿นปี โ559 ละขยายตัวรຌอยละ โ.้ – ใ.้  

฿นปี โ55้ 

 อัตรางินฟງอ฿นปี โ5ๆเ พิ่มขึ นปຓนรຌอยละ แ.ๆ – โ.ๆ 

 ดุลการคຌา฿นปี โ5ๆเ มาอยูที่ ใแ.5 – ใโ.5 พันลຌานหรียญสหรัฐ ดุลบัญชีดินสะพัดปี โ5ๆเ  
ใโ.ใ – ใใ.ใ พันลຌานหรียญสหรัฐ  

 

กำรคำดกำรณ์ศรษฐกิจไทยปี โ55่-โ55้ 
 

 
2555 โ55ๆ โ55็ โ55่ โ55้ 

25ๆเ 
ประมำณกำร 

อัตราการขยายตัวของ GDP 
ิัื/-ี 

ๆ.5 โ.้ เ.้ โ.่ ใ.ใ ใ.ไ 

การบริภครวม ิัื/-ี ๆ.่ แ.แ เ.้    
ภาคอกชน ิัื/-ี  ๆ.็ เ.ใ เ.ๆ โ.แ โ.้ ใ.โ 
ภาครัฐ ิัื/-ี โ.็ ไ.้ แ.็ โ.โ ใ.แ โ.เ 

การลงทุนรวม ิัื/-ี แใ.โ -โ.เ -โ.ๆ    
ภาคอกชน ิัื/-ี แไ.ไ -โ.่ -โ.เ -โ.เ แ.ๆ แ.็ 
ภาครัฐ ิัื/-ี ่.้ แ.ใ -ไ.้ โ้.่ แเ.็ ๆ.โ 

ดุ ล ก า ร คຌ า  ิ พั น ลຌ า น
หรียญสหรัฐฯี 

ๆ.เ ๆ.็ โไ.ๆ ใไ.ๆ ใ5.โ ใโ.เ 

ดุ ล บั ญ ชี  ดิ น ส ะ พั ด 
ิพันลຌานหรียญสหรัฐฯี 

-แ.5 -โ.5 แใ.ไ ใโ.เ ใไ.้ ใโ.่ 

อัตรางินฟງอ ิัี ใ.เ โ.โ แ.่ -เ.้ เ.ไ โ.แ 
อัตรางินฟງอพื นฐาน ิัี โ.แ แ.เ แ.ไ แ.แ เ.่ เ.้ 

  ที่มา: ส้านักงานศรษฐกิจการคลัง ิสศค.ี 
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5.โ ภำพรวมอุตสำหกรรม 

แี  ภำพรวมอุตสำหกรรมยำงละผลิตภัณฑ์ยำง 
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยาง ละผลิตภัณฑ์ยาง฿นปี โ55้ ฿นสวนของกลุมอุตสาหกรรมยาง

ยานพาหนะ฿นประทศคาดวาจะยังขยายตัวไดຌ ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภาย฿นประทศ ส้าหรับการ
สงออก฿นสวนของผลิตภัณฑ์ยงยานพาหนะ มีนวนຌมพิ่มขึ น นื่องจากสหรัฐอมริกาตออายุการ฿หຌ GSP กสินคຌาไทย
ออกไปอีก ไ ปี 5 ดอืน ส้าหรับนวนຌมดຌานราคายางพารา฿นปี โ55้ คาดวาจะทรงตัว ดยมีนวนຌมชะลอตัว฿นชวง
ตຌนปี นื่องจากปຓนชวงที่ผลผลิตริ่มออกสูตลาดมาก ประกอบกับการจริญติบตของศรษฐกิจลกที่ชะลอตัว ยังคง
ปຓนปัจจัยสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอราคายางพารา 
 

ผลผลิตยำงธรรมชำติของประทศไทยยกตำมประภท 
 หนวย : ตัน 

ป ี
ยำงผ่น
รมควัน 

ยำงท่ง น  ำยำงขຌนึ ยำงผสม อื่นๆ รวม 
อั ต ร ำ ก ำ ร
ติบต ิัี 

2550 957,337 1,218,326 663,926 151,437 64,979 3,056,005 -2.6 

2551 973,273 1,282,036 587,047 154,485 92,910 3,089,751 1.01 

โ55โ ่ใ็ุโ้ไ แุเ5ุ่่้โ ็เใุ่แ็ ไ่็ุแๆเ ็็ุโแๆ ใุแๆไุใ็้ แ.เโ 

โ55ใ ่แใุเใใ แุโใ5ุ่เโ 55โุ่ไแ 5โเุใ55 แใเุแเไ ใุโ5โุแใ5 แ.เโ 

โ55ไ ่้โุโไ้ แุไ55ุเ้ไ ็แใุ่เไ ไโุ่โ็ๆ ็ุ้ๆแเ ใุ5ๆุ้เใใ 1.09 

โ555 ็็1,993 1,505,651 757,364 693,210 49,792 3,778,010 1.05 

โ55ๆ 912,676 1,579,788 775,662 804,784 97,518 4,170,428 1.10 

2557 824,030 1,793,945 776,597 858,818 70,585 4,323,975 1.03 

2558 884,081 1,887,984 964,403 511,349  225,553 4,473,370 1.04 

  ึ น ้าหนักนื อยางหຌง 
 ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการกษตร  
 

ส้าหรับนวนຌมดຌานราคายางพารา฿นปี โ5ๆเ ส้านักศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดวา ราคายางพารายังคง
ไมมีการปลี่ยนปลงมากนัก นือ่งจากภาพรวมศรษฐกิจ฿นหลายประทศยังชะลอตัว 
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ปริมำณกำร฿ชຌยำงภำย฿นประทศ ละปริมำณกำรส่งออกยำงยกตำมประภท 
 หนวย : ตัน 

ปี 
ปริมำณ 

กำร฿ชຌยำง 
฿นประทศ 

ปริมำณละมูลค่ำกำรส่งออก 

ยำงผ่น
รมควัน 

ยำงท่ง น  ำยำงขຌนึ อื่นๆ รวม 
มูลค่ำ 

ิลຌำนบำที 
2550 373,659 861,326 1,103,848 510,489 183,099 2,703,762 194,356.38 

2551 397,595 796,549 1,132,135 509,375 184,472 2,675,283 223,628.25 

โ55โ 399,415 ๆ้ไ,510 950,574 595,550 485,559 2,726,193 146,188.21 

โ55ใ 458,637 ็แ้,442 1,106,412 556,050 427,661 2,809,565 โไุ้โๆโ.5เ 

โ55ไ 468,745 ็ไ็ุโ่ไ แุใเเุ่แไ 5แุ้ๆโ่ ใ่ไุๆ55 โุ้5โุโ่แ ใ้็ุเ็้.็ๆ 

โ555 505,052 642,241 แุใแ่,ไแ็ 554,862 605,812 3,121,332 270,158.85 

โ55ๆ 5โเ,ๆโ่ ็้ใ,ๆแใ แุ393,262 981,970 797,096 3,664,941 249,288.้็ 

โ55็ 5ไแุเเใ 715,354 แุ5็ไ,605 674,919 805,771 3,770,649 193,749.21 

2558 - 642,378 1,767,061 730,364 65,859 3,205,662 170,418.73 

ึ น ้าหนักนื อยางหຌง 
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการกษตร  

โี ภำพรวมอุตสำหกรรมไมຌละครื่องรือน 

การผลิตครื่องรือนท้าดຌวยไมຌ ปี โ55้ มื่อทียบกับปีกอน มีปริมาณลดลงจากการสงออกปຓนสวน฿หญ 
฿นขณะที่การจ้าหนายครื่องรือนท้าดຌวยไมຌ ปี โ55้ ลดลงตามภาวะศรษฐกิจ฿นประทศที่ชะลอตัวจากปัญหาภาวะ
คาครองชีพ ละหนี สินครัวรือนที่สูงขึ น ท้า฿หຌก้าลังซื อของผูຌบริภคลดลง ดยฉพาะสินคຌา฿นตลาดระดับลาง 

การสงออกผลิตภัณฑ์ไมຌละครื่องรีอน ปี โ55้ ลดลงตามภาวะศรษฐกิจลกที่ฟืຕนตัวชຌา ท้า฿หຌความ
ตຌองการสินคຌาผลิตภัณฑ์ไมຌละครื่องรือน฿นตลาดหลัก ทั งจีน สหรัฐอมริกา ละญี่ปุ่น ชะลอตัวตามไปดຌวย อยางไรกใ
ตามการสงออกขยายตัวไดຌดี฿นตลาด฿หมถบอชียที่มีก้าลังซื อสูง ชน สหรัฐอาหรับอมิรตส์ ละซาอุดิอาระบีย  
฿นสวนของการน้าขຌาไมຌละครื่องรือน ปี โ55้ ลดลง฿นทิศทางดียวกับการบริภคคร่ืองรือนภาย฿นประทศ 

นวนຌม฿นปี โ5ๆเ การผลิตละจ้าหนายครือ่งรือนท้าดຌวยไมຌ มีนวนຌมลดลง นื่องจากปัญหาคาครอง
ชีพ ละหนี สินครัวรือนที่ยังคงอยู฿นระดับสูง ท้า฿หຌผูຌบริภค มีก้าลังผลิตที่ลดลง ดยฉพาะสินคຌา฿นระดับตลาดลาง 

การสงออกผลิตภัณฑ์ไมຌละครื่องรือน ปี โ5ๆเ คาดวามีนวนຌมพิ่มขึ นจากการฟืຕนตัวของศรษฐกิจ
สหรัฐอมริกา ละความตຌองการของตลาด฿หม฿นถบอชีย ที่มีก้าลังซื อสูง ส้าหรับการน้าขຌาไมຌละครื่องรือน  
ปี โ5ๆเ คาดวามีนวนຌมลดลงตามทิศทางการผลิตคร่ืองรือน฿นประทศ 
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กำรผลิต ละจ ำหน่ำยครื่องรือนท ำดຌวยไมຌภำย฿นประทศ 

 หนวย : ลຌานชิ น 
 

ป ี
กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย 

ปริมำณ อัตรำกำรติบติัี ปริมำณ อัตรำกำรติบติัี 
โ55แ แเ.เๆ -ใ้.็ๆ ใ.ใ5 ใ้.5่ 

โ55โ แเ.ไเ โ.็็ ใ.้เ แเ.่เ 

โ55ใ ้.็แ -ๆ.ๆใ ใ.้แ เ.โๆ 

โ55ไ ่.็้ -แโ.ไ5 ไ.5ใ แ.5็ 

โ555 ่.้โ แ.ไ่ ไ.55 เ.ไไ 

โ55ๆ 5.ไๆ -แใ.ไ็ โ.เ่ -ใ.โๆ 

โ55็ 5.โโ -ไ.ไเ แ.่เ -แใ.ไๆ 

โ55่ 5.66 8.43 1.49 -17.22 

2559 ิQ1 – Qโี 2.54 -6.62 0.58 -20.55 
 

ที่มา : ส้านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สรุปภาวะศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี โ55้ 
 

  มูลค่ำกำรส่งออกไมຌละครื่องรือน  
 

รำยกำร 
มูลค่ำ : ลຌำนหรียญสหรัฐฯ อัตรำกำรขยำยตัว : รຌอยละ 

โ55ๆ โ55็ โ55่ โ55้ึ โ55ๆ โ55็ โ55่ 

1.ครื่องรือนละชิ นสวน แ,เ5ไ.่้ ้้ใ.็ๆ ่โ้.แใ 856.86 7.85 -5.79 -16.57 

โ.ผลิตภัณฑ์ไมຌ โเไ.ใใ โเแ.ไแ แ่เ.็้ 176.7 -็.้ไ -1.43 -10.24 

ใ.ไมຌละผลติภัณฑไ์มຌผน 1,้็ๆ.เ่ 2,112.75 แ,986.78 2,174.64 11.25 6.92 -5.96 

รวม 3,2ใ5.ใเ 3,307.92 2,996.70 3,208.2 8.70 2.24 -9.41 
 

  ึ ประมาณการปี โ55้ 

  ที่มา : ส้านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3) ภาพรวมอุตสาหกรรมการทองที่ยว  
กระทรวงการทองที่ยวหงประทศไทย ไดຌก้าหนดปງาหมาย฿นปี โ5ๆเ คือ ตลาด฿นตางประทศ ปรับ

ผนตลาดกระตุຌนคนไทย฿หຌดินทางมากยิ่งขึ น พื่อสรຌางรายไดຌพิ่มขึ น รຌอยละ แเ  
ททท. จึงไดຌก้าหนดปງาหมาย฿นปี 2560 คือ ตลาด฿นประทศ ปรับผนตลาดกระตุຌนคนไทย฿หຌดินทาง

มากยิ่งขึ น พื่อสรຌางรายไดຌพิ่มขึ นรຌอยละ 10 คิดประมาณการปຓน 950,000 ลຌานบาท 

สวนตลาดตางประทศ นຌนการพิ่มขึ นของคา฿ชຌจายตอการดินทางตละครั ง มุงสูกลุมนักทองที่ยว
คุณภาพ ดยตั งปງาสรຌางรายไดຌพิ่มขึ นปຓนรຌอยละ 10  ชนกัน คิดประมาณการรายไดຌปຓน 1.89 ลຌานลຌานบาท สงผล
฿หຌรายไดຌภาพรวมของการทองที่ยว฿นปี 2560 พิ่มขึ นรຌอยละ 10 หรือประมาณ 2.84 ลຌานลຌานบาท 
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ทิศทางการท้าการตลาด฿นภาพรวมของปี 2560 ททท. ยังคงน้าสนอจุดขใงของประทศคือ วิถีไทย 
อันปຓนจุดดนที่ตกตางจากประทศอื่นๆ อีกทั ง ยังปຓนที่ชื่นชอบของนักทองที่ยวที่ตຌองการสัมผัสความปຓนไทยทຌ 
ดั งดิม ดยตอยอดน้าสนอสินคຌาการทองที่ยวที่ผูกยงกับวิถีไทยตลงลึกมากขึ น 

ทั งนี  ททท.ไดຌมีนวทาง฿นการน้าสนอ วิถีไทย ผานการสรຌางประสบการณ์ที่ประทับ฿จจากทຌองถิ่นไทย ิLocal 

Experience) ซึ่งมีหลายระดับขึ นอยูกับความชื่นชอบที่ตกตางของนักทองที่ยว ดยก้าหนดกรอบประสบการณ์ที่ไมจ้ากัดพียง
การทองที่ยวชุมชน ิCBT : Community Based Tourism) ทานั น ตหมายรวมถึงทุกพื นที่ ทุกจังหวัด ทุกองค์ประกอบ ที่
สรຌางประสบการณ์฿หຌกับการทองที่ยว ซึ่งมຌตกรุงทพมหานคร กใสามารถคຌนหาประสบการณ์ทຌองถิ่นไดຌชนกัน 

ดຌานการสงสริมตลาด฿นประทศ ททท. ชูปງาหมาย฿หญ คือ การมุงสูความขຌมขใงของศรษฐกิจ
ภาย฿นประทศละสรຌางความยั่งยืนทางการทองที่ยว฿หຌประทศไทย ก้าหนดกลุมปງาหมายปຓน 3 กลุมหลัก คือ กลุม
จนนอร์รชั่น วาย ิGeneration Y : Gen Y) กลุมผูຌหญิง ิWomen) ละกลุมผูຌสูงวัย ิSilver Age) 

ด้านินครงการ ประกาศศักดา ทຌาที่ยวขຌามภาค ฿หຌกิดการดินทางลกปลี่ยนพื นที่ทองที่ยวละ
กระจายนักทองที่ยวไปทุกภูมิภาค ผานคมปญละกิจกรรมตางๆ 

รวมทั งกระตุຌนการดินทางทองที่ยว฿นวันธรรมดา ดຌวยนวคิด ที่ยวไดຌงาน พื่อปลี่ยนบรรยากาศ
การท้างาน ชวยสรຌางรงบันดาล฿จ฿หมๆ อาทิ การดินทางศึกษาดูงาน การประชุมนอกสถานที่ท้างาน ปຓนตຌน พรຌอม
ตอยอดครงการ 12 มือง ตຌองหຌาม … พลาด Plus ฿หຌกิดการทองที่ยวชื่อมยงละกระจายไปยังมืองรอง 

ส้าหรับการจาะตลาดกลุมศักยภาพสูงพื่อพิ่มการ฿ชຌจายนั น ททท. มุงจาะกลุมผูຌสูงวัย ละกลุมผูຌหญิง 
ที่มีรายไดຌตอดือน 45,000 บาทขึ นไป กลุมผูຌสูงวัย฿ชຌคมปญ กຎายกกຎวนชวนที่ยว น้าสนอรูปบบการท้า
กิจกรรมรวมกับกลุมพื่อน สรຌางประสบการณ์ทองที่ยว฿หมๆ 

ภำพรวมธุรกิจขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌปຓนผูຌด้านินธุรกิจป่าไมຌราย฿หญของประทศบบครบวงจร  ตั งตการปลูก

สรຌางสวนป่าไมຌสัก ยางพารา ยูคาลิปตัส ละอื่น ๆ สามารถผลิตวัตถุดิบจากพื นที่ปลูกประมาณ แ ลຌานไร ออกสูตลาด
ประมาณปีละ แเเุเเเ-แ5เุเเเ ลบ.ม./ตัน ฿นปี โ55ไ อ.อ.ป. ไดຌรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอยาง
ยั่งยืนตามมาตรฐานของนานาชาติ รวม ไ สวนป่า คือ สวนป่าวังชิ น มค้ามี มมาย ละทุงกวียน ละจัดท้าระบบ
มาตรฐาน฿นสวนป่าพิ่มขึ นอีก รวม โใ หง฿นปี โ55่ ท้า฿หຌสามารถผลิตไมຌที่ผานการรับรองมาตรฐาน พื่อปຓน
วัตถุดิบ฿นการผลิตสินคຌา ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐานของนานาชาติจะมีตลาดตางประทศรองรับ ละด้านิน
ธุรกิจดຌานอุตสาหกรรมไมຌตั งตการปรรูป อบ อัด ไส ผลิตชิ นสวนครื่องรือน ละครุภัณฑ์ ฿นสวนธุรกิจดຌานอื่น  
อ.อ.ป. ปຂดบริการสถานที่ทองที่ยวชิงนิวศน์฿นพื นที่สวนป่า รวม ๆ หง การ฿หຌบริการรับจຌางปลูกสรຌางสวนป่า฿หຌกับ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนับสนุนการปลูกป่าพื่อรักษาสภาพสิ่งวดลຌอม การรวมลงทุนปลูกป่าศรษฐกิจกับอกชน
ที่฿ชຌไมຌปຓนวัตถุดิบ ละ อ.อ.ป. ยังไดຌรับสิทธิพิศษกี่ยวกับการท้าไมຌ ละน้าไมຌออกจากขตป่าที่มีการจับกุม หรือท้าไมຌ
ออกจากป่านอกครงการ฿นพื นที่ปຂด฿ชຌประยชน์ของทางราชการ  
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ประมำณกำรผลิตไมຌละผลิตภัณฑ์จำกไมຌขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌ 
หนวย : ลบ.ม.  ลบ.ฟ.  ตัน 

 

5.ใ กำรด ำนินธุรกิจ  
การด้านินธุรกิจป่าไมຌของ อ.อ.ป. สามารถบงออกปຓน ใ กลุมธุรกิจหลัก ประกอบดຌวย 

1ี  กลุ่มสินคຌำประภทไมຌสวนป่ำ ละไมຌป่ำธรรมชำติ  
- ไมຌสักสวนป่าประมาณ ๆ0เุเเเ ไร ปຓนไมຌที่มีคุณภาพดีกวาไมຌสวนป่าอกชน จึงปຓนที่ตຌองการ

ของตลาด ต฿นอนาคตขຌางหนຌาผลผลิตไมຌสักสวนป่าอกชนประมาณลຌานไร จะปຓนคูขงกับ อ.อ.ป. ดยตรง ส้าหรับ
ไมຌป่าธรรมชาติ อ.อ.ป. ไดຌด้านินตามนยบายของรัฐ ซึ่งรายไดຌจากป่าธรรมชาติมีความไมนนอน มีนวนຌมลดลง
อยางตอนื่อง 

- ไมຌยูคาลิปตัส ประมาณ 155ุเเเ ไร ไมຌยูคาลิปตัสปຓนวัตถุดิบ฿นการผลิตยื่อกระดาษละ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ตมีปริมาณไมพียงพอตอความตຌองการของผูຌผลิต ผูຌผลิตกระดาษจึงรวมมือปຓนพันธมิตรทางธุรกิจ
กับ อ.อ.ป. ฿นการปลูกไมຌยูคาลิปตัส พื่อปຓนวัตถุดิบสงขຌารงงาน ตนวนຌมกระดาษพิมพ์ขียน฿นประทศมีการ
ติบตชะลอตัว นื่องจากสื่อซชียลนใตวิร์กขຌามาทนที่ ตกา ร฿ชຌกระดาษลูกฟูกมีนวนຌมขยายตัวตาม
ภาคอุตสาหกรรมครื่อง฿ชຌไฟฟງา ครื่องส้าอาง ยา ฯลฯ ดังนั น จึงถือปຓนปัจจัยบวก฿หຌไมຌยูคาลิปตัสยังปຓนที่ตຌองการ
ของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูก ประกอบกับระยะวลาที่ผานมา ราคาไมຌยูคาลิปตัสลดลง  ตพืชพื่อการผลิต
พลังงานมีราคาสูงขึ น ท้า฿หຌกษตรกรปลูกไมຌยูคาลิปตัสลดลง 

- ไมຌยางพารา ประมาณ ้เุเเเ ไร ยังไมสามารถผลิตไมຌยางพาราออกสูตลาดมากตามความ
ตຌองการของผูຌประกอบการ  อ.อ.ป. สามารถผลิตน ้ายางไดຌพิ่มขึ น นื่องจากมีพื นทีป่ลูกยางพาราที่มีอายุครบที่จะกรีด
ยางพิ่มขึ นตราคา มีนวนຌมปรับลดลง 

2ี กลุ่มผลิตภัณฑไ์มຌละไมຌปรรูป   
- อ.อ.ป. ด้านินธุรกิจปรรูปไมຌสักสวนป่า ไมຌกระยาลย ละอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไมຌตาง ๆ 

อาทิ ครื่องรือน ชิ นสวนบຌาน วัสดุกอสรຌางบຌาน ครุภัณฑ์ บริการ อบ อัด ไส ไมຌ ดยมีรงลื่อยรงงาน ฿นขต
กรุงทพมหานคร ละรงลื่อย฿นสวนภูมิภาค  รวม 5 หง 

- อ.อ.ป. ยังไมสามารถพัฒนาครื่องจักร ทคนลยีการผลิต รวมทั งขาดบุคลากรที่มีความ
ช้านาญดຌานการออกบบผลิตภัณฑ์พื่อพัฒนารูปบบของผลิตภัณฑ์฿หຌทันสมัยตรงตามความตຌองการของตลาด 
ประกอบกับการบริหารจัดการ ละคา฿ชຌจายดຌานบุคลากรคอนขຌางสูง ท้า฿หຌสินคຌามีตຌนทุนสูงกวาของอกชน  

รำยกำร ปี โ5ๆเ ปี โ5ๆแ ปี โ5ๆโ ปี โ5ๆใ ปี โ5ๆไ 

ไมຌซุงสักป่ำนอกครงกำร ็5เ ็5เ ็5เ ็5เ ็5เ 

ไมຌซุงกระยำลยป่ำนอกครงกำร โ,ใโ5 โ,ใโ5 โ,ใโ5 โ,ใโ5 โ,ใโ5 

ไมຌซุงสักสวนป่ำ 68300 72,090 66,490 64,520 59,050 

ไมຌตรใว 68,239 63,851 79,034 92,122 87,741 

ไมຌตชຌำ ิไร่ี 4,067 ไ,ใไ่ ไ,่่โ โ,ใโโ แ,ใแแ 

ยำงพำรำ ิตันี ๆ,เโใ ๆ,โๆไ ๆ,แ็ๆ ๆ,โ5่ ๆ,ๆ55 

ไมຌปรรูปสักสวนป่ำ ิลบ.ฟ.ี โ็5,แ่ไ โใ่,เ็ๆ โแ5,ไ็ๆ โแ5,ไ็ๆ โแ5,ไ็ๆ 



 

41 

- อ.อ.ป. มีผนขยายรงลื่อยรงงาน ที่รงลื่อยอยุธยา อ้าภอมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ละรงลื่อยวังนຌอย อ้าภอวังนຌอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ละพิ่มการปรรูปละจัดท้าผลิตภัณฑ์ไมຌ ที่ศูนย์
ถายทอดทคนลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมຌ ที่ อ.รຌองกวาง จ.พร รวมทั งพิ่มก้าลังผลิตไมຌปรรูปสวนป่าดย
การจຌางอกชนปรรูป 

ใี กลุ่มธุรกิจกำรท่องที่ยว  ละบริกำรอ่ืน ๆ  
อ.อ.ป. มีพื นที่สวนป่า ปຂดบริการที่พัก จัดกิจกรรมละนันทนาการ฿นพื นที่สวนป่า ประกอบดຌวย 

ศูนย์อนุรักษ์ชຌางไทย ิสวนป่าทุงกวียนี สวนป่ามจม  ครงการหลวงบຌานวัดจันทร์  สวน ป่าทองผาภูมิ  
สวนป่ากริงกระวีย สวนป่าขากระยาง สวนป่ามละมา ละสวนป่าดอยบอหลวง 

- ธุรกิจการทองที่ยวของ  อ.อ.ป. ยังไมสามารถพัฒนาปຓนอุตสาหกรรมการทองที่ยวชิงนิวศ 
ตใมรูปบบ นื่องจากไมมีบุคลากรที่ช้านาญดຌานการบริหารจัดการชิงธุรกิจการทองที่ยว฿นพื นที่มากพอ ดยจะมีการ
พัฒนาบุคลากร ละพัฒนาหลงทองที่ยว฿หຌไดຌมาตรฐาน 

5.ไ ผนกำรด ำนินงำนดຌำนกำรตลำด  
ปຓนนวทาง฿นการบริหารงานละสนับสนุนการด้านินงานดຌานการจ้าหนายสินคຌาละบริการ ฿หຌ

ปຓนไปตามปງาหมายหรือสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ ปี โ55้-โ5ๆไ ปัจจุบัน อ.อ.ป. มีรายไดຌ
หลักจากการกใบกี่ยวผลผลิตที่ไดຌจากสวนป่า ไดຌก ไมຌสักสวนป่าุ ไมຌยูคาลิปตัสุ น ้ายางพาราุ อุตสาหกรรมไมຌ ละ
การทองที่ยวชิงอนุรักษ ์

กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

 กลยุทธ์ทางการตลาด ปຓนปัจจัยที่จะผลักดัน฿หຌด้านินงานไปสูปງาหมายไดຌส้ารใจ ไดຌก ผลิตภัณฑ์ 
ิProductี ราคา ิPriceี สถานที่จัดจ้าหนาย ิPlaceี การสงสริมการตลาด ิPromotionี ดยบงตามชนิดสินคຌา 
ไดຌก ไมຌสักสวนป่า ิทอนี ไมຌยูคาลิปตัส ิไมຌตรใวีไมຌสักสวนป่าปรรูป ละบริการรักษานื อไมຌ อบ อัด ไส ผลิตภัณฑ์
ครื่องรือน  ผลผลิตยางพารา ละการทองที่ยว ดังนี  

1 ไมຌสักสวนป่ำ ิท่อนี  
ดຌำนผลิตภัณฑ์ ิProductี  

  แ. จัดกองไมຌตามชั นคุณภาพไมຌ บบ A, B ละ C พื่อก้าหนดราคาจ้าหนาย฿หຌปຓนไปตามคุณภาพไมຌ 
  โ. จัดกองไมຌตามขนาดไมຌ ิความต ละความยาวี พื่อก้าหนดราคาจ้าหนาย฿หຌปຓนไปตามตาราง
ก้าหนดราคาจ้าหนายไมຌสักสวนป่า 

ดຌำนรำคำ ิPriceี 
  1. ก้าหนดราคาตามตຌนทุน 

  โ. ก้าหนดราคาตามสภาวะการขงขัน 

  ใ. ก้าหนดราคา฿นอกาสพิศษ 

ดຌำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ิPlaceี 
  แ. จัดตั งตลาดกลางคຌาไมຌ ฿นภูมิภาค ิส้านักงาน ออป.ขตีละ อูบกพหลยธิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดยลากขนไมຌจากสวนป่ามาจ้าหนายที่ตลาดกลาง พื่อปຓนการพิ่มชองทางการจ้าหนายละขยาย
ตลาด ละอ้านวยความสะดวก฿หຌกับลูกคຌาที่ตຌองการซื อหรือมาประมูล 
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กำรส่งสริมกำรตลำด ิPromotionี 
1. การฆษณา สื่อที่฿ชຌ ไดຌก 

- จัดท้าปງายฆษณา ดยสื่อความหมายการ฿ชຌไมຌจากสวนป่า อ.อ.ป. ปຓนการรวมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ติดตั งบริวณหนຌาส้านักงาน ออป.ขต ละหนຌาสวนป่าที่ติดถนน พื่อปຓนการสรຌางการรับรูຌ  
ลดปัญหาดຌานมวลชน  

- จัดท้าวใบไซต์ ผยพรขຌอมูลไมຌสักสวนป่า ละการประกาศประมูล 

- สิ่งพิมพ์ตาง ๆ ชน การสงประกาศประมูล หรือรายละอียดการประมูลไมຌ ฿หຌลูกคຌากา ละ
ลูกคຌา฿หม กอนที่จะมีการจัดประมูล จากฐานขຌอมูลลูกคຌากา ละคຌนหาจากสื่อออนไลน์ส้าหรับลูกคຌา฿หม  

โ. การขายดย฿ชຌพนักงานขาย 

- จัดอบรมพนักงานพื่อพิ่มทักษะ/ทคนิคการขายละบริการ ความรูຌกี่ยวกับสินคຌา พื่อ
สามารถตอบค้าถามจากลูกคຌา ละปຂดการขายไดຌ 

ใ. การสงสริมการขาย 

- ส้าหรับลูกคຌาที่มาซื อไมຌ จัดท้าตารางการลดราคาสดง฿หຌลูกคຌาไดຌลือกซื อ ิพิ่มทางลือกละ
฿นการตัดสิน฿จี  ดยก้าหนดสวนลดตามยอดที่สั่งซื อ พื่อปຓนการกระตุຌน฿หຌลูกคຌาซื อพิ่มขึ น 

- ช้าระงินผานบัตรครดิต พื่ออ้านวยความสะดวก฿หຌลูกคຌา 

ไ. การประชาสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ขຌอมูล฿หຌประชาชนทราบวาการซื อไมຌจาก อ.อ.ป. ปຓนการซื อไมຌที่ถูกตຌองตาม

กฎหมาย  
- ประชาสัมพันธ์การปลูกตຌนไมຌ ละการท้าไมຌออกของ อ.อ.ป. ปຓนการด้านินการตามหลัก

วิชาการบบยั่งยืน 

- จัดสดงสินคຌา฿นพื นที่ อ.อ.ป. ที่ติดกับสຌนทางคมนาคมสายหลัก พื่ออ้านวยความสะดวก
฿หຌกับผูຌสน฿จ ดย฿ชຌชื่อรຌาน FIO SHOP ละติดตั งปງายประชาสัมพันธ์ ฿หຌหในดนชัด จัดมุมกาฟ Teak coffee ไวຌ
จ้าหนาย ละบริการ฿หຌกผูຌสน฿จที่วะยี่ยมชม 

5. การขายตรง 
- จดหมายดยตรง ิDirect Mailี สงจดหมายจຌงลูกคຌา ฿นการปຂดจ้าหนายไมຌ ละการจຌง฿หຌ

ทราบ฿นการปຂดประมูลจ้าหนวยไมຌ ทั งลูกคຌารายกา ละลูกคຌาราย฿หม ิคຌนหาจากอินตอร์นใตี 
- ระบบออนไลน์ อินตอร์นใต ิOnline Internetี ลูกคຌาสามารถซื อไมຌ ละช้าระงินไดຌ฿นระบบ

ออนไลน์ 
- ทรศัพท์ ิMobileี จຌงขาวสาร฿หຌลูกคຌาทราบดยตรง ก่ียวกับการปຂดประมูลการจ้าหนายไมຌ

฿นตละรอบ  หรือมีการปรับปลี่ยนราคา   

6. จัดท้าฐานขຌอมูลลูกคຌา บื องตຌน฿หຌสวนป่าจัดท้าขຌอมูลลูกคຌา ิชื่อุ ที่อยูุ บอร์ทรศัพท์  ละ  
E-mailี ของลูกคຌา ละผูຌมาติดตอ พื่อ฿ชຌ฿นการจຌงขาวสาร฿หຌลูกคຌาทราบ 
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โ ไมຌยูคำลิปตัส ิไมຌตรใวี  

ดຌำนผลิตภัณฑ์ ิProductี 
แ. ส้ารวจความตຌองการของตลาดทั งภาย฿น ละภายนอกประทศ ทั งไมຌทอนละยื่อไมຌ พื่อปຓน

ขຌอมูล฿นการวางผนการจ้าหนาย 

 โ. จัดตั งรงงานผลิตสินคຌาปรรูป พื่อสนองความตຌองการของลูกคຌาละตลาด 

ดຌำนรำคำ ิPriceี 
1. ก้าหนดราคาตามตຌนทุนละคุณภาพ฿หຌตามกรด A, B, C, D1, D2 ละ D3 

  โ. ก้าหนดราคาตามสภาวะการขงขัน 

ดຌำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ิPlaceี 

1. ประกาศประมูลขายลวงหนຌา 

2. ประกาศประมูลขายตามผนด้านินงานประจ้าปี 

ดຌำนกำรส่งสริมกำรตลำด ิPromotionี 
แ. จดัท้าปງายฆษณา สื่อความหมายวาการปลูกยูคาลิปตัส ของ อ.อ.ป. ไมไดຌปຓนการท้าลายสภาพดิน 

โ. จัดท้า Website ผยพรขຌอมูลไมຌยูคาลิปตัสสวนป่า ละการประกาศประมูล 

ใ. สิ่งพิมพ์ตาง ชน  การสงประกาศประมูลจຌง฿หຌลูกคຌา  ฿บปลิว ผนพับตางๆ 

ใ ไมຌสักสวนป่ำ ิปรรูปี ไมຌกระยำลยปรรูป 

ดຌำนผลิตภัณฑ์ ิProductี 
  แ. ยกชนิดไมຌ ละจัดกองไมຌรียงตามขนาด ละคุณภาพ 

  โ. ก้าหนดขนาดของไมຌที่จะท้าการปรรูป฿หຌตรงตามความตຌองการของตลาด 

  ใ. รับปรรูปไมຌตามค้าสั่งซื อลูกคຌา  
  ไ. น้าศษไมຌที่หลือจากกระบวนการปรรูปมาสรຌางมูลคาพิ่ม ิไมຌ Finger joint, กรอบรูป ฯลฯี 

ดຌำนรำคำ ิPriceี 
1. ก้าหนดราคาตามตຌนทุน 

  โ. ก้าหนดราคาตามสภาวะการขงขัน 

  ใ. ก้าหนดราคา฿นอกาสพิศษ 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ิPlaceี 
  1. ติดตอศูนย์รวมวัสดุกอสรຌาง พื่อน้าไมຌปรรูปวางจ้าหนาย  
  โ. จัดตั งตลาดกลางคຌาไมຌสวนภูมิภาค ิส้านักงาน ออป.ขตี พื่อประชาสัมพันธ์ละพิ่มชองทาง 
การจัดจ้าหนายสินคຌา 

กำรส่งสริมกำรตลำด ิPromotionี 
แ. การฆษณา สื่อที่฿ชຌ ไดຌก 

- จัดท้าผนพับ ฿บปลิว จกลูกคຌา ละจัดสงตามหนวยงานราชการ อกชนตาง ๆ ตาม
ฐานขຌอมูล ละการคຌนหาพิ่มติมจากอินตอร์นใต 
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- จัดท้าปງายฆษณา ิCut outี หนຌาชว์รูมทุกหง ฿หຌหในดนชัด พื่อดึงดูดความสน฿จ 

- จัดท้าวใบไซต์ ฿หຌลูกคຌาสามารถขຌาชมสินคຌา ละสั่งซื อพรຌอมช้าระงินไดຌ 
โ. การขายดย฿ชຌพนักงานขาย 

- คัดลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติหมาะสม สามารถตอบค้าถามลูกคຌากี่ยวกับสินคຌา ละปຂดการ
ขายไดຌ 

- จัดฝຄกอบรมพนักงานอยางตอนื่อง พื่อ฿หຌมีความรูຌดຌานการบริการละการขาย 

ใ. การสงสริมการขาย 

- ส้าหรับลูกคຌาที่มาซื อ หลังการประมูล จัดท้าตารางการลดราคาสดง฿หຌลูกคຌาไดຌลือกซื อดย
ก้าหนดสวนลดตามยอดที่สั่งซื อ พื่อปຓนการกระตุຌน฿หຌลูกคຌาซื อพิ่มขึ น 

- ช้าระงินผานบัตรครดิต พื่ออ้านวยความสะดวก฿หຌลูกคຌาพิ่มขึ น 

ไ. การประชาสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ขຌอมูล฿หຌประชาชนทราบวาการซื อฟอร์นิจอร์ไมຌจาก อ.อ.ป. ปຓนการสงสริม

การปลูกป่า ละลดลกรຌอน  
- ประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนทราบวาการผลิตฟอร์นิจอร์ ของ อ.อ.ป. ละการท้าไมຌออกของ 

อ.อ.ป. ปຓนการด้านินการตามหลักวิชาการ ไมไดຌตัดไมຌท้าลายป่า 

- จัดสดงสินคຌา฿นพื นที่ อ.อ.ป. ที่ติดกับสຌนทางคมนาคมสายหลัก พื่ออ้านวยความสะดวก
฿หຌกับผูຌสน฿จ ดย฿ชຌชื่อรຌาน FIO SHOP ละติดตั งปງายประชาสัมพันธ์ ฿หຌหในดนชัด จัดมุมกาฟ Teak coffee  
ไวຌจ้าหนาย ละบริการ฿หຌกผูຌสน฿จที่วะยี่ยมชม 

5. การขายตรง  
- จดหมายดยตรง ิDirect Mailี สงจดหมายจຌงลูกคຌา กิจกรรมการออกบูธจ้าหนายสินคຌาการ

ลดราคา  
- ระบบออนไลน์ อินตอร์นใต ิOnline Internetี ลูกคຌาสามารถซื อละช้าระงินคาสินคຌาผาน

ระบบออนไลน์ 
- ทรศัพท์ ิMoblieี ทรจຌงขาวสารการจัดกิจกรรมสดงสินคຌาตามสถานที่ตาง ๆ การลด

ราคา฿หຌลูกคຌากาทราบตามฐานขຌอมูล 

- ขຌาพบลูกคຌาดยตรง ิDirect Saleี ธุรกิจสรຌางบຌาน คอนด ละหຌางสรรพสินคຌาจ้าหนาย
ผลิตภัณฑ์ฟอร์นิจอร์ตาง ๆ ชน Home Proุ Index living mall ปຓนตຌน 

6. จัดท้าฐานขຌอมูลลูกคຌา พื่อปຓนขຌอมูล฿นการจຌงขาวสาร฿หຌลูกคຌาทราบ  
็. ผยพรประกาศผานสื่อ สิ่งพิมพ์ุ E-mail ลูกคຌาุ Website  

8. ฿หຌสวนลดกับลูกคຌา฿นอกาสพิศษตาง ๆ พื่อกระตุຌนการซื อ ิงานวันสถาปนาฯี 
้. ผยพรประกาศผานสื่อ สิ่งพิมพ์ุ E-mail ลูกคຌาุ Website  

10. ฿หຌสวนลดลูกคຌา 

ไ ผลิตภัณฑ์ครื่องรือน  

ดຌำนผลิตภัณฑ์ ิProductี 
  แ. จຌางนักออกบบ ิDesignerี ออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌมีรูปบบหลากหลาย พื่อปຓนทางลือก
฿หຌกับลูกคຌาทุกกลุม ิบຌานดี่ยวุ ทาวน์ฮຌาส์ุ คอนดฯี  
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  2. รวมกับสถาบันการศึกษาจัดประกวดออกบบผลิตภัณฑ์ 
  ใ. ออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌทันสมัย ดยการน้าลหะ หนัง หรือวัสดุอื่น ๆ มาปຓนสวนประกอบ พื่อ
ลดตຌนทุนการผลิต ละพิ่มลูกคຌากลุม฿หม 
  ไ. ผลิตชิ นสวนประกอบที่พัก ส้ารใจรูป ไดຌก พื น ฝา คิ ว ราวบันได ฯลฯ ตามความตຌองการของตลาด 

  5. รับผลิตสินคຌาตามค้าสั่งซื อ ิฟอร์นิจอร์ุ ชุด Build inี 
  ๆ. ผลิตผลิตภัณฑ์ปຓนชุด ชน ชุดหຌองนอน ชุดหຌองอาหาร ชุดหຌองรับรอง พื่อกระตุຌนการซื อ ละ
ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา 

  ็. น้าศษไมຌที่หลือจากกระบวนการผลิตมาสรຌางมูลคาพิ่ม ิไมຌ Finger jointุ กรอบรูป ฯลฯี 
ดຌำนรำคำ ิPriceี 

  1. ก้าหนดราคาตามตຌนทุน 

  โ. ก้าหนดราคาตามสภาวะการขงขัน 

  ใ. ก้าหนดราคา฿นอกาสพิศษ 

 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ิPlaceี 
  1. จัดท้าหຌองสดงสินคຌา฿หຌปຓนสัดสวน ดยจัดสดงผลิตภัณฑ์฿หຌปຓนหมวดหมูหรือปຓนชุด พื่อ
ความสะดวก฿นการชมสินคຌา ละกระตุຌนการซื อ 

  โ. จัดท้าวใบไซต์ พื่อจ้าหนายสินคຌาบบออนไลน์ 
  3. จัดสดงสินคຌาผานสื่อซชียลนใตวิร์ค ิFacebookุ Instargramี พื่อปຓนการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์฿หຌปຓนที่รูຌจักอยางกวຌางขวาง 
  4. จัดสดง ละจ้าหนายสินคຌานอกสถานที่ ิสถานที่ราชการ ละอกชนี 
  5. จัดสดงละจ้าหนายสินคຌา ตามส้านักงาน ออป.ขต 

  ๆ. จ้าหนายตรงผานหนวยราชการ 

  7. ติดตอตรงกับกลุมธุรกิจที่ก่ียวขຌอง ชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ุ HomePro ปຓนตຌน 

กำรส่งสริมกำรตลำด ิPromotionี 
แ. การฆษณา สื่อที่฿ชຌ ไดຌก 

- จัดท้าผนพับ ฿บปลิว จกลูกคຌา ละจัดสงตามหนวยงานราชการ อกชนตางๆ ตาม
ฐานขຌอมูล ละการคຌนหาพิ่มติมจากอินตอร์นใต 

- จัดท้าปງายฆษณา ิCutoutี ติดตั งหนຌาชว์รูมทุกหง฿หຌหในดนชัดพื่อดึงดูดความสน฿จ 

- จัดท้าวใบไซต์ ฿หຌลูกคຌาสามารถขຌาชมสินคຌา ละสั่งซื อพรຌอมช้าระงินไดຌ 
โ. การขายดย฿ชຌพนักงานขาย 

- คัดลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติหมาะสม สามารถตอบค้าถามลูกคຌากี่ยวกับสินคຌา ละปຂดการขายไดຌ 
- จัดฝຄกอบรมพนักงานอยางตอนื่อง พื่อ฿หຌมีความรูຌดຌานการบริการละการขาย  

ใ. การสงสริมการขาย 

- จัดกิจกรรมการออกสดงสินคຌา ลดราคา ตามสถานที่ตางๆ ชน หนวยงานราชการ ละ
อกชน 

- จัดท้าคูปอง สะสมส้าหรับสวนลด฿นครั งตอไป 
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- จกของช้ารวย ส้าหรับลูกคຌาที่ซื อสินคຌา ชน สมุดฉีก พวกกุญจ ิท้ามาจากศษไมຌปลายไมຌ
ของ อ.อ.ป  

- การจับฉลากรางวัล ส้าหรับลูกคຌาที่ซื อสิ นครบตามงื่อนไข ปຓนการกระตุຌน฿หຌมียอดซื อพิ่มขึ น 

- จัดท้าธงราว ติดบูธออกงาน พิ่มสีสันสด฿ส สะดุดตา ดึงดูดความสน฿จ฿หຌลูกคຌาขຌาชม 

- ช้าระงินผานบัตรครดิต พื่ออ้านวยความสะดวก฿หຌลูกคຌาพิ่มขึ น 

ไ. การประชาสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ขຌอมูล฿หຌประชาชนทราบวาการซื อฟอร์นิจอร์ไมຌจาก อ.อ.ป. ปຓนการสงสริม

การปลูกป่า ละลดลกรຌอน  
- ประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนทราบวาการผลิตฟอร์นิจอร์ ของ อ.อ.ป.  ละการท้าไมຌออกของ 

อ.อ.ป. ปຓนการด้านินการตามหลักวิชาการ ไมไดຌตัดไมຌท้าลายป่า 

- จัดสดงสินคຌา฿นพื นที่ อ.อ.ป. ที่ติดกับสຌนทางคมนาคมสายหลัก พื่ออ้านวยความสะดวก
฿หຌกับผูຌสน฿จ ดย฿ชຌชื่อรຌาน FIO SHOP ละติดตั งปງายประชาสัมพันธ์ ฿หຌหในดนชัด จัดมุมกาฟ Teak coffee ไวຌ
จ้าหนาย ละบริการ฿หຌกผูຌสน฿จที่วะยี่ยมชม 

5. การขายตรง 
- จดหมายดยตรง ิDirect Mailี สงจดหมายจຌงลูกคຌา กิจกรรมการออกบูธจ้าหนายสินคຌาการ

ลดราคา  
- ระบบออนไลน์ อินตอร์นใต ิOnline Internetี ลูกคຌาสามารถซื อละช้าระงินคาสินคຌาผาน 

ระบบออนไลน์ 
- ทรศัพท์ ิMoblieี ทรจຌงขาวสารการจัดกิจกรรมสดงสินคຌาตามสถานที่ตาง ๆ  การลด

ราคา฿หຌลูกคຌากาทราบตามฐานขຌอมูล 

- ขຌาพบลูกคຌาดยตรง ิDirect Saleี ธุรกิจสรຌางบຌาน คอนดมินียม ละหຌางสรรพสินคຌา
จ้าหนายผลิตภัณฑ์ฟอร์นิจอร์ตาง ๆ ชน HomeProุ Index living mall ปຓนตຌน 

6. จัดท้าฐานขຌอมูลลูกคຌา พื่อปຓนขຌอมูล฿นการจຌงขาวสาร฿หຌลูกคຌาทราบ  
็. ผยพรประกาศผานสื่อ สิ่งพิมพ์ุ E-mail ลูกคຌาุ Website  

8. ฿หຌสวนลดกับลูกคຌา฿นอกาสพิศษตาง ๆ พื่อกระตุຌนการซื อ ิงานวันสถาปนาฯี  

5 ผลผลิตยำงพำรำ ละไมຌยำงพำรำ 

ดຌำนผลิตภัณฑ์ ิProductี 
แ. ส้ารวจก้าลังการผลิตของ อ.อ.ป. น ้ายาง / ไมຌทอนครบอายุ  
โ. การบ้ารุงรักษาตຌนยางพื่อพิ่มผลผลิตละมูลคาไมຌยางพารา฿นอนาคต 

ใ. ฝຄกอบรมละทดสอบผูຌปฏิบัติงานอยางตอนื่อง  
ไ. จัดท้าศูนย์รวบรวมน ้ายาง฿นตละสวน  
5. ศึกษาผนงานสรຌางรงงานปรรูปน ้ายาง ละไมຌทอน พื่อ฿ชຌปຓนวัตถุดับ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์

ฟอร์นิจอร์จากไมຌยางพารา ปງอนอุตสาหกรรมฟอร์นิจอร์ตอไป  
ๆ. ศึกษาผลกระทบตอสิ่งวดลຌอมบื องตຌน 

 

 



 

47 

ดຌำนรำคำ ิPriceี  
1. ก้าหนดราคาตามตຌนทุน 

โ. ก้าหนดราคาตามสภาวะการขงขัน 

ดຌำนช่องทำงจ ำหน่ำย ิPlaceี 
แ. ขาย฿นพื นที่ที่มีตลาดกลางรับซื อน ้ายาง ยางผนดิบ ศษยาง ประกาศประมูลขายลวงหนຌา  
โ. สงออกจ้าหนายไปยังตางประทศ 

ดຌำนกำรส่งสริมกำรตลำด ิPromotionี 
แ. จัดท้าฐานขຌอมูลลูกคຌา  
โ. สงประกาศประมูลขาย฿หຌลูกขายดยตรง  
ใ. จัดท้าปງายประกาศประมูลขายถาวรดຌานหนຌาสถานที่ประมูล หรือสหกรณ์สวนยาง  
ไ. ผยพรขຌอมูลยาง ปริมาณ คุณภาพ฿น Website อ.อ.ป.  
5. ผยพรประกาศผานสื่อสิ่งพิมพ์ละรวมมือกับการยางหงประทศไทย ฿นดຌานขຌอมูลขาวสารตางๆ 

ๆ กำรท่องที่ยวชิงอนุรักษ์  

ดຌำนผลิตภัณฑ์ ิProductี 
แ. จัดท้าผนบ้ารุงละพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ อุปกรณ์กิจกรรมสันทนาการ  
โ. จัดท้าผนปรับปรุงหຌองพัก อาคาร หຌองอาหาร คร่ืองนอน คร่ืองตงกายของบริกร 
ใ. ก้าหนดมาตรฐานการ฿หຌบริการดຌานความสะอาด หຌองพัก อาหาร คร่ืองดื่ม ละการอ้านวยความ

สะดวกผูຌ฿ชຌบริการ  
ไ. การอบรมผูຌปฏิบัติงานดຌานการ฿หຌบริการลูกคຌา 

ดຌำนรำคำ ิPriceี 
แ. ก้าหนดราคาตามภาวะตลาด ตามฤดูกาล ละมีสวนลด 

โ. จัดท้าราคาปຓน Package ศุกร์ - สาร์ / อาทิตย์ - พฤหัสบดี  
ใ. การจัดท้าราคาปຓน Package รวมกิจกรรมสันทนาการ  
ไ. การจัดท้าราคาการ฿ชຌสถานที่ประชุม สัมมนา 

ดຌำนช่องทำงจ ำหน่ำย ิPlaceี 
แ. ออกรຌานจ้าหนายหຌองพัก฿นงานสดงสินคຌาหรืองานนิทรรศการ  
โ. ตั งตัวทนผูຌ฿หຌบริการทองที่ยวอกชน  
ใ. ก้าหนดคาการตลาด  
ไ. จัดสงรายละอียดขຌอมูล฿หຌหนวยงานของรัฐดยฉพาะ฿นพื นที่พรຌอมที่จะ฿หຌบริการดຌานฝຄกอบรม สัมมนา 
5. สรຌางครือขายพันธมิตรทางการคຌา ฿นการชื่อมยงหลงทองที่ยวของ อ.อ.ป. กับหลงทองที่ยวอื่น 

ดຌำนกำรส่งสริมกำรตลำด ิPromotionี  
แ. จัดท้าฐานขຌอมูลผูຌ฿ชຌบริการจัดสงผนพับ ฿บปลิว  
โ. ชิญชวน฿หຌ฿ชຌบริการซ ้าหรือนะน้าทองที่ยวหง฿หม฿หຌลือก฿ชຌบริการตามฤดูกาล ฿นชองทาง 

Social Network 

ใ. จัดท้า Call Center บริการขຌอมูลการ฿หຌบริการหຌองพักทุกหง  
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ไ. การมอบสวนลดการ฿ชຌบริการ฿หຌลูกคຌา฿นอกาสวันส้าคัญ  
5. ก้าหนดสวนลด฿หຌกับขຌาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ๆ. ผยพรขຌอมูลสถานที่ทองที่ยวผานสื่อสิ่งพิมพ์฿น Website อ.อ.ป.  
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บทที่ ๆ 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

 

กระทรวงการคลังดยส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี ไดຌน้าระบบประมินผลมา฿ชຌ฿น
การติดตามละก้ากับดูลประสิทธิภาพการด้านินงานของรัฐวิสาหกิจ ดยมีการชื่อมยงขຌากับระบบรงจูง฿จของ
พนักงานละคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ฿นการประมินผลมีการก้าหนดตัวขี วัดพื่อวัดประสิทธิภาพการด้านินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่ง  กณฑ์วัดผลการด้านินงานดຌานบริหารจัดการองค์กรจ้านวน ๆ ดຌานปຓนกณฑ์วัดหนึ่ง฿นระบบประมินผล 

ๆ.แ บทบำทของคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรอุตสำหกรรมไมຌ 

หตุผล/วัตถุประสงค์฿นกำรด ำนินกำร 
1. พื่อสงสริม฿หຌคณะกรรมการบริหารองค์การอุตสาหกรรมไมຌ มุงนຌน฿นรื่องการก้ากับดูลที่ดี 

ิGood Corporate Governanceี ละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม ิCorporate Social Responsibilityี 
2. พื่อ฿หຌคณะกรรมการบริหารองค์การอุตสาหกรรมไมຌปฏิบัติตามหนຌาที่รับผิดชอบ฿หຌครบถຌวนละมี

ประสิทธิผล ดยคณะกรรมการควรตระหนักถึงบทบาท หนຌาที่ ฿นการก้าหนด฿หຌมีทิศทาง นยบาย ผนงาน กลยุทธ์ ละ
ปງาหมายที่ชัดจนปຓนรูปธรรม รวมทั งการสรຌางความมั่น฿จ฿นความพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ส้าคัญ 
ไดຌกระบบความสี่ยง การควบคุมภาย฿น การตรวจสอบภาย฿น การบริหารจัดการสารสนทศ ละการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนก้ากับควบคุม ดูล ติดตามผลการด้านินงานขององค์กร฿หຌบรรลุปງาหมายตามที่ก้าหนด 

หลักกณฑ์ละนวทำง฿นกำรด ำนินงำน  

1. บทบำทละกำรปฏิบัติหนຌำที่ของคณะกรรมกำร 
1.1 มีการก้าหนด฿หຌมีผนการด้านินงานระยะสั นหรือผนประจ้าปี ละผนการด้านินงานระยะยาว 

หรือ ผนวิสาหกิจ พื่อสะทຌอน฿หຌหในถึงทิศทางของ อ.อ.ป. ที่ชัดจน รวมถึงมีการทบทวนผนงานอยางนຌอยประจ้าปี
ทุกปี พื่อ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ สภาพวดลຌอมที่ปลี่ยนปลงไป ละการมีสวนรวม฿นการก้าหนดกลยุทธ์ ละ
นยบายของ อ.อ.ป. 

1.2 การจัด฿หຌมีละทบทวนความพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ส้าคัญอยางสม่้าสมอ 
ละติดตาม  ฿หຌอยู฿นระดับมาตรฐานตามหลักกณฑ์ที่ก้าหนด 

1.3 การดูลการติดตามผลการด้านินงาน ทั งระยะสั นละระยะยาว฿หຌปຓนไปตามปງาหมาย ละมอบ
ขຌอสังกต ขຌอสนอนะที่ปຓนประยชน์ตอการด้านินการ ละน้าไปปรับปรุงกຌไข 

1.4 การประมินผลงานผูຌบริหารสูงสุด  
1.5 การประชุมคณะกรรมการควรก้าหนดการประชุมลวงหนຌา ดยจัด฿หຌมีการประชุมทุกดือนหรือ

ตามความหมาะสม  
1.6 การปຂดผยขຌอขຌอมูล ละความปรง฿ส ปຓนกลไลส้าคัญ฿หຌผูຌมีสวนไดຌสวนสียสามารถ฿ชຌปຓน

ชองทาง฿นการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการละคณะผูຌบริหารไดຌ  
1.7 การสงสริม฿หຌองค์กรมีการก้ากับดูลกิจการที่ดีิGood Corporate Governanceี ละการสดง

ความรับผิดชอบตอสังคม ิCorporate Social Responsibilityี พื่อ฿หຌองค์การติบตอยางมั่นคงละยั่งยืน 
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2. กำรพัฒนำตนองของคณะกรรมกำร  
มีการประมินตนองของคณะกรรมการ พื่อหาประดในส้าคัญที่ควรจะปรับปรุงกຌไข ละการสงสริม

ความรูຌ฿นร่ืองที่ก่ียวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ ละสภาพวดลຌอมที่มีผลกระทบตอองค์กร 

6.2 กำรบริหำรควำมสี่ยง 

หตุผล/วัตถุประสงค์฿นกำรด ำนินกำร 
1. พื่อสงสริมละผลักดัน฿หຌองค์การอุตสาหกรรมไมຌมีการบริหารความสี่ยงที่ดี ดยการก้าหนดระดับ

ที่สะทຌอนพัฒนาการของการบริหารความสี่ยงของ อ.อ.ป. ตั งตระดับนຌอยมาก ิก้าหนดนยบาย/กลยุทธ์องค์กร การ
ระบุความสี่ยง การประมินความสี่ยง การบริหารความสี่ยงี จนถึงระดับสูงมาก ิการบริหารความสี่ยงบบบูรณา
การี ซึ่งการบริหารความสี่ยงที่ดีจะปຓนครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะพิ่มมูลคา฿หຌกรัฐวิสาหกิจไดຌ 

2. การประมินการบริหารความสี่ยง จะพิจารณาจากปัจจัยตางๆ ที่ส้าคัญของการบริหารความสี่ยง 
ตั งตการสรຌางความรูຌความขຌา฿จ การวิคราะห์ความสี่ยง การจัดการความสี่ยง การบริหารทคนลยีสารสนทศพื่อ
การจัดการที่ดี ิIT Governanceี ผลลัพธ์ของการบริหารความสี่ยง ละการพิจาณา฿หຌการบริหารความสี่ยง ละการ
พิจารณา฿หຌการบริหารความสี่ยงปຓนสวนหนึ่งของการพิจารณาผลตอบทนละความดีความชอบ 

หลักกณฑ์ละนวทำง฿นกำรด ำนินงำน 

อ.อ.ป. จะตຌองมีการบริหารความสี่ยง฿นชิงบูรณาการ ละบริหารความสี่ยง฿นดຌานตางๆ ดังนี  
1. มีการบริหารทคนลยีสารสนทศพื่อการจัดการที่ดี 
2. กลยุทธ์การบริหารความสี่ยง ชื่อมยงกับการก้าหนดนยบาย/กลยทุธ์/การงานผนงาน/การลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจ 

3. มีการทบทวนการบริหารความสี่ยงอยางสม่้าสมอ ละท้าการปรับปรุงมื่อจ้าปຓน 

4. จัด฿หຌมีบรรบากาศละวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความสี่ยง 
5. กระบวนการบริหารความสี่ยงปຓนกิจกรรมประจ้าวันของทุกหนวยงานละสัมพันธ์กับคาตอบทน 

6. มีการบริหารความสี่ยง ละมีการสนับสนุนการบริหารพื่อพิ่มมูลคาขององค์กร 

7. การบริหารความสี่ยงปຓนการสนับสนุนการบริหารพื่อสรຌางสรรค์มูลคา฿หຌกับองค์กร ิValue Creationี 
8. ผลการบริหารความสี่ยงที่กิดขึ นจริง 
9. Portfolio View of Risk 

10. Integrated Governance, Risk and Compliance 

ๆ.ใ กำรควบคุมภำย฿น  

หตุผล/วัตถุประสงค์฿นกำรด ำนินกำร 

พื่อสงสริม฿หຌมีระบบควบคุมภาย฿นของ อ.อ.ป. ซึ่งปຓนกระบวนการท้างานที่ก้าหนดขึ นมาพื่อฝ่าย
บริหาร฿หຌกิดความมั่น฿จอยางสมหตุสมผลวาการด้านินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿นอยางมี
ประสิทธิผลละประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง ดูลทรัพย์สิน ปງองกันหรือลดความผิดพลาดความสียหาย การรั่วไหล การ
สิ นปลือง หรือการทุจริตภาย฿นองค์การ ก้าหนดหนຌาที่ละความรับผิดชอบ ความชื่อถือไดຌของรายงานทางการงิน 
ละการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบขຌอบังคับละมติคณะรัฐมนตรี 
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ทั งนี  ดยวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿นพื่อกิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพของการด้านินการ
พื่อ฿หຌกิดความนาชื่อถือไดຌของรายงานทางการงิน ละพื่อ฿หຌกิดความมั่น฿จวาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ละระบียบ
ขຌอบังคับที่ก่ียวขຌอง ดย฿ชຌนวทางละหลักการ ดังนี   

- ระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. โ5ไไ 
คณะกรรมการตรวจงินผนดิน ส้านักงานตรวจงินผนดิน 

- การน้ามาตรฐานการควบคุมภาย฿นชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจงินผนดิน ส้านักงานตรวจ
งินผนดิน 

- วิธีการปງองการกันความสียหายละลดการสูญสีย คณะกรรมการตรวจงินผนดิน ส้านักงานตรวจ
งินผนดิน 

- การควบคุมภาย฿นตามมาตรฐานสากลของ Committee  of Sponsoring  Organization  of the  

Treadway Commission หรือ COSO 

- ก้าหนดตามหลักกณฑ์การควบคุมภาย฿น ดยพิจาณาจาก สภาพวดลຌอมของการควบคุม  
การประมินความสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนทศละการสื่อสาร ละการติดตามผลละการประมินผล 

หลักกณฑ์ละนวทำง฿นกำรด ำนินงำน 

฿นการด้านินงานการควบคุมภาย฿นพิจารณาจาก  
1. สภาพวดลຌอมของการควบคุม 

2. การประมินความสี่ยง 
3. กิจกรรมควบคุม 

4. สารสนทศละการสื่อสาร 

5. การติดตามละการประมินผล 

ๆ.ไ กำรตรวจสอบภำย฿น  

หตุผล/วัตถุประสงค์฿นกำรด ำนินกำร 
 พื่อ฿หຌ อ.อ.ป. ขຌา฿จ฿นงานตรวจสอบภาย฿นวาปຓนครื่องมือส้าคัญของฝ่ายบริหาร ดยฉพาะการ

ชวยติดตามงานพื่อ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ละปງาหมาย ละปຓนกลไกที่ส้าคัญประการหนึ่ง฿นกระบวนการก้ากับดูล
กิจการที่ดี คณะกรรมการละฝ่ายบริหารจะตຌองขຌา฿จบทบาทละ฿ชຌประยชน์จากหนวยงานตรวจสอบภา ย฿น 
นอกจากนี  หนวยงานตรวจสอบภาย฿นยังปຓนหนวยงานหลักที่จะชวยคณะกรรมการตรวจสอบภาย฿น฿หຌปฏิบัติหนຌาที่฿หຌ
บรรลุปງาหมาย 

 ทั งนี  ดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภาย฿น พื่อ฿หຌ อ.อ.ป.พัฒนางานละหนวยงานตรวจสอบ
ภาย฿นบนพื นฐานของหลักการที่พึงประมิน พื่อ฿หຌ อ.อ.ป. มีความขຌา฿จบทบาท ละประยชน์ขององค์กรที่ไดຌจาก
หนวยตรวจสอบภาย฿น ละพื่อชวย฿หຌ อ.อ.ป. มีระบบการก้ากับดูลกิจการที่ดี 

 การประมินการตรวจสอบภาย฿นอาศัยนวทางละหลักการของคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿น
ของรัฐวิสาหกิจ จัดท้าดยส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ดยมุงนຌนการประมินตามนวปฏิบัติหลัก  
ซึ่งประกอบดຌวย นวทางปฏิบัติดຌานองค์กรละนวทางปฏิบัติดຌานการปฏิบัติงานปຓนหลัก 
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หลักกณฑ์ละนวทำง฿นกำรด ำนินงำน 

1. บทบาทละความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภาย฿น  
- จัดท้ากฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภาย฿น พื่อก้าหนดวัตถุประสงค์ อ้านาจ ละความ

รับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภาย฿น 

- บทบาทของหนวยงานตรวจสอบภาย฿น ดยมุงนຌนการตรวจสอบ฿นทุกประดในที่มีความสี่ยงที่
ส้าคัญที่มีผลกระทบกับองค์กร 

2 ความปຓนอิสระ 

- ครงสรຌางองค์กรที่มีความปຓนอิสระ 

- ความปຓนอิสระที่ยงธรรมของผูຌตรวจสอบภาย฿น 

- การปຂดผยความขัดยຌงทางผลประยชน์ 
3 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมาการตรวจสอบกับหนวยงานตรวจสอบภาย฿น ฝ่ายบริหาร ละผูຌสอบบัญชี  
4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผูຌสอบบัญชี ละองค์การก้ากับดูล 

5 บุคลากร การพัฒนา ละการฝຄกอบรม 

- ระดับความรูຌ ความสามารถของผูຌตรวจสอบภาย฿น 

- การสรรหา ละรักษาบุคลากรดຌานการตรวจสอบภาย฿นที่มีความรูຌความสามารถ 

- การพัฒนาละการฝຄกอบรมดຌานการตรวจสอบภาย฿น 

6 การวางผนการตรวจสอบชิงกลยุทธ์ระยะยาว 

7 การวางผน฿นรายละอียดละการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- การจัดท้าผนการตรวจสอบภาย฿นประจ้าปี 
- การวางผนการตรวจสอบภาย฿น฿นรายละอียดของตละกิจกรรมหรือกระบวนการ 

- นวทางการตรวจสอบก้าหนดขึ นพื่อชวย฿นการหา ละบันทึกขຌอมูลอกสารหลักฐานตางๆ 
ละน้าไป฿ชຌการสรุปผลการตรวจสอบ 

- การติดตามการปฏิบัติตามขຌอสนอนะ 

8 การายงานละการปຂดการตรวจสอบ 

9 การติดตามละวัดผลการปฏิบัติงานละการควบคุมดูล  
10 การปฏิบัติหนຌาที่ดຌวยความระมัดระวังรอบคอบยี่ยงผูຌประกอบวิชาชีพพึ่งปฏิบัติ 

ๆ.5 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนทศ 

หตุผล/วัตถุประสงค์฿นกำรด ำนินกำร 
พื่อผลักดัน฿หຌรัฐวิสาหกิจมีทิศทางดຌานการจัดการระบบสารสนทศพื่อตอบสนองตอความตຌองการของ

รัฐวิสาหกิจ ละรองรับการด้านินงานตาม พ.ร.ฎ. วาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี พ.ศ. โ5ไๆ 

หลักกณฑ์ละนวทำง฿นกำรด ำนินงำน 

1. การพิจารณาผนมบทสารสนทศ ิIT Master Planี  
2. การบริหารการจัดการสารสนทศ  

2.1 ระบบสารสนทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของ อ.อ.ป. 
โ.โ ระบบสารสนทศที่สนับสนุนการบริหารความสี่ยง 
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โ.ใ ระบบสารสนทศที่สนับสนุนการควบคุมละการตรวจสอบภาย฿น 

โ.ไ ระบบสารสนทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โ.5 ระบบสารสนทศที่สนับสนุนที่ตอบสนองตอความตຌองการผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนไดຌสวนสีย
ภายนอกองค์กร ละประชาชน รวมถึงนยบายตางๆ ของรัฐ 

โ.ๆ ระบบสารสนทศที่สนับสนุนที่ตอบสนองตอความตຌองการของผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนไดຌสวนสีย
ภาย฿นองค์กร 

ๆ.ๆ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

หตุผล/วัตถุประสงค์฿นกำรด ำนินกำร 
1. พื่อผลักดัน฿หຌ อ.อ.ป. มีการพัฒนาดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปຓนมาตรฐาน ละมีทิศ

ทางการพัฒนาที่ถูกตຌอง ดย฿ชຌระบบบริหารทรัพยากรบุคคลปຓนกลไลที่จะขับคลื่อน฿หຌ อ.อ.ป. สามารถ฿ชຌประยชน์
จากทรัพยากรบุคคล ละสามารถด้านินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก้าหนดไวຌ 

2. พื่อ฿หຌ อ.อ.ป. มีนยบายละกลยุทธดຌานการบริหาร ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดรับกับทิศ
ทางการด้านินงานของ อ.อ.ป. ละกลยุทธ์ของ อ.อ.ป.  

หลักกณฑ์ละนวทำง฿นกำรด ำนินงำน 

- การมีนยบายละกลยุทธ์ดຌานการบริหาร ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- การมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHuman Resource Management : HRMี ละ
ระบบ฿นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ิHuman ResourceDevelopment: HRDี  

- การมีครงสรຌางพื นฐาน สนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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บทที่ ็ 

ผนกำรงิน 

็.แ กำรวิครำะห์ก ำไรชิงศรษฐศำสตร์ ิ EP : Economic Profit ี 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ ไดຌน้าระบบการบริหารจัดการพื่อสรຌางมูลคาชิงศรษฐศาสตร์ ิEVMี มา฿ชຌ 
ตั งตปี โ5ไ้ ตามนยบายของกระทรวงการคลัง ฿นการจัดท้าผนธุรกิจละงบประมาณท้าการ ปี โ560 ฿ชຌนวทาง
วิคราะห์ตามคูมือ ปี โ560 มีขຌอมูล฿นการค้านวณ EP ดังนี  

หนวย : บาท 
รำยกำร ปี 2560 

ก้าไรสุทธิตามงบการงิน ใแ,เโ็,เเเ.เเ 

ก้าไรจากการด้านินงานหลังหักภาษี ิNOPATี ใโ,ไแๆ,่โเ.็่ 
งินทุน ิ Invested Capital ิICี ี แ5่,เ็็,ใๆๆ.แ้ 
งินกูຌ ิDี ใเ,เเเ,เเเ.00 
งินทุนจากผูຌถือหุຌน ิEี ใ,็โโ,5เ5,เเแ.5่ 
งินกูຌืงินทุนจากผูຌถือหุຌน ิDืEี ใ,็5โ,5เ5,เเแ.5่ 
ตຌนทุนงินทุนของผูຌ฿หຌกูຌ ิKdี ใ.5เ 
ตຌนทุนงินทุนของผูຌถือหุຌน ิKeี เ.่เ 
สัดสวนงินกูຌตองินทุนทั งหมด D/ิDืEี ้้.โเ 
สัดสวนงินทุนผูຌถือหุຌนตองินทุนทั งหมด E/ิDืEี ้.็5 
WACC = KdิD/ิDืEีีืKeิE/ิDืEีี ้.็5 
ตຌนทุนงินทุน = ICึWACC แ5,ไแเ,่เ้.็5 
EP = NOPAT - CAPITAL CHARGE ิICึWACCี แ็,เเๆ,เแแ.เไ 

 
สรุปตัวปรที่ส้าคัญ ิKey Value Driverี ที่มีผลตอคา EP ปี โ560 ดังนี  
 

ตัวปรที่ส ำคัญ มูลค่ำ  ิลຌำนบำที 
แ. ดຌำนรำยไดຌ  
    แ.แ ไมຌสักสวนปา่ 440.394 
    แ.โ ไมຌปรรูปอื่น ๆ ิ ซื อขายไมຌปรรูป ี 358.554 
    แ.3 ไมຌปรรูปสวนป่า/อุตสาหกรรมไมຌ ิไมຌปรรูป/ผลติภัณฑ์ี 358.323 
    แ.4 ผลผลิตยางพารา 281.012 
    แ.5 ไมຌยูคาลิปตสัสวนปา่ 69.016 
    แ.6 ไมຌยางพารา/ไมຌอื่นๆ 52.179 
    แ.ๆ ดຌานการบริการทองที่ยว 46.820 
โ. ดຌำนรำยจ่ำย ิรวมส่วนกลำงละส่วนภูมิภำค ี  
     โ.แ ตຌนทุนขายสนิคຌาละบริการ 1,151.765 
     โ.โ คา฿ชຌจายบริหาร 426.705 
     โ.ใ คา฿ชຌจายขายละบริการ 61.941 
ใ. ดຌำนตຌนทุนงินทุน  
     ใ.แ งินลงทุนปลูกสรຌางสวนป่า 4,511.063 
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็.โ ประมำณกำรงบกระสงินสด 
  อ.อ.ป. ไดຌจัดท้าประมาณการงบกระสงินสด ประจ้าปี โ560 ดังนี  
งบกระสงินสดประจ ำปี โ5ๆเ 
           หนวย : บาท 

รำยกำร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 รวมทั งสิ น 
1. ประมาณการงินสดรับ 
1.1 รายไดຌจากการขายสินคຌา

ละบริการ ิขายงินสดี 
ไโโ,ใ้ไ,แ่ใ ใ็ใ,แ้ไ,5็็ ไเใ,ใ55,5ไๆ ไแ่,ไแโ,้5เ แ,ๆแ็,ใ5็,โ5ๆ 

1.2 รายไดຌจากการด้านินงานอื่นๆ แใ,ๆ็ใ,ใ็่ โแ,ไไเ,แ็่ โใ,แ้เ,็็่ โโ,้้ใ,้็่ ่แ,โ้่,ใแใ 
1.3 รายไดຌอื่นๆ โ,เ้แ,ไ็แ โ,เ้แ,ไ็แ โ,เ้แ,ไ็แ ไ,ๆโแ,ไ็แ แเ,่้5,่่ๆ 
แ.ไ งินชดชยพื นท่ี 

สวนป่าลาดกระทิง 
30,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 84,000,000 

แ.5 งินรับลวงหนຌาจาก MOU  
ไมຌยูคาลิปตัส 

โเ,เเเ,เเเ แเ,เเเ,เเเ   ใเ,เเเ,เเเ 

แ.ๆ งินรับลวงหนຌาจาก MOU  
ไมຌยางพารา 

  โเ,เเเ,เเเ โเ,เเเ,เเเ 40,000,000 

 รวมประมาณการงินสดรับ 488,159,033 424,726,227 466,637,796 484,028,400 1,863,551,456 
2. ประมาณการงินสดจาย 
โ.แ ตຌนทุนของสินคຌาท่ีขายละ

บริการ 
ใโเ,ๆเ่,่5โ โไ่,็ๆเ,แใ่ โ่็,โ้5,ๆโไ โ้5,แเเ,่5็ แ,แ5แ,็ๆ5,ไ็แ 

โ.โ คา฿ชຌจายด้านินงานอื่นๆ ใ,โๆ้,เ5ไ ไ,ไๆแ,5โใ ใ,ไ5้,โแไ 5,็แไ,ใ้ไ แๆ,้เไ,แ่ๆ 
โ.ใ คา฿ชຌจายอื่นๆ ไ,้ไ่,ใ5แ ไ,้เ้,ๆแแ ไ,้แโ,ๆแแ ไ,้ใ็,5ใโ แ้,็เ่,แเไ 
โ.ไ คา฿ชຌจาย฿นการขาย แ5,ใ่็,่้5 แไ,่แ่,เ้ๆ แไ,ไใโ,่้5 แ็,ใเโ,็55 ๆแ,้ไแ,ๆไเ 
โ.5 คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร แเไ,็แโ,โๆ้ แเโ,โแ้,็่้ แเโ,โ่ใ,ไๆ้ แแ็,ไ่้,5โๆ ไโๆ,็เ5,เ55 
โ.ๆ ดอกบี ยงินกูຌหมุนวียน ใ็5,เเเ ใ็5,เเเ ใ็5,เเเ ใ็5,เเเ 1,500,000 
โ.็ คาสื่อมราคา 3,956,243 3,501,942 3,688,226 3,869,828 15,016,240 
โ.่ ตຌนทุนการปลูกสรຌางสวนป่า 

ิตຌนทุนขายไมຌสวนป่าี 
42,143,138.14 42,143,138.14 42,143,138.14 42,143,138.14 168,572,553 

โ.้ คา฿ชຌจายซ ้าซຌอนไมຌซุง 
ิตຌนทุนขายไมຌปรรูปี 

25,818,806.67 25,818,806.67 25,818,806.67 25,818,806.67 103275227 

โ.แเ งินสดจายซื อสินทรัพย์ 102,876,000 102,876,000 107,876,000 107,876,000 421,504,000 
 - การจัดซื อสินทรัพย์พื่อ

ด้านินธุรกิจประจ้าปี 
10,454,250 10,454,250 10,454,250 10,454,250 41,817,000 

 - การจัดซื อสินทรัพย์ตาม
ผนงาน IT 

  5,000,000 5,000,000 10,000,000 

โ.แแ งินสดจายลงทุนปลูกสรຌาง
สวนป่า 

92,421,750 92,421,750 92,421,750 92,421,750 369,687,000 

 รวมประมาณการงินสดจาย 480,259,233 406,956,270 448,984,643 474,650,291 1,810,850,437 
งินสดละรายการทียบทางินสด 
ณ วันตຌนงวด 

1,350,000 4,249,800 2,7019,757 44,672,911  

งินสดละรายการทียบทางินสด 
ณ วันสิ นงวด 

4,249,800 27,019,757 44,672,911 54,051,019 54,051,019 
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ปรียบทียบผลกำรด ำนินงำน ปี โ556 - โ560 
หนวย : ลຌานบาท 

รำยกำร โ55ๆ โ55็ โ55่ โ55้ึึ โ560ึึ* 

ั พ่ิมขึ น 
ิลดลงี 

จำกปี โ559 

รำยไดຌรวม แุ5้โ.้เ โุแเๆ.ไ่ 2,045.95 แ,่้้.ๆเ 1,709.55 ิแแ.แโี 
รำยจ่ำยรวม แุ555.ไไ แุ่โ5.5่ 2,125.63 แ,่ไเ.ๆโ แ,ๆ็็.เโ ิ้.็ๆี 
ก ำไร ิขำดทุนี สุทธ ิ ใ็.ไๆ โ่เ.้เ ิ82.52ี 5็.แใ แเ้.เ่ ไ็.ๆใ 

EBITDA 5โ.ไ็ โ้แ.่ไ ิ็โ.ๆๆี ๆๆ.5่ ไไ.่แ ิไ่.5่ี 
ก ำไรชิงศรษฐศำสตร์ิ EPี ิเ.ใ่ี แๆใ.ๆโ ิ็5.แโี แ็.ใแ แ็.เแ ิแ.็ๆี 

   ึึ  คาดการณ์   ึึึ  ประมาณการ 
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บทที่ ่ 
กำรประมินผลละกำรทบทวนผน 

 

พื่อ฿หຌการด้านินงานตามผนการด้านินงานปี โ55้ สามารถบรรลุปງาหมายไดຌ อ.อ.ป. ก้าหนด฿หຌมี
การตรวจสอบละประมินผลรวมถึงการทบทวนผน ดังนี  

่.แ  กำรตรวจสอบภำย฿น 

ด้านินการดยส้านักตรวจสอบภาย฿น  ซึ่งมีหนຌาที่รับผิดชอบดຌานการตรวจสอบการด้านินงานของทุก
หนวยงานที่สังกัด อ.อ.ป. ทั งดຌานการผลิต การจ้าหนายละดຌานการบริหาร ฿นปัจจุบันมีการบริหารงานรวม ใ ฝ่าย 

แี ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ 

โี ฝ่ายตรวจสอบขຌอมูลบัญชีละการงิน 

ใี ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิงาน   

ส้านักตรวจสอบภาย฿นจะตรวจสอบผลการด้านินงานผลิต จ้าหนาย คา฿ชຌจายตามผนด้านินงานละ
ผนปฏิบัติการที่ไดຌจัดท้าขึ นของหนวยงานตาง ๆ ปรียบทียบกับปງาหมายละสอดคลຌองกับระบียบวิธีปฏิบัติของ  
อ.อ.ป. รายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ 

นอกจากนี ฿นปัจจุบันการด้านินงานดຌานตาง ๆ ยังตຌองปฏิบัติตามระบียบคณะกรรมการตรวจงิน
ผนดิน วาดຌวย การก้าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. โ5ไไ ซึ่งก้าหนด฿หຌหนวยรับตรวจด้านินการ 

- จัดวางระบบการควบคุมภาย฿นตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿น   
- จัดท้าผนการประมินละบริหารความสี่ยง 

ฝ่ายบริหารจะ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการตรวจประมินผลการด้านินงาน  ดยวิธีนี จะท้า฿หຌหนวยงานปฏิบัติงานไดຌ  
อยางมีประสทิธิภาพมากขึ น 

่.โ  กำรบริหำรผนละกำรประมินผล 

฿นการบริหารงานภาย฿นของ อ.อ.ป. ประจ้าปี โ5ๆเ จะ฿ชຌระบบการบริหารผนละการประมินผล
การด้านินงาน ดังนี  

- หนวยงานจัดท้าผนด้านินงาน ประจ้าปี โ5ๆเ สนอผูຌอ้านวยการพรຌอมผนปฏิบัติการ 

- หนวยงานท้าบันทึกขຌอตกลงผลการด้านินงาน พรຌอมก้าหนดตัวชี วัดของหนวยงานประจ้าปี  โ5ๆเ 
ดยพิจารณาจาก นยบาย อ.อ.ป. ผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ปี โ55้ – โ5ๆไ ผนด้านินงานของหนวยงาน  

- หนวยงานรายงานผลการด้านินงานตามผนด้านินงาน ผนปฏิบัติการ ผนการปรับบทบาทละ
ภารกิจ อ.อ.ป. ปัญหาละอุปสรรค ฿หຌส้านักนยบายผนละงบประมาณ รายดือน ละรายไตรมาส  

- ส้านักนยบายผนละงบประมาณตรวจสอบรายงานผลการด้านินของตละหนวยงานปรียบทียบ
กับปງาหมายตามผนด้านินงาน ผนปฏิบัติการ วิคราะห์ ละประมินผล฿หຌผูຌบริหาร ละน้าขຌาที่ประชุมหัวหนຌา
หนวยงาน ซึ่งประกอบดຌวย ผูຌอ้านวยการ รองผูຌอ้านวยการ ละหัวหนຌาหนวยงานพื่อรับทราบปัญหาละอุปสรรคตาง ๆ 
ละพิจารณาปรับปลี่ยนนวทางกลยุทธ์ ละการด้านินงาน฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ 

- อ.อ.ป. รายงานสรุปผลการด้านินงานประจ้าดือน รายไตรมาส ฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบภาย฿น
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ละคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ ละพิจารณา 



 

58 

- มื่อสิ นปีบัญชี จะท้าการประมินผลการด้านินงานของตละหนวยงาน ตามตัวชี วัด฿นบันทึก
ขຌอตกลง ดยก้าหนด คณะกรรมการประมินผลการด้านินงานหนวยงานรับผิดชอบการประมินผลการปฏิบัติงานของ
ตละหนวยงานวามีผลสัมฤทธิ์ พียง฿ด มีการบูรณาการระหวางหนวยงานหรือไม ดยปรียบทียบผลผลิตละผลลัพธ์
ที่กิดขึ นจริงกับปງาหมายที่ก้าหนด มีตัวชี วัดที่สามารถวัดไดຌชัดจนทั งปริมาณ ละคุณภาพ ทั งทางตรง ละทางอຌอม 

่.ใ  กำรประมินผลกำรด ำนินงำนตำมระบบประมินผลรัฐวิสำหกิจ 

฿นปี โ5ไ่ คณะกรรมการประมินผลการด้านินงานรัฐวิสาหกิจ ก้าหนด฿หຌ อ.อ.ป.  ขຌาสูระบบ
ประมินผลการด้านินงาน ดยการท้าบันทึกขຌอตกลงการประมินผลการระหวางประธานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
ผูຌอ้านวยการกับกระทรวงการคลัง ละกระทรวงจຌาสังกัด ก้าหนดกณฑ์วัดผลการด้านินงานตามที่ตกลง ละ
ประกาศผลคะนนมื่อสิ นปีบัญชี ฿นระหวางปีจะมีการประมินผลปຓนรายไตรมาส  ดยระบบประมินผลนี จะสงผล฿หຌ 
อ.อ.ป. มีการปรับตัว ละพิ่มประสิทธิภาพ฿นการด้านินงานมากขึ น รวมถึงจะท้า฿หຌกิดการประสานงานระหวาง
หนวยงาน฿นสังกัด อ.อ.ป. มากขึ น พราะปຓนการ฿ชຌระบบรงจูง฿จ ิ Incentive Systemี ก้าหนดผลตอบทนพิศษ
฿หຌกับรัฐวิสาหกิจที่ผลการด้านินงานดีขึ น 

- ปีบัญชี โ5ไ่ ปຓนปีรกที่ อ.อ.ป. ขຌาสูระบบประมินผลอยู฿นชวงระยะวลาของการรียนรูຌผลการ
ประมิน คณะกรรมการจัดท้าบันทึกขຌอตกลงละประมินผลการด้านินงานของรัฐวิสาหกิจ ิสาขากษตรฯี ดยบริษัท
ที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอปอร์รชั่น จ้ากัด คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิส.คร.ี ไดຌก้าหนดตัวชี วัด ิKPIี คาดวา
อยู฿นระดับคอนขຌางต่้า ไดຌรับคะนน โ.แ่ไ จากคะนน 5.เเ 

- ปีบัญชี โ5ไ้  จัดท้าบันทึกขຌอตกลงปຓนปีที่ โ ละมีระดับคะนนสูงขึ นปຓน ใ.ไ่ 

- ปีบัญชี โ55เ ปຓนระบบประมินผลปีที่ ใ มีระดับคะนนสูงขึ นปຓน ใ.ๆๆ  
- ปีบัญชี โ55แ ปຓนปีที่ ไ มีการก้าหนดตัวชี วัด ดຌานการด้านินงานตามนยบาย ประกอบดຌวย น้า

ระบบบริหารมูลคาชิงศรษฐศาสตร์มา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การบริหารผนลงทุน ศึกษานวทางการ
จัดตั ง TIT ละการจัดท้า ผนการปรับบทบาท ละการก้ากับดูลการด้านินงานของบริษัทลูกดຌานผลการด้านินงาน 
ดຌานการบริหารจัดการ ดຌานการบริหารจัดการสารสนทศ ละการบริหารทรัพยากรบุคคล การประมินปี โ55โ โ55ใ 
โ55ไ โ555 โ55ๆ โ55็ โ55่ ไดຌระดับคะนน ใ.ๆ้ ใ.่5 ใ.ไแ โ.ไ5 โ.โไ ใ.โใ โ.ๆ่ ตามล้าดับ 

-  ปีบัญชี โ55้ อ.อ.ป. ด้านินการตามผนด้านินงาน ละรวบรวมรายงานตาง ๆ พื่อ฿หຌบริษัท ทริส 
คอปอร์รชั่น จ้ากัด ประมินคาดวาจะไดຌคะนน โ.ๆแ 

- การประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั งที่ ้/โ55้ วันที่ โ็ ตุลาคม โ55้ มีมติ฿หຌรางบันทึก
ขຌอตกลงประมินผลการด้านินงานของ อ.อ.ป. ประจ้าปีบัญชี โ5ๆเ บื องตຌน ดังนี   

แ. กำรด ำนินกำรตำมนยบำย 

1.1 การกຌไขปัญหาบุกรุกพื นที่สวนป่าดยราษฎรมีสวนรวม 

1.2 ความสามารถ฿นการบริหารผนลงทุน 

1.3 การน้าระบบบริหารจัดการพื่อสรຌางมูลคาชิงศรษฐศาสตร์ ิEVMี มา฿ชຌ 
โ. ผลกำรด ำนินงำนของรัฐวิสำหกิจ 

  - ตัวชี วัดทางการงิน 

โ.แ ก้าไรจากการด้านินงาน ิEBIDAี 
โ.โ การบริหารสภาพคลองกระสงินสดจากกิจกรรมด้านินงาน 
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  - ตัวชี วัดที่ไม฿ชทางการงิน 

โ.ไ การด้านินงานตามครงการ฿นผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี โ55้ - โ5ๆไ 

กลุมที่ แ ดຌานสังคมละการจัดการสวนป่า 

ยุทธศาสตร์ที่ แ พัฒนาองค์ความรูຌละจัดการสวนป่าศรษฐกิจ฿หຌไดຌมาตรฐานสากล 

1. ผนงานจัดการผลผลิตจากสวนป่า ิสัก, ไมຌตรใว, ไมຌตชຌา, ผลผลิตยางพาราี 
2. ผนงานพัฒนาปลูกสริม ละรื อพัฒนาปลูก฿หม 
3. ผนงานการจั ดการสวนป่ า ศรษฐกิ จอย า งยั่ ง ยื น  ิ SFMี  ฿หຌ ไ ดຌ รั บ

มาตรฐานสากล 

4. ผนงานจัดชั นคุณภาพพื นที่สวนป่าศรษฐกิจ 

5. ครงการพัฒนาออกบบผลิตภัณฑ์ไมຌพื่อสรຌางมูลคาพิ่ม 

กลุมที่ โ ดຌานศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ โ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมຌ 
1. ผนงานพิ่มผลผลิตไมຌปรรูปสวนป่า 

2. ผนงานจัดท้าระบบการควบคุมการคลื่อนยຌายของสินคຌาไมຌ ิCoCี 
3. ผนงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ไมຌ 

ยุทธศาสตร์ที่ ใ พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการงิน 

1. ผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
ยุทธศาสตร์ที่ ไ พัฒนาธุรกิจบริการละการทองที่ยว 

1. ผนงานสรຌางรายไดຌจากหลงทองที่ยว 

กลุมที่ ใ ดຌานรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม ละบริบาลชຌางไทย 

1. ผนงานปลูกสรຌางสวนป่าละอนุรักษ์ฟืຕนฟูพื นที่ตຌนน ้าล้าธาร 

2. ผนงานคุຌมครองละอนุรักษ์ชຌางไทย 

ใ. กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
การบริหารจัดการองค์กร พื่อประมิน ละผลักดันระดับการบริหารจัดการ ฿น ๆ  ดຌานที่ส้าคัญขององค์กร ก้าหนด

ตัวชี วัด ดังนี  
ใ.แ  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ใ.โ  การบริหารความสี่ยง 
ใ.ใ  การควบคุมภาย฿น 

ใ.ไ  การตรวจสอบภาย฿น 

3.5  การบริหารจัดการสารสนทศ 

ใ.ๆ  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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่.ไ  กำรทบทวนผน 

พื่อ฿หຌการด้านินงานตามผนการด้านินงานประจ้าปี โ5ๆเ ปຓนไปตามปງาหมายที่ก้าหนดไวຌ฿น
ระหวางปีอาจจะมีปัจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอความส้ารใจของผนด้านินงานไดຌ พื่อ฿หຌสามารถรองรับ
สถานการณ์ที่ปลี่ยนปลง การบริหารจัดการ บบปรับตัวไดຌ ยืดหยุน ละพื่อปງองกันความสียหาย ที่อาจกิดขึ น  
อ.อ.ป. ไดຌก้าหนด฿หຌมีมาตรการทบทวนผนด้านินงาน ดังนี  

1. ทุกดือน สรุปผลการด้านินงานตอที่ประชุมหัวหนຌาหนวยงานปรียบทียบกับปງาหมาย/ทบทวนผน 

2. ทุกไตรมาส สรุปผลการด้านินงาน฿นภาพรวมของ อ.อ.ป. ปรียบทียบกับปງาหมายรายงาน
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ 

3. จัดท้าผนพิ่มประสิทธิภาพพื่อพิ่มมูลคาก้าไรชิงศรษฐศาสตร์ ิSIPี ปี 2560 ขับคลื่อนผนปฏิบัติ
การละรายงานคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมຌ ทุกไตรมาส ละมีการทบทวนผน 

4. ด้านินการปรับกลยุทธ์มื่อผลงานต่้ากวาปງาหมายมากกินไป หรือผลการด้านินงานสูงกินกวา
ปງาหมายมากกินไป 

5. มื่อสภาวะอุตสาหกรรม สภาวะวดลຌอมปลี่ยนไปหรือสถานการณ์ทางการมือง สถานการณ์ทาง
ศรษฐกิจ นยบายรัฐบาล ละอาจสงผลกระทบตอการด้านินงานดยตรง ฿หຌประชุมด้านินการทบทวนผนทุกครั ง 

6. จัดท้าผนบริหารความสี่ยงประจ้าปี โ560 มีการศึกษา ละฝງาระวังปัจจัยสี่ยงอยูสมอ มื่อมีปัจจัย
สี่ยงกิดขึ น ละมีนวนຌมที่จะควบคุมไมไดຌ ฿หຌประชุมด้านินการทบทวนผนทุกครั ง 
 

 
 

 



  

งบประมาณรายเดຌ – รายจาย 

ประจ าปี โ56เ 
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งบปร ม ณลงทน 

ปร จ ปี โ560 
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การค านวณคาก าเร 
ชิงศรษฐศาสตร์ ิEPี 

ปี โ557 – โ56เ 
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การค านวณค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร ์(EP)  องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

รายการ 2557 2558 2559 2560

(ผล) (ผล) เป้าหมาย เป้าหมาย

ก าไรสุทธิตามงบการเงิน         280,903,654.05 -        82,521,327.87           57,129,000.00           31,027,000.00

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี  (NOPAT) 227,161,940.99 (15,168,580.41) 47,167,037.61 32,416,820.78

เงินทุน ( Invested  Capital  (IC) ) 627,658,471.82 592,181,272.37 307,066,109.80 158,077,366.19

เงินกู(้D) 52,200,000.00 14,240,000.00 54,240,000.00 30,000,000.00

เงินทุนจากผูถ้อืหุน้(E) 3,559,543,750.82 3,477,022,422.95 3,665,375,001.58 3,722,505,001.58

เงินกู+้เงินทุนจากผูถ้อืหุน้(D+E) 3,611,743,750.82 3,491,262,422.95 3,719,615,001.58 3,752,505,001.58

ตน้ทุนเงินทุนของผูใ้หกู้(้ Kd) 8.14% 13.98% 2.39% 3.50%

ตน้ทุนเงินทุนของผูถ้อืหุน้(Ke) 10.15% 10.11% 9.83% 9.80%

สดัส่วนเงินกูต่้อเงินทุนทั้งหมด D/(D+E) 1.45% 0.41% 1.46% 0.80%

สดัส่วนเงินทุนผูถ้อืหุน้ต่อเงินทุนทั้งหมด  E/(D+E) 98.55% 99.59% 98.54% 99.20%

WACC = Kd(D/(D+E))+Ke(E/(D+E)) 10.1234% 10.12% 9.72% 9.75%

ตน้ทุนเงินทุน=IC*WACC 63,540,256.80 59,948,077.43 29,857,689.44 15,410,809.75

EP=NOPAT-CAPITAL CHARGE(IC*WACC) 163,621,684.18 (75,116,657.84) 17,309,348.17 17,006,011.04
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งบก าไรจากการด าเนนิงานหลงัหกัภาษี (NOPAT)

2557 2558 2559 2560

ผล ผล คาดการณ์ แผน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี (อ.อ.ป.ก าไรสทุธิ) 280,903,654.05   82,521,327.87-     57,129,000.00     31,027,000.00     

รายการปรบัปรุงทางบญัชีเพื่อใหเ้ป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์

(+) ดอกเบี้ยจ่าย 6,067,601 2,844,458.77 1,850,000 1,500,000

(+/-) ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 32,469,981 51,186,769.05 (1,000,000.00) 0

(+/-) ค่าเผื่อสนิค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 593,561 1,554,020.95 (807,476.69) (726,729.02)

(+/-) ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สนิ 5,075,701 3,038,087.93 50,000 0

(+) ค่าใช้จ่ายบริการเชิงสงัคม (PSO) 9,557,963 8,304,766.44 10,259,959 14,509,473

(-) รายได้เงินช่วยเหลือโครงการเพ่ือการปลูกป่า 0 0 0 0

รวมรายการปรบัปรุง 43,613,404.50 60,851,927.28 10,252,482.31 15,282,743.98

ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษี (NOPBT) 324,517,059 (21,669,400.59) 67,381,482 46,309,744

หัก ภาษีทางเศรษฐศาสตร์ 30 % 97,355,118 (6,500,820.18) 20,214,445 13,892,923

ก าไร(ขาดทนุ) หลงัหกัภาษี (NOPAT) 227,161,941 (15,168,580.41) 47,167,038 32,416,821

รายการ
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งบทุนทรพัยท์างเศรษฐศาสตร/์เงินทุน (Invested Capital)

รายการ 2557 2558 2559 2560

ก าไรสุทธิ 280,903,654.05         82,521,327.87-           57,129,000.00           31,027,000.00           

ยกมาจากงบดุลดา้นสินทรพัยร์วม 4,741,452,497.42   4,803,587,773.13   5,242,380,000.00   5,441,313,000.00   

รายการปรบัปรุงทางบญัชีเพื่อใหเ้ป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์

(-) 1.หน้ีสนิระยะสั้นและหน้ีสนิระยะยาวทีไ่ม่มีดอกเบี้ย 1,129,708,747 1,290,198,634 1,522,764,998 1,658,807,998

(+) 2.ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 74,073,805                125,260,574              124,260,574              124,260,574              

(+) 3.ค่าเผื่อสนิค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 6,520,746                 8,074,767                 7,267,290                 6,540,561                 

(-) 4.ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิ 302,559,507 304,686,168 304,721,168 304,721,168

(-) 5.เงินลงทุนปลูกป่า 2,762,120,322.74 2,749,857,038.77 3,239,355,587.28 3,450,507,601.87

รวมรายการปรบัปรุง (4,113,794,026) (4,211,406,501) (4,935,313,890) (5,283,235,634)

รวมทุนทรพัยท์างเศรษฐศาสตร ์Total Invested Capital 627,658,472 592,181,272 307,066,110 158,077,366
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การปรบัปรุงรายการทางบญัชีเพือ่ค านวณ EP

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ก าไรสทุธิ 280,903,654.05 (82,521,327.87)           57,129,000.00           31,027,000.00

1. ดอกเบ้ียจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย 6000  6001 (6,067,601) (2,844,458.77) (1,850,000) (1,500,000)

(น าไปหักจากการค านวณงบ NOPAT)

*ผลกระทบทางภาษีจากดอกเบี้ยจ่าย(=ด.บ.*ภาษี 30%) (1,820,280) (853,337.63) (555,000) (450,000)

(น าไปปรับปรุงในการค านวณผลกระทบทางภาษี)

2. หนี้ สินระยะสั้นและหนี้ สินระยะยาวทีไ่ม่มีดอกเบ้ีย    น าไปปรบัปรุงโดยหกัออกจากงบ Invested Capital

หนี้ สินหมุนเวียน
1 เจ้าหน้ี (109,922,690.81) (161,692,848.76) (105,968,837) (154,324,473)

2 เงินรับล่วงหน้า (61,793,200) (87,786,767.90) (117,803,200) (154,000,000)

3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (6,748,979) (8,952,085.11) (15,185,202) (9,064,780)

4 บญัชีขัดข้อง
5 ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี (13,896,000) (6,974,000.00) (4,711,250) (0)

6 หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น (26,571,978) (25,737,992.40) (200,114,800) (261,426,682)

7 ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน (22,753,008) (20,612,787.00) (28,500,000) (25,353,057)

รวมหนี้ สินหมุนเวียน (241,685,855) (311,756,481.17) (472,283,289) (604,168,993)

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
1 รายได้จากการบริจาครอการรับรู้ (436,192,984) (540,402,949.47) (498,961,010) (550,846,614)

2 รายการรอการรับรู้
3 ภาระผูกพันบ าเหนจ็พนักงาน
4 เงินค้างน าส่งคลัง (12,450,000) (12,450,000.00) (36,205,000) (49,655,000)

5 ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว (6,974,000) (0) (0) (0)

6 หน้ีสนิไม่หมุนเวียนอื่น+ค้างโบนัส (207,642,765) (222,144,335.54) (267,514,500) (207,757,927)

7 ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน (224,763,142) (203,444,868.00) (247,801,200) (246,379,465)

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน (888,022,891) (978,442,153.01) (1,050,481,710) (1,054,639,006)

รวมหนี้ สินระยะสั้นและระยะยาวทีไ่ม่มีดอกเบ้ีย (1,129,708,747) (1,290,198,634.18) (1,522,764,998) (1,658,807,998)

3. ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญ
3.1 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  1201+15041+15031+120051 74,073,804.64              125,260,573.69         124,260,573.69         124,260,573.69         

(น าไปรวมกบัการค านวณ Invested Capital)

2556 2557 2558 2559

3.2 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ปี 2545-58 41,603,823.83              74,073,804.64           125,260,573.69         124,260,573.69         

3.3 ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญเพิม่ข้ึน(ลดลง)จากปีก่อน 32,469,981 51,186,769.05 (1,000,000) 0

(กรณลีดลงจากปีก่อนให้น าไปปรับปรุงโดยรวมกบัการค านวณแต่ถ้าเพ่ิมขึ้ นให้น าไปหักจากการค านวณงบ NOPAT)

4. ค่าเผือ่สินคา้ช ารุดและเสื่อมคุณภาพ
4.1ค่าเผื่อสนิค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ  1439 6,520,746 8,074,766.93 7,267,290 6,540,561

(น าไปรวมกบัการค านวณ Invested Capital)

2556 2,557 2,558 2,559

4.2 ค่าเผื่อสนิค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 5,927,185 6,520,745.98 8,074,767 7,267,290

4.3 ค่าเผื่อสนิค้าช ารุดเสื่อมโทรมเพ่ิมขึ้ น(ลดลง) จากปีก่อน 593,561 1,554,020.95 (807,476.69) (726,729.02)

(กรณลีดลงจากปีก่อนให้น าไปปรับปรุงโดยรวมกบัการค านวณแต่ถ้าเพ่ิมขึ้ นให้น าไปหักจากการค านวณงบ NOPAT)

5. ก าไรจากการจ าหนา่ยทรพัยสิ์น
5.1 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิ  4342 5,075,701.25 3,038,087.93 50,000.00 0.00

(น าไปปรับกบัการค านวณ NOPAT โดยถ้าเป็นก าไรน าไปหักออก)

5.2 ผลกระทบทางภาษีก าไรจากการขายสนิทรัพย ์= 5.1 * 30 % 1,522,710.38 911,426.38 15,000.00 0.00

(น าไปปรับปรุงในการค านวณผลกระทบทางภาษี)

*ก าไรจากการขายสนิทรัพย ์(หลังหักภาษี) 3,552,991                    2,126,661.55            35,000                      -                          

ยอดสะสมของก าไรจากการขายสินทรพัย์ 302,559,507              304,686,168.43      304,721,168           304,721,168           

(น าไปหักจากการค านวณ Invested Capital)

6. ภาษีทางเศรษฐศาสตร์
1 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักภาษี(NOPBT)-ที่ปรับปรุงแล้ว 324,517,058.55            21,669,400.59-           67,381,482.31           46,309,743.98           

อตัราภาษีทางเศรษฐศาสตร์ 30% 30% 30% 30%

ภาษีทางเศรษฐศาสตร(์น าไปปรบัเฉพาะ NOPAT) 97,355,117.57           6,500,820.18-          20,214,444.69        13,892,923.19        
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การปรบัปรุงรายการทางบญัชีเพือ่ค านวณ EP

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ก าไรสทุธิ 280,903,654.05 (82,521,327.87)           57,129,000.00           31,027,000.00

7.  เงินลงทนุปลูกป่า
เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า (งานระหว่างผลิตสวนป่า + 3,088,912,239.74         3,157,590,273.83      3,624,481,512.11      3,880,563,442.06      

(เงินลงทุนสวนป่าถอืเป็นสนิทรัพยร์ะหว่างด าเนินการที่ยงัไม่ก่อให้เกดิรายได้ จงึไม่รวมใน IC) 

ต้นทุนเงินปลูกป่าแปลงที่ท  าไม้ออก 326,791,917                407,733,235.06         385,125,925             430,055,840             

(น าไปรวมกบัการค านวณงบ IC)

รวมน าไปหกัออกจากงบ IC 2,762,120,323           2,749,857,038.77   3,239,355,587        3,450,507,602        

8. ค่าใชจ่้ายบริการเชิงสงัคม (CSR) -5957 CSR 1

ค่าใช้จ่ายดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์ในสวนป่า (เร่ิมปี 2554 เป็นต้นไป) 9,557,963.20 8,304,766.44 10,259,959.00 14,509,473.00

(น าไปหักจากการค านวณงบ NOPAT)

รายไดเ้งินช่วยเหลือโครงการเพือ่การปลูกป่า 0.00 0.00 0.00 0.00

(น าไปหักจากการค านวณงบ NOPAT)
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งบก าเรขาดทุน 

องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌ 
ปี โ554 – โ55้ 
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2554 2555 2556 2557 2558 2559

1,533.997    1,475.840    1,325.138    1,510.976    1,603.487    1,348.629    

บวก รายไดຌจากการด้านินงานอื น 103.025       193.706       39.193        361.931       59.715        54.072        

หกั ตຌนทนุของสินคຌาที ขายละบริการ 881.112       912.627       829.367       769.684       892.315       989.941       

หกั คา฿ชຌจายจาการด้านินงานอื น 36.820        7.194          9.099          274.384       214.924       30.701        

ก ำไรขั นตຌน 719.090       749.725       525.865       828.839       555.963       382.059       

หกั คา฿ชຌจายการคຌา 54.867        63.638        62.814        63.442        58.379        48.532        

หกั คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร 438.514       448.725       444.817       447.239       417.979       400.065       

- คา฿ชຌจายบคุคล 372.638       381.894       399.979       348.756       306.717       318.681       

- คา฿ชຌจาย Early Retirement - ER -             -             0.930          0.003          -             -             

- คา฿ชຌจายส้านักงาน 54.780        55.402        15.143        70.183        94.189        52.767        

- คา฿ชຌจายยานพาหนะ 11.096        11.429        28.765        28.297        17.073        24.176        

- รายจายงินอุดหนุน (คาด้านินการ) -             -             -             -             318.213       4.441          

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำนินงำน 225.709       237.362       18.234        318.158       79.605        66.538-        

บวก รายไดຌอื นๆ 143.074       194.176       228.571       234.112       372.565       352.519       

- ก้าไรขายทรัพย์สิน/งินลงทนุ 0.967          2.709          8.609          5.076          -             78.647        

- รายไดຌดอกบี ย/งินปนัผล 16.828        9.436          7.056          4.826          -             -             

- รายไดຌดอกบี ยจาย/บนัส อนคืน 7.445          4.489          1.886          -             -             -             

- รายไดຌงินอุดหนุนรัฐบาล 104.293       120.943       158.312       195.640       281.402       219.800       

- รายไดຌอื น 13.541        56.599        52.708        28.570        91.163        54.072        

หกั คา฿ชຌจายอื นๆ 154.387       177.210       198.930       264.762       400.787       250.501       

- ขาดทนุขายทรัพย์สิน/งินลงทนุ 3.092          -             0.001          -             -             -             

- รายจายงินอุดหนุน (คาด้านินการ) 105.548       121.743       159.170       196.334       318.578       219.800       

- คา฿ชຌจายอื น 10.689        18.612        15.855        49.866        66.595        30.701        

- คา฿ชຌจายบริการชิงสังคม (PSO) 35.058        36.855        23.904        18.562        15.614        -             

214.396       254.328       47.875        287.508       51.383        35.480        

หกั ดอกบี ยจาย 17.759        15.732        10.412        6.068          2.681          0.970          

196.637       238.596       37.463        281.440       48.702        34.510        

3.880          2.153          2.829          4.870          10.556        11.999        

ดอกบี ยจายจริง 17.759        15.732        10.412        6.068          2.681          0.970          

รายการตัดจาย -             -             -             -             -             -             

คา฿ชຌจายคຌางจายชดชย ER -             -             -             -             -             -             

หกั ดอกบี ยจายอนคืน (ปรับปรุงครงสรຌางหนี ) -             -             -             -             -             -             

218.276       256.481       50.704        292.378       61.939        47.479        

1,780.096    1,863.722    1,592.902    2,107.019    2,035.767    1,755.220    

1,583.459    1,625.126    1,555.439    1,825.579    1,987.065    1,720.710    

493.381       512.363       507.631       510.681       476.358       448.597       

(หนวย : ลຌานบาท)

รายไดຌจากการขายสินคຌาละบริการ

ประมาณการ งบก้าไรขาดทนุ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไมຌ

ก ำไรก่อนหกัดอกบี ยจ่ำย

ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ

EBITDA

รายไดຌรวม
รายจายรวม
คา฿ชຌจายบริหารละการขายไมรวม ER

รำยกำร

คาสื อมราคาทรัพย์สิน
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ประมาณการรายเดຌ – รายจาย 

ปี โ56เ – โ564 
ิสดงก าเรขัๅนตຌนี 
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รายการ ปี 2560 - 2564

2560 2561 2562 2563 2564

1. รายได้
1.1 รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ 1,617,357,256    1,624,432,755      1,624,515,410       1,629,044,630    1,627,525,070    

1.2 รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 81,298,313         55,115,000           55,671,000           59,257,135         59,856,000         

รวม 1,698,655,570  1,679,547,755    1,680,186,410    1,688,301,765  1,687,381,070  

2. รายจ่าย
2.1 ต้นทุนของสนิค้าที่ขายและบริการ 1,151,765,471    1,147,920,747      1,179,106,739       1,187,767,633    1,188,582,271    

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย 61,941,640         52,907,247           52,398,309           53,080,625         53,359,406         

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 426,705,055       409,627,075         391,795,245          394,226,712       393,736,001       

2.4 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานอื่นๆ 16,904,186         20,944,000           14,916,000           16,954,214         17,130,000         

-                    

รวม 1,657,316,352  1,631,399,069    1,638,216,293    1,652,029,184  1,652,807,678  

3. ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 41,339,218       48,148,687         41,970,117         36,272,581       34,573,392       

4. รายได ้- รายจ่ายอ่ืน 
4.1 รายได้อื่น 10,895,886         11,007,000           11,082,000           16,708,000         16,878,000         

4.2 รายจ่าย csr 19,037,304         19,520,687           19,967,117           20,245,581         20,542,392         

4.3 รายจ่ายอื่น 2,170,800           678,000                686,000                694,000              702,000              

5. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 31,027,000       38,957,000         32,399,000         32,041,000       30,207,000       

6. ยอดรวมค่าเสือ่มราคา ทีร่วมอยู่ในขอ้ 2 , 4.2 และ 4.3 15,016,240         18,480,010            21,937,344            22,767,545         23,905,922         

7. ดอกเบ้ียจ่าย 1,500,000           -                           -                           -                         -                         

8. EBIDA 47,543,240         57,437,010            54,336,344            54,808,545         54,112,922         

9. รายไดร้วม 1,709,551,456  1,690,554,755    1,691,268,410    1,705,009,765  1,704,259,070  

10. รายจ่ายรวม 1,678,524,456  1,651,597,755    1,658,869,410    1,672,968,765  1,674,052,070  

งบประมาณรายได ้- รายจ่าย ประจ าปี 2560 - 2564

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
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ผลการด านินงาน 

องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌ 
ปี โ555 – โ55้ 
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ผลกำรด ำนินงำน องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌ 

ประภทธุรกิจ 2555 2556 2557 2558 2559*

1. ธุรกิจปำ่ไมຌ
   1.1 กำรท ำไมຌจำกปำ่ธรรมชำติ (ลบ.ม.)

        (1) ไมຌซุงสัก 471.37          726.10          1,034.20       5,720.27       1,151.37       

        (2) ไมຌซุงกระยาลย 1,634.02       3,321.83       4,052.86       1,806.03       12,382.81      

        (3) ไมຌสักปรรูปของกลาง -              36.83           -              -              -              

        (4) ไมຌกระยาลยปรรูปของกลาง -              430.08          2.42             100.00          -              

   1.2 กำรท ำไมຌจำกสวนปำ่ (ลบ.ม.)

        (1) ไมຌสัก 56,178.72      62,353.85      65,868.58      53,725.83      54,425.52      

        (2) ไมຌยคูาลิปตัส (ตัน) 41,888.60      48,180.01      73,787.63      123,805.07    108,338.93    

        (3) น ้ายางพารา (ตัน) 4,773.52       5,815.18       5,781.30       6,185.64       4,899.11       

        (4) ไมຌกระยาลยอื่นๆ 5,248.88       28,636.36      50,816.41      23,516.29      141,393.62    

2. ธุรกิจอุตสำหกรรมปำ่ไมຌ
   2.1 กำรปรรูปไมຌสัก (ลบ.ฟ.) 28,288.37      33,463.08      38,988.49      119,331.55    171,150.93    

        (1) ไมຌซุงสักปรรูป - - - -              -              

        (2) ไมຌสักหล่ียม - - - -              -              

        (3) ไมຌสักสวนป่าปรรูป 28,288.37      33,463.08      38,988.49      119,331.55    171,150.93    

   2.2 กำรปรรูปไมຌกระยำลย (ลบ.ฟ.) 417.84          246.26          -              237.58          325.43          

        (1) ไมຌกระยาลยปรรูป 417.84          246.26          -              237.58          325.43          

        (2) ไมຌกระยาลยปรรูปอกชน -              -              -              -              -              

        (3) ไมຌกระยาลยสวนป่าปรรูป -              -              -              -              -              

   2.3 ผลิตภัณฑ์ไมຌ (ลบ.ฟ.) 9,102.96       8,634.63       7,334.74       11,084.98      38,435.56      

   2.4 อบ ไส ละอัดน  ำยำไมຌ (ลบ.ฟ.) 98,426.15      87,912.07      70,610.63      76,903.61      76,614.15      

3. ธุรกิจบริกำร (มูลค่ำ : ลຌำนบำท) 26.62           39.98           33.33           40.41           34.19           

   3.1 ท่องทีย่วชิงอนุรักษ์ 26.57           39.98           33.33           40.41           34.19           

   3.2 รับจຌำงปลูกปำ่ 0.05             -              -              -              -              

   3.3 FSC -              -              -              -              -              

4. กำรปลูกสรຌำงสวนปำ่ 1,188,989.00  1,188,989.00  1,188,989.00  1,158,311.00  

   (1) จ้านวน (สวน) 244.00          244.00          244.00          245.00          245.00          

   (2) สมาชิกหมูบຌานป่าไมຌ (ครอบครัว) 3,170.00       3,215.00       3,228.00       3,228.00       3,228.00       

5. กำรร่วมทุน (ลຌำนบำท) 90.64           90.64           90.64           90.64           90.64           

   5.1 ถือหุຌน บ. ไมຌอัดไทย จก. มูลค่ำหุຌน 80.00           80.00           80.00           80.00           80.00           

   5.2 ถือหุຌน บ. จังหวดัท ำไมຌ จก. มูลค่ำหุຌน 10.64           10.64           10.64           10.64           10.64           

        - จ้านวน (บริษัท) 15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           

* ขຌอมูล ณ ดือนพฤศจกิายน 2559

ป ี2555 - 2559
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ป หม ยก รด นนง น 

ปี โ56เ – โ564 
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ปງำหมำยด ำนินงำน องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌ

ประภทธุรกิจ 2560 2561 2562 2563

1. ธุรกิจปำ่ไมຌ 3,075.00          3,075.00          3,075.00          3,075.00          

   1.1 กำรท ำไมຌจำกปำ่ธรรมชำติ (ลบ.ม.) 3,075.00          3,075.00          3,075.00          3,075.00          

        (1) ไมຌซุงสัก 750.00              750.00              750.00              750.00              

        (2) ไมຌซุงกระยาลย 2,325.00           2,325.00           2,325.00           2,325.00           

        (3) ไมຌสักปรรูปของกลาง - - - -

        (4) ไมຌกระยาลยปรรูปของกลาง - - - -

   1.2 กำรท ำไมຌจำกสวนปำ่ (ลบ.ม.)

        (1) ไมຌสัก 68,300.00          72,090.00          66,490.00          64,520.00          

        (2) ไมຌยคูาลิปตัส (ตัน) 68,239.00          63,851.00          79,034.00          92,122.00          

        (3) ผลผลิตยางพารา (ตัน) 6,023,210.00      6,264,228.00      6,176,801.00      6,258,176.00      

        (4) ยางพาราละอื นๆ 4,067.00           4,348.00           4,882.00           2,322.00           

2. ธุรกิจอุตสำหกรรมปำ่ไมຌ 456,684.00       419,576.00       396,976.00       396,976.00       

   2.1 กำรปรรูปไมຌสัก (ลบ.ฟ.) 275,184.00       238,076.00       215,476.00       215,476.00       

        (1) ไมຌซุงสักปรรูป -                  -                  -                  -                  

        (2) ไมຌสักหลี ยม -                  -                  -                  -                  

        (3) ไมຌสักสวนป่าปรรูป 275,184.00        238,076.00        215,476.00        215,476.00        

   2.2 กำรปรรูปไมຌกระยำลย (ลบ.ฟ.) -                  -                  -                  -                  

        (1) ไมຌกระยาลยปรรูป -                  -                  -                  -                  

        (2) ไมຌกระยาลยปรรูปอกชน -                  -                  -                  -                  

        (3) ไมຌกระยาลยสวนป่าปรรูป -                  -                  -                  -                  

   2.3 ผลิตภัณฑ์ไมຌ (ลบ.ฟ.) 66,600.00          66,600.00          66,600.00          66,600.00          

   2.4 อบ ไส ละอัดน  ำยำไมຌ (ลบ.ฟ.) 114,900.00        114,900.00        114,900.00        114,900.00        

3. ธุรกิจบริกำร (มูลค่ำ : ลຌำนบำท) 44.50              45.87              47.18              48.58              

   3.1 ท่องทีย่วชิงอนุรักษ์ 44.50               45.87               47.18               48.58               

   3.2 รับจຌำงปลูกปำ่ -                  -                  -                  -                  

   3.3 FSC -                  -                  -                  -                  

4. กำรปลูกสรຌำงสวนปำ่ -                  -                  -                  -                  

   (1) จ้านวน (สวน) 245.00              245.00              245.00              245.00              

   (2) สมาชิกหมูบຌานป่าไมຌ (ครอบครัว) 3,600.00           3,600.00           3,600.00           3,600.00           

5. กำรร่วมทุน (ลຌำนบำท) 90.64               90.64               90.64               90.64               

   5.1 ถือหุຌน บ. ไมຌอัดไทย จก. มูลค่ำหุຌน -                  -                  -                  -                  

   5.2 ถือหุຌน บ. จังหวดัท ำไมຌ จก. มูลค่ำหุຌน 10.64               10.64               10.64               10.64               

        - จ้านวน (บริษัท) 14.00               14.00               14.00               14.00               

ป ี2560 - 2563
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ผลผลิตจากสวนปຆา 
ประจ าปี โ56เ 
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การผลติไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคเหนือบน ปี 2560

ส านกังาน สวนป่า โครงการท่ี เน้ือท่ีท าไม้ แปลงปี ชนิดไม้ ผลิต ขายทอ้งถ่ิน จา้งเอกชนปร. ส่ง รล.แม่เมาะ ส่งรล.ร้องกวาง อ่ืนๆ  (คบจ)

เชียงใหม่ ไมน้อกโครงการ สกั 450          450          

เชียงใหม่ ไมน้อกโครงการ กระยาเลย 125          125          

เชียงใหม่ แม่หอพระ 1              643          2540/14,2517,2522 สกัสวนป่า 1,850       1,200       280                250               120           

เชียงใหม่ แม่ล้ี 1              1,795       2526 , 2527 , 2520 สกัสวนป่า 2,400       1,400       1,000            -            

เชียงใหม่ แม่แจ่ม 2              195          2517 , 2518 สกัสวนป่า 800          800          -            

เชียงใหม่ แม่หาด-แม่กอ้ 2              340          2526-18,2525-13 สกัสวนป่า 1,000       500          500               -            

เชียงใหม่ หลกัหม่ืน 4              512          2526 สกัสวนป่า 700          700          -            

เชียงใหม่ สะเมิง 4              สกัสวนป่า -            

เชียงใหม่ บา้นวงษา 4              200          2518 สกัสวนป่า 800          600          200               -            

เชียงใหม่ ไชยปราการ 4              สกัสวนป่า -          -            

เชียงใหม่ บา้นหลวง 4              462.45     2526 สกัสวนป่า 600          450          150               -            

เชียงใหม่ สาละวิน 4              214.00     2523 สกัสวนป่า 200          200          -            

เชียงใหม่ แม่อุมลอง 4              193.00     2522 สกัสวนป่า 450          450          -            

เชียงใหม่ แม่อุคอ 4              200          2527 สกัสวนป่า 300          300          -            

เชียงใหม่ ดอยเชียงดาว 5 800 2523 สกัสวนป่า 1,000          500             500               -            

เชียงใหม่ ดอยเชียงดาว 5 สกัสวนป่า -             -            

เชียงใหม่ แม่หาด-แม่กอ้ 2                 218             2548 , 2549 น ้ายางพารา 60,000        60,000        

รวม 5,554.09     รวมไมส้กัสวนป่า 10,100        7,100          280                    2,600                -                     120              

ล าปาง ไมน้อกโครงการ สกั 100          100          

ล าปาง ไมน้อกโครงการ กระยาเลย 100.00     100          

ล าปาง แมม่าย 1              1,043.74  2528/2514/2516 สกัสวนป่า 3,600.00  2,500       1,100            

ล าปาง แมท่รายค า 1              1,899.00  2524/2543-2515/2523 สกัสวนป่า 2,600.00  1,600       1,000            

ล าปาง ทุ่งเกวียน 1              683.00     2513-462/ 2516 สกัสวนป่า 2,400.00  2,000       400               

ล าปาง แมเ่มาะ 1              1,881.00  2524/2527/2526 สกัสวนป่า 3,000.00  2,600       400               

ล าปาง แมจ่าง 1              1,246.00  2522/2544-12/2545-12 สกัสวนป่า 3,000.00  2,600       400               

ล าปาง แมส่กุ 4              474.00     2522 สกัสวนป่า 300.00     200          100               

ล าปาง เวียงมอก 4              472.02     2519(b2) สกัสวนป่า 530.00     530          

ล าปาง แม่พริก-แม่สะเรียม 4              459.95     2519 สกัสวนป่า 400.00     400          

ล าปาง แม่ยาว-แม่ซา้ย 4              283          2548และ2549 ยางพาราแผ่นดิบ 7,000       7,000       

รวม 8,158.71     รวม-ไมส้กัสป. 15,830        12,430        -                     3,400                -                     -               

แพร่ ไม้นอกโครงกำร สัก 200          200          

แพร่ ขนุแมค่ ามี 1              2,149.87  2545/12,2527,2518/31,2522 สักสวนป่ำ 5,700       4,200       1,500             

แพร่ วังชิน้ 1,2 932.00     2533(wc23),2522(wc7-2),2522(wc6) สักสวนป่ำ 3,100       1,100       2,000             

แพร่ แมย่ม-แมแ่ปง 1,2 397          2528 สักสวนป่ำ 2,500       1,000       1,500             

แพร่ นาพูน 2              264          2527 สักสวนป่ำ 1,500       1,000       500                

แพร่ แมส่รอย 2              318.53     2522 สักสวนป่ำ 2,500       1,000       1,500             

แพร่ แมค่ าปอง-แมส่าย 2,3 161.00     2526 สักสวนป่ำ 1,200       700          500                

แพร่ แมแ่ฮด 4              330.00     2521 สักสวนป่ำ 1,100       600          500                

แพร่ นครน่าน 4              667.00     2527 สักสวนป่ำ 1,200       1,200       

แพร่ เด่นชยั 5              584.54     2522 สักสวนป่ำ 250          250          

แพร่ นครน่าน 4              502          2,522                              น ้ายางพารา 12,000     12,000     

รวม - ไมส้กั 5,804          19,050        11,050        8,000                 -               

สนง. แม่เมาะ แม่เมาะ สกั
รวมทั้งส้ิน 19,517        รวม-ไมส้กั สป. 44,980        30,580        280                    6,000                8,000                 120              
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P การผลิตไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคเหนือล่าง ปี 2560

ล าดบัท่ี ส านกังาน สวนป่า โครงการท่ี เน้ือท่ีท าไม้ แปลงปี ชนิดไม้ ผลิต ขายทอ้งถ่ิน จา้งเอกชนแปรรูป ส่ง รล.ร้องกวาง ส่ง รล.แม่เมาะ อ่ืนๆ  (คบจ)

7             อุตรดิตถ์ ศรีสชันาลยั  2-3 418       2523 ( 4 ) สกัสวนป่า 2,700       2,700          -                      

8             อุตรดิตถ์ แม่สาน 4              620          2524 (3) สกัสวนป่า 1,000       1,000          -                      

9             อุตรดิตถ์ ท่าปลา 3              500          2528(1) สกัสวนป่า 2,500       -             2,500                  

10           อุตรดิตถ์ ปากปาด 4              730          2526(1) สกัสวนป่า 1,500       1,500          -                      

รวม 2,268.00     รวมไมส้กัสวนป่า 7,700          5,200              2,500                        -                   -                -              

8             ตาก เชียงทอง 1              335          2527(600)/2 สกัสวนป่า 1,000       1,000          

9             ตาก เมืองตาก 4              สกัสวนป่า -             

10           ตาก หว้ยระบ า 6              183          2522 , 2531 สกัสวนป่า 1,500       1,500          

11           ตาก ลาดยาว 2              522          (2531,2535:2nd) (2526: 3th) สกัสวนป่า 1,500       1,500          

12           ตาก ห้วยระบ า กระถินเทพา -             

13           ตาก ไตรตรึงษ์ 5              ยคูาลิปตสั -             

14           ตาก คลองสวนหมาก-คลองขลุง 5              300          2518 สกัสวนป่า 1,000       1,000          

15           ตาก บ้านด่านลานหอย 1              980          2517_49, 2522_49 ยคูาลิปตสั 3,800       3,800          

รวม 2,320.23     รวม-ไมส้กัสป. 8,800          8,800              -                            -                   -                -              

7            พิษณุโลก เขากระยาง 1              418          2544-11 สกัสวนป่า 800          800             

8            พิษณุโลก น  าตาก 4              544          2525 สกัสวนป่า 700          700             

9            พิษณุโลก เขาคณา 3              180          2525 ตอนท่ี 1 สกัสวนป่า 600          600             

10          พิษณุโลก ดงเจริญ สกัสวนป่า
11          พิษณุโลก ลุ่มน  าวังทองฝ่ังซ้าย สกัสวนป่า
12          พิษณุโลก ท่าแดง สกัสวนป่า

7            พิษณุโลก คก.ปรับปรุงฯ 5              300          2522 สกัสวนป่า 600          600             

8            พิษณุโลก ลุ่มน  าวังทองฝ่ังขวา 5              689          2512-2516 สกัสวนป่า 860          860             

รวม - ไมส้กั 2,131          3,560          3,560              -                            -                   -                -              

1             สนง. แม่เมาะ แม่เมาะ สกั
รวมทั้งส้ิน 6,719          รวม-ไมส้กั สป. 20,060        17,560            2,500                        -                   -                -              
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การผลิตไม้ซุง และไม้สวนปา่ ของ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ภาคกลาง ป ี2560

ล ำดับที่ ส ำนกังำน สวนป่ำ โครงกำรที่ เนือ้ทีท่ ำไม้ แปลงปี ชนดิไม้ ผลติ ขายทอ้งถิ่น จ้ำงเอกชนแปรรูป สง่ ส.ออ. สง่ รล.สมเด็จ อ่ืนๆ  
7 บ้านโป่ง เกริงกระเวีย 4 940.00          2524 สกัสวนป่า 800             800                

8 บ้านโป่ง สะพานลาว 5 100.00          2531 สกัสวนป่า 300             300                

11 บ้านโป่ง ทองผาภูมิ 2 50.00          2527 สกัสวนป่า 500             500                

11 บ้านโป่ง ทองผาภูมิ 2 600.00        2531 สกัสวนป่า 900             900                

7 บ้านโป่ง ทองผาภูมิ 2 300.00        2529/2522 สกัสวนป่า 900             900                

7 บ้านโป่ง ไทรโยค 1 4 267.42          2519 สกัสวนป่า 800             800                

7 บ้านโป่ง ไทรโยค 2 4 367.00          2538 สกัสวนป่า 140             140                

8 บ้ำนโป่ง ไทรโยค 2 4 797.50          2529 สกัสวนป่า 600             600                

3,421.92     รวมสักสวนปา่ 4,940         4,940           -                      -               -                     -              

12 บ้านโป่ง องคต 2 169.00        2528/50 ยูคา 300           300              

13 บ้านโป่ง องคต 2 121.00        2529/50 ยูคา 300           300              

14 บ้านโป่ง ดอนแสลบ 5 92.99          2532 ยูคา 500           500              

15 บ้านโป่ง ดอนแสลบ 5 175.00        2533 ยูคา 700           700              

557.99        รวมยูคา 1,800         1,800           -                      -               -                     -              

19 บ้ำนโป่ง ทองผำภูมิ 2 190 2531 ไม้ยำงพำรำ 2,000         2,000           

อ่ืนๆ
190.00        รวมอ่ืนๆ 2,000         2,000           -                      -               -                     -              

19 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 186.49          2543/2524 ยางพาราแผน่ดิบ 20,000        20,000           

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 173.82          2544/2528 ยางพาราแผน่ดิบ 22,000        22,000           

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 21.22            2543/2529 ยางพาราแผน่ดิบ 2,000          2,000             

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 20.15            2543/2530 ยางพาราแผน่ดิบ 1,300          1,300             

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 18.46            2543/2531 ยางพาราแผน่ดิบ 1,400          1,400             

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 429.64          2534/2532 ยางพาราแผน่ดิบ 39,000        39,000           

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 176.13          2536 ยางพาราแผน่ดิบ 19,000        19,000           

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 81.61            2551/2522 ยางพาราแผน่ดิบ 9,000          9,000             

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 250.86          2551/2529 ยางพาราแผน่ดิบ 28,000        28,000           

20 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 21.09            2551/2530 ยางพาราแผน่ดิบ 2,300          2,300             

21 บ้ำนโป่ง ทองผาภูมิ 2 271.50          2552/2529 ยางพาราแผน่ดิบ 30,000       30,000           

20 บ้ำนโป่ง ไทรโยค 2 4 80.00            2530/2547 ยางพาราแผน่ดิบ 16,000        16,000           

20 บ้ำนโป่ง ไทรโยค 2 4 31.00            2535/2547 ยางพาราแผน่ดิบ 6,000          6,000             

20 บ้ำนโป่ง ไทรโยค 2 4 10.00            2538/2547 ยางพาราแผน่ดิบ 2,000          2,000             

20 บ้ำนโป่ง หนองหญา้ปลอ้ง 4 13.00            2524-25 ยางพาราแผน่ดิบ 1,700          1,700             

20 บ้ำนโป่ง บางสะพาน 4 35.00            2552/2523 น ้ายางพารา 3,600          3,600             

1,819.97     รวมยางพารา 203,300     203,300       -                      -               -                     -              

รวม 5,989.88     212,040     212,040       -                      -               -                     -              

2 ศรีรำชำ ไม้ป่ำนอกฯ กระยาเลย 2,000         2,000           

7 ศรีราชา มิตรภาพ 5 200 2505 สกัสวนป่า 120           120              

200.00        รวมสักสวนปา่ 120           120              -                      -               -                     -              

10 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 43.00          2555 ยูคา 430           430              

11 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 108.00        25/51 ยูคา 1,080         1,080           

12 ศรีราชา สระแก้ว 2 184.00        2553 ยูคา 828           828              

11 ศรีราชา สระแก้ว 3 138.00 2554 ยูคา 1,043         1,043           

13 ศรีราชา สระแก้ว 4 37.00 2555(หนอ่) ยูคา 296           296              

14 ศรีราชา สระขวญั 5 200.00 2525/2549 ยูคา 1,200         1,200           

15 ศรีราชา ลาดกระทงิ 6 45.00 2548 ยูคา 200           200              

16 ศรีราชา ลาดกระทงิ 6 180.00 2553 ยูคา 1,000         1,000           

17 ศรีราชา ลาดกระทงิ 6 240.00 2554 ยูคา 1,000         1,000           

18 ศรีราชา ลาดกระทงิ 6 500.00 2541/2550 ยูคา 3,000         3,000           

1,675.00     รวมยูคา 10,077       10,077         -                      -               -                     -              

19 ศรีราชา ลาดกระทงิ 6 345.00        2553 ไม้กระถินเทพา 4,500         4,500           

20 ศรีราชา หว้ยแร้ง 4 202.00        2529/1 ไม้ยางพารา 5,050         5,050           

21 ศรีราชา หว้ยแร้ง 4 130.00        2528/4 ไม้ยางพารา 3,250         3,250           

677.00        รวมอ่ืนๆ 12,800       12,800         -                      -               -                     -              

22 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 125.00        22/47 น ้ายางพารา 20,000       20,000         

24 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 102.00        26/47 น ้ายางพารา 18,000       18,000         

25 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 25.00          24/47 น ้ายางพารา 4,500         4,500           

26 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 74.00          25/47 น ้ายางพารา 10,850       10,850         

27 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 109.00        25/49 น ้ายางพารา 13,000       13,000         

28 ศรีราชา คลองตะเกรา 4 63.00          25/51 น ้ายางพารา 7,000         7,000           

29 ศรีราชา ทา่ตะเกียบ 4 89.00          27/47 น ้ายางพารา 14,000       14,000         

30 ศรีราชา ทา่ตะเกียบ 4 235.00        29/47 น ้ายางพารา 36,000       36,000         

31 ศรีราชา สระแก้ว 2 100.00        2547 น ้ายางพารา 13,000       13,000         

32 ศรีราชา สระแก้ว 2 20.00          2549 น ้ายางพารา 2,000         2,000           

33 ศรีราชา สระแก้ว 2 65.00          2550 น ้ายางพารา 10,000       10,000         

34 ศรีราชา แก่งหางแมว 4 236.00        2547/25 น ้ายางพารา 23,500       23,500         

35 ศรีราชา แก่งหางแมว 4 196.00        2547/26 น ้ายางพารา 26,000       26,000         

36 ศรีราชา แก่งหางแมว 4 98.00          2547/31 น ้ายางพารา 14,500       14,500         

37 ศรีราชา แก่งหางแมว 4 145.00        2549/26 น ้ายางพารา 16,000       16,000         

87



การผลิตไม้ซุง และไม้สวนปา่ ของ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ภาคกลาง ป ี2560

ล ำดับที่ ส ำนกังำน สวนป่ำ โครงกำรที่ เนือ้ทีท่ ำไม้ แปลงปี ชนดิไม้ ผลติ ขายทอ้งถิ่น จ้ำงเอกชนแปรรูป สง่ ส.ออ. สง่ รล.สมเด็จ อ่ืนๆ  
38 ศรีราชา แก่งหางแมว 4 70.00          2550/25 น ้ายางพารา 9,700         9,700           

39 ศรีราชา แก่งหางแมว 4 120.00        2550/26 น ้ายางพารา 13,500       13,500         

40 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 67.00          2542/22 น ้ายางพารา 11,550       11,550         

41 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 30.00          2542/21 น ้ายางพารา 4,500         4,500           

42 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 382.00        2549/21 น ้ายางพารา 47,000       47,000         

43 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 100.00        2549/22 น ้ายางพารา 12,000       12,000         

44 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 177.00        2549/22 น ้ายางพารา 21,000       21,000         

45 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 247.00        2547/27 น ้ายางพารา 29,000       29,000         

46 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 215.00        2548/27 น ้ายางพารา 25,000       25,000         

47 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 50.00          2550/22 น ้ายางพารา 5,400         5,400           

48 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 150.00        2550/28 น ้ายางพารา 16,000       16,000         

49 ศรีราชา โป่งน ้าร้อน 4 100.00        2551/29 น ้ายางพารา 9,000         9,000           

50 ศรีรำชำ โป่งน ้าร้อน 4 188.00        2548/28 น ้ายางพารา 22,000       22,000         

51 ศรีรำชำ โป่งน ้าร้อน 4 102.00        2550/29 น้ ำยำงพำรำ 11,000       11,000         

52 ศรีรำชำ โป่งน ้าร้อน 4 190.00        2549/28 น้ ำยำงพำรำ 21,450       21,450         

53 ศรีรำชำ ทา่กุ่มโนโบรุ อุเมดะ 4 148.00        2541 น้ ำยำงพำรำ 28,697       28,697         

54 ศรีรำชำ ทา่กุ่มโนโบรุ อุเมดะ 4 160.00        2542 น้ ำยำงพำรำ 31,198       31,198         

55 ศรีรำชำ ทา่กุ่มโนโบรุ อุเมดะ 4 92.00          2546 น้ ำยำงพำรำ 17,919       17,919         

56 ศรีรำชำ ทา่กุ่มโนโบรุ อุเมดะ 4 256.00        2548 น้ ำยำงพำรำ 52,166       52,166         

57 ศรีรำชำ ทา่กุ่มโนโบรุ อุเมดะ 4 3.80            2550 น้ ำยำงพำรำ 888           888              

58 ศรีรำชำ ทา่กุ่มโนโบรุ อุเมดะ 4 150.00        2551 น้ ำยำงพำรำ 21,262       21,262         

59 ศรีรำชำ จินตกานนท์ 1 47.00          2547 น้ ำยำงพำรำ 9,200         9,200           

60 ศรีรำชำ หว้ยแร้ง 4 54.00          2528/3 น้ ำยำงพำรำ 3,183         3,183           

61 ศรีรำชำ หว้ยแร้ง 4 155.00        2529/2 น้ ำยำงพำรำ 10,283       10,283         

62 ศรีรำชำ หว้ยแร้ง 4.00         317.00        2530/2 น้ ำยำงพำรำ 21,027.60  21,027.60    

63 ศรีรำชำ หว้ยแร้ง 4.00         121.00        2530/3 น้ ำยำงพำรำ 9,809.80    9,809.80      

5,373.80     รวมยางพารา 692,084     692,084       -                      -               -                     -              

รวม 15,851.60    717,080     717,080       -                      -               -                     -              
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การผลิตไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ปี 2560

ล้าดับที่ ส้านักงาน สวนปา่ ครงการที่ นื อที่ท้าไมຌ ชนิดไมຌ ผลิต ขายทຌองถิ่น จຌางอกชนปรรูป สง ส.อต. สง รล.สมดใจ อื่นๆ  

1 ขอนกน ไมຌปา่นอกฯ สัก -             -             

2 ขอนกน ไมຌปา่นอกฯ กระยาลย 700            700            

7 ขอนกน หຌวยปลาดุก 1,3 500           สักสวนปา่ 1,500          1,500          

8 ขอนกน นาดຌวง 4 สักสวนปา่ -             

9 ขอนกน ภสูวรรค์ 4 262           สักสวนปา่ 500            500            

762           รวมสักสวนปำ่ 2,000          2,000          -                   -          -                  -            

12 ขอนกน มัญจาคีรี 3 1,502         ยูคา 15,000        15,000        

14 ขอนกน หนองมใก 5 85             ยูคา 262            262            

15 ขอนกน ดงซ้า 5 500           ยูคา 1,000          1,000          -                  

2,087         รวมยูคำ 16,262        16,262        -                   -          -                  -            

16 ขอนกน น ้าสม 3 ประดู -             -             

-            รวมอ่ืนๆ -             -             -                   -          -                  -            

17 ขอนกน ภสูวรรค์ 4 178           ยางผนดิบ 36,556         36,556        

18 ขอนกน ขาสวนกวาง 4 98             ยางผนดิบ 10,922         10,922        

19 ขอนกน สมดใจ 1 3 1,802         น ้ายางพารา 210,585       210,585      

20 ขอนกน บงึกาฬ 4 1,106         น ้ายางพารา 241,349       241,349      

21 ขอนกน ซกา 3 41             น ้ายางพารา 6,875           6,875          

21 ขอนกน ซพิสัย 3 706           น ้ายางพารา 133,697       133,697      

22 ขอนกน น ้าสม 3 1,092         น ้ายางพารา 202,499       202,499      

23 ขอนกน สมดใจ 2 3 162           น ้ายางพารา 17,600         17,600        

5,023         รวมยำงพำรำ 860,083.11  860,083      -                   -          -                  -            

-             -             -                   -          -                  -            

รวม 7,872         879,045      879,045      -                   -          -                  -            

1 นครราชสีมา ไมຌปา่นอกฯ กระยาลย 700            700            

รวมสักสวนปำ่ -             -             -                   -          -                  -            

8 นครราชสีมา ทุงมน-บกัได-ตาบา 5 ยูคา -             

9 นครราชสีมา ดงคใง 5 990.00       ยูคา 20,000.00    20,000        

10 นครราชสีมา สูงนิน 5 400.00       ยูคา 1,800.00      1,800          

11 นครราชสีมา ดานขุนทด 2 ยูคา -             

12 นครราชสีมา คอนสาร 3 410 ยูคา 1,800          1,800          

13 นครราชสีมา กาบชิง 5 ยูคา -             

14 นครราชสีมา ดงพลอง 5 150 ยูคา 700.00        700            

15 นครราชสีมา คกจด 100 ยูคา 1,500          1,500          

2,050         รวมยูคำ 25,800        25,800        -                   -          -                  -            

รวมอ่ืนๆ -             -             -                   -          -                  -            

21 นครราชสีมา คอนสาร 3 ยางผนดิบ -             

22 นครราชสีมา ดง฿หญ2,4 5 ยางผนดิบ -             

23 นครราชสีมา ปกัธงชัย(วงัน ้าขียว) 4 426.65 ยางผนดิบ 37,985        37,985        

24 นครราชสีมา ภดิูน 5 288.83 ยางผนดิบ 35,632        35,632        

25 นครราชสีมา ยางพารา -             -             

715.48 รวมยำงพำรำ 73,617        73,617        -                   -          -                  -            

รวม 5,531         100,117      100,117      -                   -          -                  -            

1 อุบลราชธานี ไมຌปา่นอกฯ กระยาลย 700            700            

รวมสักสวนปำ่ -             -             -                   -          -                  -            

14 อุบลราชธานี ดงภพูาน 5 800 ยูคา 6,000          6,000          

15 อุบลราชธานี มวงสามสิบ 5 500 ยูคา 3,000          3,000          

1,300         รวมยูคำ 9,000          9,000          -                   -          -                  -            

รวมอ่ืนๆ -             -             -                   -          -                  -            

21 อุบลราชธานี ดงภพูาน 247 ยำงผ่นดบิ 10,733        10,733        

22 อุบลราชธานี พิบลูมังสาหาร 1 316 น  ำยำงพำรำ 41,292        41,292        

23 อุบลราชธานี พิบลูมังสาหาร 3 2761 น  ำยำงพำรำ 488,662      488,662      

24 อุบลราชธานี ขุนหาญ 3 2,233         น  ำยำงพำรำ 327,817      327,817      

25 อุบลราชธานี มุกดาหาร 4 1684 น  ำยำงพำรำ 164,584      164,584      

26 อุบลราชธานี พิบลูมังสาหาร2 คก3 (ชองมใก 3 310 น  ำยำงพำรำ 32,591        32,591        

27 อุบลราชธานี พลาญขอย 4 345 น  ำยำงพำรำ 58,084        58,084        

28 อุบลราชธานี คอลน 5 350 น  ำยำงพำรำ 45,894        45,894        

29 อุบลราชธานี ละอาะ 5 450 น  ำยำงพำรำ 48,628        48,628        

6,988         รวมยำงพำรำ 1,218,285    1,218,285    -                   -          -                  -            

รวม 6,988         1,227,985    1,227,985    -                   -          -                  -            
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การผลติไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้ ปี 2560

ล าดบัท่ี ส านกังาน สวนป่า โครงการท่ี เน้ือท่ีท าไม้ แปลงปี ชนิดไม้ ผลิต ขายทอ้งถ่ิน จา้งเอกชนแปรรูป ส่ง รล.ร้องกวาง ส่ง รล.แม่เมาะ อ่ืนๆ  (คบจ)

1             สรุาษฏร์ธานี สป.พระแสง 1 1 313.77      ไม้ยางพารา 19,039          19,039          

2             สรุาษฏร์ธานี สป.พระแสง 3 3 192.28      ไม้ยางพารา 10,906          10,906          

3             สรุาษฏร์ธานี สป.สนิปนุ 1 1 58.25        ไม้ยางพารา 3,372            3,372            

4             สรุาษฏร์ธานี สป.สนิปนุ 3 3 20.12        ไม้ยางพารา 1,248            1,248            

5             สรุาษฏร์ธานี สป.กาญจนดษิฐ์ 3 207.59      ไม้ยางพารา 5,678            5,678            

6             สรุาษฏร์ธานี สป.ไชยา 4 ไม้ยางพารา
7             สรุาษฏร์ธานี สป.คนัธุลี 4 ไม้ยางพารา
8             สรุาษฏร์ธานี สป.ทา่ชนะ 4 ไม้ยางพารา
9             สรุาษฏร์ธานี สป.สลยุ 1 300.00      ไม้ยางพารา 6,069            6,069            

10           สรุาษฏร์ธานี สป.หลงัสวน 2 143.71      ไม้ยางพารา 2,730            2,730            

11           สรุาษฏร์ธานี สป.ทุง่ตะโก 3 99.77        ไม้ยางพารา 11,806          11,806          

12           สรุาษฏร์ธานี สป.กะเปอร์ 4 77.02        ไม้ยางพารา 7,347            7,347            

13           สรุาษฏร์ธานี สป.เขาไม้แก้ว 4 ไม้ยางพารา
1,412.51  รวมไม้ยางพารา 68,195        68,195        -             -          -           -           

1             สรุาษฏร์ธานี สป.พระแสง 1 1 2,989.27   น ้ายางพารา 219,175        219,175        

2             สรุาษฏร์ธานี สป.พระแสง 3 3 900.05      น ้ายางพารา 50,445          50,445          

3             สรุาษฏร์ธานี สป.สนิปนุ 1 1 310.27      น ้ายางพารา 66,286          66,286          

4             สรุาษฏร์ธานี สป.สนิปนุ 3 3 843.36      น ้ายางพารา 221,771        221,771        

5             สรุาษฏร์ธานี สป.กาญจนดษิฐ์ 3 1,057.00   น ้ายางพารา 256,828        256,828        

6             สรุาษฏร์ธานี สป.ไชยา 4 682.20      ยางแผน่ดบิ 93,100          93,100          

7             สรุาษฏร์ธานี สป.คนัธุลี 4 331.31      ยางแผน่ดบิ 23,400          23,400          

8             สรุาษฏร์ธานี สป.ทา่ชนะ 4 2,247.29   น ้ายางพารา 847,202        847,202        

9             สรุาษฏร์ธานี สป.สลยุ 1 1,164.85   น ้ายางพารา 169,942        169,942        

10           สรุาษฏร์ธานี สป.หลงัสวน 2 1,715.32   น ้ายางพารา 133,090        133,090        

11           สรุาษฏร์ธานี สป.ทุง่ตะโก 3 1,357.73   น ้ายางพารา 223,804        223,804        

12           สรุาษฏร์ธานี สป.กะเปอร์ 4 193.16      ยางแผน่ดบิ 15,760          15,760          

13           สรุาษฏร์ธานี สป.เขาไม้แก้ว 4 124.18      ยางแผน่ดบิ 30,764          30,764          

รวม 13,915.99   ยางพารา/(แผน่/น ้า) 2,351,567        2,351,567        -                 -             -               -               

1             หาดใหญ่ สป.เหนอืคลอง 1 1 ไม้ยางพารา -               

2             หาดใหญ่ สป.เหนอืคลอง 2 2 ไม้ยางพารา -               

3             หาดใหญ่ สป.คลองทอ่ม 2 399.30      ไม้ยางพารา 13,377.57     13,377.57     

4             หาดใหญ่ สป.อ่าวตง 1 ไม้ยางพารา -               

5             หาดใหญ่ สป.วงัวเิศษ 1 1 ไม้ยางพารา -               

6             หาดใหญ่ สป.วงัวเิศษ 3 3 388.66      ไม้ยางพารา 7,384.54       7,384.54       

7             หาดใหญ่ สป.พรุดนินา 1 ไม้ยางพารา -               

8             หาดใหญ่ สป.อ่าวลกึ 4 238.31      ไม้ยางพารา 9,510.87       9,510.87       

9             หาดใหญ่ สป.เขาพนมเบญจา 3 ไม้ยางพารา -               

10           หาดใหญ่ สป.หว้ยน ้าขาว 4 ไม้ยางพารา -               

11           หาดใหญ่ สป.บางขัน 4 ไม้ยางพารา -               

12           หาดใหญ่ สป.หาดใหญ่ 4 ไม้ยางพารา -               

1,026.27  รวมไม้ยางพารา 30,272.98     30,272.98     -               -           -             -             

1             หาดใหญ่ สป.เหนอืคลอง 1 1 2,400.00   น ้ายางพารา 175,800        175,800.00   

2             หาดใหญ่ สป.เหนอืคลอง 2 2 555.79      น ้ายางพารา 44,700          44,700.00     

3             หาดใหญ่ สป.คลองทอ่ม 2 1,114.58   น ้ายางพารา 69,500          69,500.00     

4             หาดใหญ่ สป.อ่าวตง 1 1,586.00   น ้ายางพารา 161,500        161,500.00   

5             หาดใหญ่ สป.วงัวเิศษ 1 1 828.11      น ้ายางพารา 50,000          50,000.00     

6             หาดใหญ่ สป.วงัวเิศษ 3 3 2,938.02   น ้ายางพารา 180,000        180,000.00   

7             หาดใหญ่ สป.พรุดนินา 1 1,309.43   น ้ายางพารา 146,500        146,500.00   

8             หาดใหญ่ สป.อ่าวลกึ 4 641.87      น ้ายางพารา 56,500          56,500.00     

9             หาดใหญ่ สป.เขาพนมเบญจา 3 99.42       ยางแผน่ดบิ 17,700          17,700.00     

10           หาดใหญ่ สป.หว้ยน ้าขาว 4 722.33      น ้ายางพารา 137,500        137,500.00   

11           หาดใหญ่ สป.บางขัน 4 1,758.10   น ้ายางพารา 234,500        234,500.00   

12           หาดใหญ่ สป.หาดใหญ่ 4 211.81      น ้ายางพารา 55,000          55,000.00     

-               

รวม 14,165.46   ยางพารา/(แผน่/น ้า) 1,329,200.00   1,329,200.00   -                 -             -               -               
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การผลติไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้ ปี 2560

ล าดบัท่ี ส านกังาน สวนป่า โครงการท่ี เน้ือท่ีท าไม้ แปลงปี ชนิดไม้ ผลิต ขายทอ้งถ่ิน จา้งเอกชนแปรรูป ส่ง รล.ร้องกวาง ส่ง รล.แม่เมาะ อ่ืนๆ  (คบจ)

1             หาดใหญ่ สป.เหนอืคลอง 1 1 ยางก้อนถ้วย 3,000            3,000            

2             หาดใหญ่ สป.เหนอืคลอง 2 2 ยางก้อนถ้วย -               

3             หาดใหญ่ สป.คลองทอ่ม 2 ยางก้อนถ้วย -               

4             หาดใหญ่ สป.อ่าวตง 1 ยางก้อนถ้วย 80,000          80,000          

5             หาดใหญ่ สป.วงัวเิศษ 1 1 ยางก้อนถ้วย -               

6             หาดใหญ่ สป.วงัวเิศษ 3 3 ยางก้อนถ้วย 5,000            5,000            

7             หาดใหญ่ สป.พรุดนินา 1 ยางก้อนถ้วย -               

8             หาดใหญ่ สป.อ่าวลกึ 4 ยางก้อนถ้วย 3,000            3,000            

9             หาดใหญ่ สป.เขาพนมเบญจา 3 ยางก้อนถ้วย -               

10           หาดใหญ่ สป.หว้ยน ้าขาว 4 ยางก้อนถ้วย -               

11           หาดใหญ่ สป.บางขัน 4 ยางก้อนถ้วย -               

12           หาดใหญ่ สป.หาดใหญ่ 4 ยางก้อนถ้วย -               

-             88,000             88,000             -                 -             -               -               
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ขຌอมูลพืๅนทีไสวนปຆาของ
องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌ 
ยกตามรายภาค 
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องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตชยีง฿หม่
1 สวนปา่มหอพระ ชียง฿หม 1 9,246.000 10,578.420 

2 สวนปา่มจม ชียง฿หม 2 6,417.056 6,882.004 

3 สวนปา่หลวงสันก้าพง ชียง฿หม 2 4,650.000 4,582.835 

4 สวนปา่มหลักหมื น ชียง฿หม 4 9,449.000 9,141.533 

5 สวนปา่บຌานหลวง ชียง฿หม 4 6,639.000 5,085.579 

6 สวนปา่ไชยปราการ ชียง฿หม 4 11,441.000 17,369.450 

7 ครงการปลูกสรຌางสวนปา่สะมงิ ชียง฿หม 4 935.318 935.346 

8 สวนปา่ดอยบอหลวง ชียง฿หม 5 12,350.000 17,799.384 

9 สวนปา่ดอยชียงดาว ชียง฿หม 5 4,300.000 1,817.539 

10 สวนปา่ปางไมຌดง ชียง฿หม 5 2,765.000 1,905.912 

11 สวนปา่ครงการปา่มหาด ชียง฿หม 5 600.000 745.705 

12 สวนปา่ม฿จ-มอาย ชียง฿หม 5 950.000 796.979 

13 สวนปา่ครงการหลวงบຌานวัดจันทร์ ชียง฿หม - 17,256.190 17,256.261 

14 สวนปา่สาละวิน มฮองสอน 4 5,268.950 5,770.952 

15 สวนปา่มอมุลอง มฮองสอน 4 6,419.950 6,475.853 

16 สวนปา่มอคุอ มฮองสอน 4 2,623.780 3,201.310 

17 สวนปา่มลี ล้าพูน 1 15,163.064 17,411.723 

18 สวนปา่มหาด-มกຌอ ล้าพูน 2 2,662.500 3,303.567 

19 สวนปา่บຌานวงษา ล้าพูน 4 10,234.780 10,071.094 

20 สวนปา่มธิ-มสาร ล้าพูน 5 3,190.000 2,211.558 

21 สวนปา่มธิ-มตีบ ล้าพูน 5 1,640.000 1,540.247 

22 สวนปา่มตืน-มนต ล้าพูน 5 1,440.000 1,809.560 

23 สวนปา่มลี  (ครงการ5) ล้าพูน 5 630.000 1,248.971 

24 สวนปา่ครงการปา่มลี ล้าพูน 5 2,040.000 1,255.242 

องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตพร่
25 สวนปา่นครนาน นาน 4 11,668.000 16,876.199 

26 สวนปา่น ้าปวั-น ้าพาง นาน 5 400.000 231.391 

27 สวนปา่นาพูน พร 2 1,910.000 2,165.057 

28 สวนปา่มสรอย พร 2 10,734.000 10,624.675 

29 สวนปา่มฮด พร 4 7,435.000 8,220.227 

30 สวนปา่มมาน พร 4 17,571.600 20,152.800 

31 ครงการปรับปรุงปา่สงวนหงชาติ
มยมตะวันตก

พร 5 400.000 340.011 

32 สวนปา่รงรียนปา่ไมຌ พร 5 3,950.000 3,271.759 

33 สวนปา่มคม-มสอง พร 4 1,600.000 1,608.558 

ล ำดบั
ที่ ชือ่สวนปำ่

สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคหนือบน

ครงกำรจงัหวัด นื อทีต่ำม
ทะบยีน (ไร)่

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่
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ล ำดบั
ที่ ชือ่สวนปำ่

สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคหนือบน

ครงกำรจงัหวัด นื อทีต่ำม
ทะบยีน (ไร)่

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่

34 สวนปา่ดนชัย-มจัวๆ พร 5 4,825.000 3,996.185 

35 สวนปา่มกຎอน-มสาย พร 5 1,210.000 1,252.753 

36 ครงการปรับปรุงปา่สงวนหงชาติ
มยຌ-มสาง

พร 5 450.000 394.777 

37 ครงการปรับปรุงปา่สงวนหงชาติ
มปาน

พร 5 775.000 864.624 

38 สวนปา่ขุนมค้ามี พร 1 20,014.439 19,597.233 

39 สวนปา่วังชิ น พร 1,2 14,323.000 15,264.571 

40 สวนปา่มสิน-มสูง พร 1,2 5,111.000 4,848.494 

41 สวนปา่มยม-มปง พร 1,2 1,865.000 1,918.094 

42 สวนปา่มค้าปอง-มสาย พร 2,3 3,641.000 4,214.424 

องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตล ำปำง
43 สวนปา่มยาว-มซຌาย ชียงราย 4 5,614.620 5,723.322 

44 สวนปา่ครงการปรับปรุงปา่สงวน
หงชาติหຌวยสักละปา่กกฝ่ังขวา

ชียงราย 5 50.000 -

45 สวนปา่หนวยจัดการตຌนน ้ามสลอง ชียงราย 5 6,650.000 -

46 สวนปา่หนวยจัดการปา่ไมຌที  ชร.14 พะยา 5 400.000 465.530 

47 สวนปา่หนวยจัดการปา่ไมຌที  ชร.21 พะยา 5 400.000 372.497 

48 สวนปา่มมาะ ล้าปาง 1 13,967.000 14,077.696 

49 สวนปา่มมาย ล้าปาง 1 20,522.000 21,670.622 

50 สวนปา่มจาง ล้าปาง 1 18,892.000 19,169.124 

51 สวนปา่ทุงกวียน ล้าปาง 1 15,127.000 16,777.292 

52 สวนปา่มทรายค้า ล้าปาง 1 15,332.000 18,414.877 

53 สวนปา่มวะ ล้าปาง 2 650.000 751.625 

54 สวนปา่มทาน ล้าปาง 2 65.780 72.456 

55 สวนปา่มพริก-มสะลียม ล้าปาง 4 9,765.680 11,517.724 

56 สวนปา่มสุก ล้าปาง 4 4,969.540 4,792.874 

57 สวนปา่วียงมอก ล้าปาง 4 7,225.000 7,366.846 

58 สวนปา่มตุຎย ล้าปาง 4 1,300.000 1,121.905 

59 สวนปา่มตຎา ล้าปาง 4 1,153.000 957.406 

368,278.247   388,290.652     รวมทั งหมด
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องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตตำก
1 สวนปา่ก้าพง ก้าพงพชร 4 1,714.310 2,094.898 

2
สวนปา่ครงการฯปา่คลองสวนหมาก-
คลองขลุง ก้าพงพชร 5 6,021.000 5,648.862 

3 สวนปา่ไตรตรึงษ์ ก้าพงพชร 5 1,620.000 132.412 

4 สวนปา่ชียงทอง ตาก 1 10,800.000 11,044.743 

5 สวนปา่มละมา ตาก 3 6,551.000 6,554.263 

6 สวนปา่พบพระ ตาก 4 14,775.140 11,711.306 

7 สวนปา่มสอด ตาก 4 6,347.500 2,961.308 

8 สวนปา่มอืงตาก ตาก 4 6,560.000 5,959.381 

9 สวนปา่ทาสองยาง ตาก 4 7,383.995 7,336.843 

10 สวนปา่มกุ-มสอด ตาก 5 2,248.540 2,376.921 

11 สวนปา่ประจ้ารักษ์ ตาก 5 268.000 242.435 

12
สวนปา่ครงการปรับปรุงปา่สงวนหงชาติ
ปา่ประดาง-วังจຌา ตาก 5 3,645.000 2,253.178 

13 สวนปา่ลาดยาว นครสวรรค์ 2 5,429.000 8,478.684 

14 สวนปา่ขาสูง-ขาพระ นครสวรรค์ 5 1,099.740 1,115.053 

15 สวนปา่ไผขียว-ตลุกดู อทุัยธานี 5 7,440.000 2,508.313 

16 สวนปา่หຌวยระบ้า อทุัยธานี 6 12,288.510 12,810.466 

17 สวนปา่บຌานดานลานหอย สุขทัย 1 14,500.000 16,183.084 

องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตพิษณุลก
18 สวนปา่หนองดง พิจิตร 5 150.000 151.725 

19 สวนปา่ขากระยาง พิษณุลก 1 12,967.000 14,293.684 

20 สวนปา่น ้าตาก พิษณุลก 4 18,254.790 18,856.712 

21 สวนปา่วัดบสถ์ พิษณุลก 5 820.000 535.404 

22
สวนปา่ครงการปรับปรุงปา่สงวนหงชาติ
ปา่สองฝ่ังล้าควนຌอย พิษณุลก 5 4,929.000 5,112.500 

23 สวนปา่สองฝ่ังล้าควนຌอย พิษณุลก 5 544.000 540.470 

24 สวนปา่ลุมน ้าวังทองฝ่ังขวา พิษณุลก 5 17,760.000 18,318.711 

25 สวนปา่วังกะบาก พิษณุลก 5 689.000 1,219.508 

26 สวนปา่ซ้ารูຌ พิษณุลก 5 550.000 546.949 

27 สวนปา่หຌวยปา่คาย พิษณุลก 5 1,000.000 765.882 

28 สวนปา่ลุมน ้าวังทองฝ่ังซຌาย พิษณุลก 5 800.000 801.579 

29 สวนปา่ยางขาว พิษณุลก 5 995.000 1,203.403 

30 สวนปา่ขาคณา พชรบรูณ์ 3 4,502.000 3,696.912 

31 สวนปา่ทาดง พชรบรูณ์ 4 943.000 1,152.499 

32 สวนปา่ดงจริญ พชรบรูณ์ 5 2,680.970 2,903.939 

ล ำดบั
ที่ ชือ่สวนปำ่ จงัหวัด

สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคหนือลำ่ง

นื อทีต่ำม
ทะบยีน (ไร)่ครงกำร นื อทีจ่ ำนกกำร

฿ชຌประยชน์ (ไร)่
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ล ำดบั
ที่ ชือ่สวนปำ่ จงัหวัด

สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคหนือลำ่ง

นื อทีต่ำม
ทะบยีน (ไร)่ครงกำร นื อทีจ่ ำนกกำร

฿ชຌประยชน์ (ไร)่
องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตอุตรดติถ์

33 สวนปา่มสาน สุขทัย 4 6,273.000 7,313.536 

34 สวนปา่ศรีสัชนาลัย สุขทัย 2,3 15,646.000 16,227.148 

35 สวนปา่ปากปาด อตุรดิตถ์ 4 11,653.000 9,736.222 

36 สวนปา่น ้าลี อตุรดิตถ์ 4 2,300.000 2,325.876 

37 สวนปา่หຌวยฉลอง-หຌวยสีสียด อตุรดิตถ์ 5 4,250.000 4,203.422 

38 สวนปา่นากล ้า อตุรดิตถ์ 5 50.000 33.981 

39 สวนปา่ทาปลา อตุรดิตถ์ 1,2,3 15,255.000 15,849.297 

231,703.495   225,201.509     รวมทั งหมด
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องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตบຌำนปง่
1 สวนปา่ทองผาภมูิ กาญจนบรีุ 2 18,096.69 19,212.691 

2 สวนปา่องคต กาญจนบรีุ 2 2,015.00 2,151.903 

3 สวนปา่ไทรยค 1 กาญจนบรีุ 4 8,752.17 5,798.158 

4 สวนปา่ไทรยค 2 กาญจนบรีุ 4 13,714.38 19,028.397 

5 สวนปา่กริงกระวีย กาญจนบรีุ 4 17,698.12 16,698.109 

6 สวนปา่ดอนสลบ - ลาขวัญ กาญจนบรีุ 5 6,250.00 6,654.507 

7 สวนปา่หนองรง 1 กาญจนบรีุ 5 4,964.00 5,149.357 

8 สวนปา่หนองรง 2 กาญจนบรีุ 5 1,750.00 1,698.180 

9 สวนปา่สะพานลาว กาญจนบรีุ 5 1,900.00 1,740.993 

10 สวนปา่บางสะพาน ประจวบฯ 4 155.35 178.876 

11 สวนปา่หนองหญຌาปลຌอง พชรบรีุ 4 2,905.64 2,421.280 

12 สวนปา่ดานชຌาง สุพรรณบรีุ 4 1,412.02 1,072.719 

13 สวนปา่องค์พระ สุพรรณบรีุ 2 6,174.00 6,435.802 

องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตศรีรำชำ
14 สวนปา่ปง่น ้ารຌอน จันทบรีุ 4 2,235.997 

สวนปา่คลองตาด้า (ปง่น ้ารຌอนดิม) จันทบรีุ 4 2,090.782 

15 สวนปา่กงหางมว จันทบรีุ 4 2,005.810 2,958.844 

16 สวนปา่คลองตะกรา ฉะชิงทรา 4 8,615.140 4,813.996 

17 สวนปา่ทาตะกยีบ ฉะชิงทรา 4 451.300 342.902 

18 สวนปา่บอทอง ชลบรีุ 4 357.740 379.582 

19 สวนปา่จินตกานนท์ ตราด 1 60.000 56.227 

20 สวนปา่ทากุม ตราด 4 5,122.750 2,681.104 

21 สวนปา่หนองไผ ปราจีนบรีุ, สระกຌว 5 3,250.000 3,919.383 

22 สวนปา่บຌานฉาง ระยอง 4 71.270 77.241 

23 สวนปา่ชะวะ-ตาสิทธิ-์วังไทร ระยอง 5 2,590.000 1,930.998 

24 สวนปา่หมอนไมຌวัฒนานคร สระกຌว 1 210.000 262.775 

25 สวนปา่สระกຌว สระกຌว 2 5,615.000 6,297.073 

26 สวนปา่วัฒนานคร สระกຌว 3 2,676.000 414.788 

27 สวนปา่หຌวยไครຌ(สป.สระขวัญ) สระกຌว 5 5,200.000 6,130.122 

28 สวนปา่มติรภาพ สระบรีุ 5 10,570.000 8,460.455 

29 สวนปา่ลาดกระทิง ฉะชิงทรา 6 20,422.040 21,100.365 

30 สวนปา่หຌวยรຌง ตราด 4 3,466.977 3,473.483 

162,944.637 155,867.089 รวมทั งหมด

6,473.240 

สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคกลำง

นื อทีต่ำมทะบยีน
 (ไร)่

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่

ล ำดบั
ที่ ชือ่สวนปำ่ จงัหวัด ครงกำร
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องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตขอนก่น
1 สวนปา่สหสัขันธุ์ กาฬสินธุ์ 2 108.00 103.236 

2 สวนปา่สมดใจ กาฬสินธุ์ 3 4,090.00 

3 สวนปา่กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 3 8,418.00 

4 สวนปา่ทา฿หม ขอนกน 2 75.00 86.864 

5 สวนปา่ทาสวรรค์ ขอนกน 3 940.00 1,069.742 

6 สวนปา่ขาสวนกวาง ขอนกน 4 631.40 652.616 

7 สวนปา่น ้าพอง ขอนกน 4 1,830.00 -

8 สวนปา่ดงซ้า ขอนกน 5 4,420.25 4,529.390 

9 สวนปา่หนองมใก ขอนกน 5 10,225.00 2,704.231 

10 สวนปา่มญัจาคีรี ขอนกน 1,3 9,048.00 9,739.609 

11 สวนปา่คกสูง-บຌานดง ขอนกน 5 1,100.00 -

12 สวนปา่ดงขี หลใก รຌอยอใด 3 2,805.00 2,640.389 

13 สวนปา่นาดຌวง ลย 4 1,197.00 1,526.894 

14 สวนปา่ภสูวรรค์ ลย 4 6,781.79 5,030.645 

15 สวนปา่ภหูงษ์ ลย 5 1,450.00 1,336.315 

16 สวนปา่น ้าสวยหຌวยปลาดุก ลย 1,3 8,130.00 8,818.088 

17 สวนปา่ดงชมภพูาน-ดงกะฌอ (1) สกลนคร 5 2,384.50 2,491.369 

18 สวนปา่ดงชมภพูาน-ดงกะฌอ (2) สกลนคร 5 900.00 879.298 

19 สวนปา่ดงชมภพูาน-ดงกะฌอ (3) สกลนคร 5 1,216.00 1,399.840 

20 สวนปา่กดุบาก สกลนคร 5 360.21 362.410 

21 สวนปา่ซพิสัย บงึกาฬ 3 1,135.00 1,552.843 

22 สวนปา่ซกา บงึกาฬ 3 100.00 170.301 

23 สวนปา่บงึกาฬ บงึกาฬ 4 2,343.00 2,520.662 

24 สวนปา่น ้าสม อดุรธานี 3 1,989.00 1,859.748 

25 สวนปา่มอืงทอง อดุรธานี 5 240.00 269.295 

องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตนครรำชสมีำ
26 สวนปา่คอนสาร ชัยภมูิ 3 4,401.00 3,596.970 

27 สวนปา่กษตรสมบรูณ์ ชัยภมูิ 3 574.00 747.927 

28 สวนปา่ภนูกซว ชัยภมูิ 4 7,230.50 8,805.856 

29 สวนปา่ดานขุนทด นครราชสีมา 2 5,975.00 6,589.483 

30 สวนปา่ปกัธงชัย นครราชสีมา 4

สวนปา่ปกัธงชัย(วังน ้าขียว) นครราชสีมา 4

31 สวนปา่ล้าพระพลิง นครราชสีมา 5 2,000.00 1,445.657 

32 สวนปา่สูงนนิ นครราชสีมา 5 10,760.00 10,688.913 

33 สวนปา่ขาซับประดู นครราชสีมา 5 1,100.00 1,100.540 

34 สวนปา่บงึจริญ บรีุรัมย์ 4 366.00 -

35 สวนปา่ดงพลอง บรีุรัมย์ 5 7,720.00 7,766.950 

36 สวนปา่คกจด บรีุรัมย์ 5 5,984.00 8,213.879 

37 สวนปา่ดงคใง บรีุรัมย์ 5 5,424.00 6,628.965 

12,555.653 

สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคตะวันออกฉยีงหนือ

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่

4,155.501 5,511.29 

ล ำดบัที่ ชือ่สวนปำ่ จงัหวัด นื อทีต่ำม
ทะบยีน (ไร)่ครงกำร
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สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคตะวันออกฉยีงหนือ

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่ล ำดบัที่ ชือ่สวนปำ่ จงัหวัด นื อทีต่ำม

ทะบยีน (ไร)่ครงกำร

38 สวนปา่ดง฿หญ 2 บรีุรัมย์ 5 500.00 686.022 

39 สวนปา่ดง฿หญ 4 บรีุรัมย์ 5 425.00 466.211 

40 สวนปา่กาบชิง (หนองคู) สุรินทร์ 4 1,199.00 1,356.076 

41 สวนปา่กาบชิง (สลงพัน) สุรินทร์ 4 1,233.00 1,351.539 

42 สวนปา่ทุงมน-บกัได-ตาบา สุรินทร์ 5 1,373.00 1,470.781 

43 สวนปา่กาบชิง สุรินทร์ 5 1,347.00 1,048.916 

44 สวนปา่ภดิูน สุรินทร์ 5 1,454.00 6,925.391 

45 สวนปา่ดงสายทอ สุรินทร์ 5 5,458.50 10,575.709 

46 สวนปา่พนมดิน สุรินทร์ 5 3,993.75 5,560.873 

องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌขตอุบลรำชธำนี
47 สวนปา่มกุดาหาร มกุดาหาร 4 2,907.46 3,036.469 

48 สวนปา่มกุดาหาร มกุดาหาร 5 1,586.86 1,582.621 

49 สวนป่าครงการป่าดงภูพาน-ดงหมู (สวนป่าดงภูพาน) มกุดาหาร 5 4,300.00 2,674.049 

50 สวนปา่นากอก มกุดาหาร 5 548.00 532.732 

51 สวนปา่ครงการพัฒนาปา่ดงหม ู(สวนปา่ดงหมู) มกุดาหาร 5 60.00 112.075 

52 สวนป่าครงการพัฒนาป่าดงภูสีฐาน(สวนป่าดงภูสีฐาน) มกุดาหาร 5 1,300.00 68.090 

53 สวนป่าครงการพัฒนาป่าดงหัวกอง-ดงบังอี(่สป.ดงหัวกอง) ยสธร 5 4,340.00 439.014 

54 สวนปา่บຌานดิด ยสธร 5 883.00 622.193 

55 สวนปา่ขุนหาญ ศรีสะกษ 3 4,664.00 5,526.891 

56 สวนปา่กนัทรารมย์ ศรีสะกษ 4 2,255.00 2,746.044 

สวนปา่กนัทรารมย(์ภสิูงห์) ศรีสะกษ 4 421.00 537.293 

57 สวนปา่ละอาะ 1 ศรีสะกษ 5 10,700.00 6,309.106 

58 สวนปา่ละอาะ 2 ศรีสะกษ 5 5,530.00 3,849.242 

59 สวนปา่ละอาะ 3 ศรีสะกษ 5 10,580.00 5,986.618 

60 สวนป่าครงการพัฒนาป่าฝัດงซຌายหຌวยศาลา (สป.พนมชัย) ศรีสะกษ 5 875.00 900.409 

61 สวนปา่ครงการปรับปรุงปา่สงวนหงชาติ ปา่ฝัດงขวาหຌวยศาลา(สป.นวกันชน) ศรีสะกษ 5 505.00 22.873 

62 สวนปา่ครงการปา่คกสองสลึง (สวนปา่พนา) อ้านาจจริญ 5 4,625.00 5,290.983 

63 สวนปา่ดงบงัอี่ อ้านาจจริญ 5 403.52 424.789 

64 สวนปา่ดงค้าดือย อ้านาจจริญ 5 1,695.00 1,396.757 

65 สวนปา่พลาญขอย อบุลราชธานี 4 3,276.00 3,505.183 

66 สวนปา่พิบลูมงัสาหาร อบุลราชธานี 1,3 8,602.00 10,163.761 

67 สวนปา่น ้ายืน (อ้าภอน ้าขุน) อบุลราชธานี 4 229.00 270.596 

สวนปา่น ้ายืน (อ้าภอขือ่ง฿น) อบุลราชธานี 4 330.00 397.883 

68 สวนปา่ดงนาช-ีขี ลน อบุลราชธานี 5 3,140.00 3,065.805 

69 สวนปา่หนองหลาหนิ อบุลราชธานี 5 1,000.00 2,161.038 

70 สวนปา่ครงการปา่กดุกระสียน-ดงชี (สวนปา่ดงชี) อบุลราชธานี 5 5,600.00 5,190.985 

71 สวนปา่ครงการปา่กดุกระสียน-ดงช ี(สวนปา่ดงกຌาตຌน) อบุลราชธานี 5 1,000.00 1,475.926 

72 สวนป่าครงการป่าดงกຌาตຌน (สวนป่ามวงสามสิบ) อบุลราชธานี 5 3,500.00 3,861.311 

73 สวนปา่ครงการปา่สกชัน อบุลราชธานี 5 3,775.00 4,536.326 

74 สวนป่าครงการป่าหຌวยยอดมน (สวนป่าชองมใก) อบุลราชธานี 5 1,361.00 1,453.346 
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สวนปำ่฿นควำมควบคุม
สงักัดองค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไมຌภำคตะวันออกฉยีงหนือ

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่ล ำดบัที่ ชือ่สวนปำ่ จงัหวัด นื อทีต่ำม

ทะบยีน (ไร)่ครงกำร

75 สวนปา่คอลน อบุลราชธานี 5 555.00 724.239 

76 สวนปา่ครงการอนรัุกษป์า่นนฮังรังรຌง อบุลราชธานี 5 2,800.00 2,798.074 

77 สวนปา่ครงการอนรัุกษป์า่ดงขุมค้า อบุลราชธานี 5 1,490.00 1,854.633 

240,783.03   234,998.951    

หมายหตุ  สงคืนพื นที่สวนปา่ครงการฯปา่ฝัດงขวาหຌวยศาลา(สวนปา่หຌวยจันทร์)  ฿หຌกรมปา่ไมຌ นื อที่ตามทะบยีน 3,980.00 ไร
            สงคืนสวนปา่หຌวยกຌว ป ี2553 นื อที่ทะบยีน 22930 ไร

รวมทั งหมด
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องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌขตสุรำษฎร์ธำนี
1 สวนป่าสลุย-ทาซะ ชุมพร 1 5,568.000 6,193.347 

2 สวนป่าหลังสวน ชุมพร 2 6,397.000 5,808.818 

3 สวนป่าทุงตะก ชุมพร 3 3,433.000 2,897.190 

4 สวนป่าขาไมຌกຌว ชุมพร 4 1,393.000 178.133 

5 สวนป่าวัง฿หม ชุมพร 4 5,235.000 -

6
สวนป่าครงการปรับปรุงป่าสงวนหงชาติ
ป่าน ้าตกกะปาะ ชุมพร 5 400.000 492.726 

7
สวนป่าครงการปรับปรุงป่าสงวนหงชาติ
ป่านาพญา ชุมพร 5 6,300.000 5,507.583 

8
สวนป่าครงการปรับปรุงป่าสงวนหงชาติ
ป่าคลองมวงกลวง-หลมหนຌาทุง ชุมพร 5 1,500.000 940.142 

9 สวนป่าสียบญวน ชุมพร 5 1,400.000 -

10 สวนป่ากะปอร์ ระนอง 4 4,374.120 7,373.089 

11 สวนป่าคลองบาง฿หญ ระนอง 5 4,639.070 -

12 สวนป่ากาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 3 6,088.000 6,657.536 

13 สวนป่าคันธุลี-สมอทอง สุราษฎร์ธานี 4 1,100.000 438.623 

14 สวนป่าคันธุลี สุราษฎร์ธานี 5 - -

15 สวนป่าไชยา สุราษฎร์ธานี 4 16,987.000 5,472.351 

16 สวนป่าทาชนะ สุราษฎร์ธานี 4 12,894.000 9,790.618 

17 สวนป่าครงการพัฒนาป่าคลองสินปุน สุราษฎร์ธานี 5 3,230.000 -

18
สวนป่าครงการพัฒนาป่ายานยาว-ขาวง-
ขากระชุม สุราษฎร์ธานี 5 3,786.500 -

19 สวนป่าพระสง สุราษฎร์ธานี 1,3 7,843.350 7,865.715 

20 สวนป่าสินปุน สุราษฎร์ธานี 1,3 1,932.940 1,726.648 

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌขตหำด฿หญ่
21 สวนป่าพรุดินา กระบี่ 1 3,043.200 3,054.873 

22 สวนป่าขาพนมบญจา กระบี่ 3 2,846.000 1,644.024 

23 สวนป่าอาวลึก กระบี่ 3 1,891.080 1,923.796 

24 สวนป่าหຌวยน ้าขาว กระบี่ 4 6,503.000 6,109.417 

25 สวนป่าชองฉันทนา กระบี่ 4 4,588.000 1,082.152 

สวนป่ำ฿นควำมควบคุม
สังกัดองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌภำค฿ตຌ

นื อทีต่ำม
ทะบียน (ไร)่

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่ล ำดบัที่ ชื่อสวนป่ำ จังหวัด ครงกำร
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สวนป่ำ฿นควำมควบคุม
สังกัดองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไมຌภำค฿ตຌ

นื อทีต่ำม
ทะบียน (ไร)่

นื อทีจ่ ำนกกำร
฿ชຌประยชน์ (ไร)่ล ำดบัที่ ชื่อสวนป่ำ จังหวัด ครงกำร

26 สวนป่าหลมกรวด กระบี่ 5 4,400.000 -

27 สวนป่าคลองทอม กระบี่ 1,2 5,434.000 6,040.184 

28 สวนป่าหนือคลอง กระบี่ 1,2 6,435.640 5,572.047 

29 สวนป่าอาวตง ตรัง 1 3,192.570 3,192.605 

30 สวนป่าวังวิศษ ตรัง 1,3 5,642.800 5,630.902 

31 สวนป่าบางขัน นครศรีธรรมราช 4 1,855.050 1,851.241 

32
สวนป่าครงการปรับปรุงป่าสงวนหงชาติ
ป่าคลองกรุงหยัน นครศรีธรรมราช 5 1,100.000 -

33 สวนป่าครงการปลูกป่านวกันชนป่าคกไมຌรือ นราธิวาส 5 500.000 -

34 สวนป่าสายฮ ปัตตานี 5 2,000.000 2,253.112 

35 สวนป่านพปริง พังงา 4 610.680 608.258 

36 สวนป่าตามง่ือนไขท้าไมຌ ต.กาบัง อ.ยะหา ยะลา 5 1,533.750 -

37 สวนป่าหาด฿หญ สงขลา 4 1,541.130 1,839.488 

38
สวนป่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาลุมน ้าคลอง
หอยขง สงขลา 5 3,250.000 -

39
สวนป่าครงการปลูกสรຌางสวนป่าสวนสน
ริมทะลอาวไทย สงขลา 5 1,884.000 -

40 สวนป่าควนลียบ สงขลา 5 1,850.000 -

154,601.880 102,144.618 รวมทั งหมด
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พระราชกฤษฎีกา 
การจัดตัๅงองค์การ
อุตสาหกรรมปຆาเมຌ 

ิฉบับทีไ 6ี พ.ศ. โ55้ 
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มติคณะรัฐมนตร ี
กีไยวกับการ฿ชຌ

ประยชน์ทีไดินสวนปຆา 
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ครงการจ าหนาย 
เมຌยูคาลิปตัสลวงหนຌา 
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ครงการจ าหนายเมຌยูคาลิปตัสสวนปຆาลวงหนຌา พืไอ฿หຌมีกระสงินสด 

฿นการพัฒนารืๅอปลูก฿หมของสวนปຆา องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌภาคกลาง 
แ. หลักการละหตุผล 

การปรับปรุงพัฒนาทีไดินสวนป่า฿หຌป็นสวนป่าศรษฐกิจอยางยัไงยืน มีประสิทธิภาพสูงสุด 
สามารถตอบสนองนวทางการจัดการป่าเมຌอยางยัไงยืนตามมาตรฐานการจัดการป่าเมຌ ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าเมຌ ป็นพันธกิจทีไส าคัญอยางหนึไงของ อ.อ.ป. ฿นขณะทีไ อ.อป. ตຌองลงทุนปลูกละบ ารุงรักษา
สวนป่าอยางตอนืไองท า฿หຌตຌอง฿ชຌงินลงทุนจ านวนมากพืไอรักษาหลงวัตถุดิบตมีกระสงินสดจากการ
จ าหนายเมพียงพอตอกิจกรรมทีไจ าป็นดังกลาว นืไองจากการลงทุนปลูกสรຌางสวนป่าตຌอง฿ชຌระยะวลานานจึง
จะ฿หຌผลตอบทน  ดังนัๅน อ.อ.ป. จึงจ าป็นตຌองสวงหากิจกรรมทีไกีไยวนืไองกับการด านินธุรกิจ฿นทุกโ มิติ 
พืไอน างินมาป็นงินทุน฿นการด านินงาน ตนืไองจากการท าอุตสาหกรรมสวนป่าตຌอง฿ชຌงินลงทุนสูง ละ
ระยะวลาตัดฟันนาน การขอกูຌงินพืไอลงทุนพัฒนาปลูกสรຌางสวนป่า฿หมอาจท าเดຌยาก ทัๅงนีๅนืไองจากมีความ
สีไยงสูง  

พืไอ฿หຌมีงินลงทุน฿นการด านินกิจการขຌางตຌน การระดมทุนจากพันธมิตรคูคຌา฿นธุรกิจเมຌยูคา
ลิปตัส มาป็นทุน฿นการปลูกสรຌางละบ ารุงรักษาสวนป่าละรับซืๅอเมຌคืนมืไอครบรอบตัดฟัน จึงป็นนวทางทีไ
ท า฿หຌ อ.อ.ป. สามารถมีกระสงินสด฿นการด านินงาน ละพันธมิตรมีหลักประกัน฿นรืไองวัตถุดิบ สามารถวาง
ผนการบริหารจัดการธุรกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
โ. วัตถุประสงค์ 

แ. พืไอ฿หຌมีกระสงินสด พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนารืๅอปลูก฿หมของสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าเมຌ
ภาคกลาง 

โ. พืไอสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนา การบริหาร จัดการสวนป่าเมຌยูคาลิปตัสซึไงจะป็นการ
สรຌางหลงวัตถุดิบอยางยัไงยืน฿นอุตสาหกรรมเมຌตรใว 

ใ. พืไอศึกษา วิจัย ละพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เมຌ ระบบการผลิตกลຌาเมຌ การพิไมปริมาณผลผลิตตอ
พืๅนทีไ 

ไ. พืไอลดความสีไยงจากการผันผวนของราคาเมຌยูคาลิปตัส฿นอนาคต 

ใ.  ปງาหมาย 

1. มีกระสงินสดมา฿ชຌ฿นการรืๅอปลูก฿หม฿นปีทีไ แ - ไ จ านวนประมาณ 30 ลຌานบาท ฿นพืๅนทีไ
สวนป่าลาดกระทิงจ านวน ไุโใแ เร สวนป่าสระกຌว แุใเ5 เร ละสวนป่าคลองตะกรา ไๆไ เร รวมพืๅนทีไ 
ๆุเเเ เร  

โ. มีรายเดຌจากการจ าหนายเมຌ ฿นปีทีไ 5 ป็นตຌนเปประมาณ ใเ ลຌานบาท 

ไ.  พืๅนทีได านินครงการ 
 

สวนปຆา 
พืๅนทีไปีทีไรืๅอปลูก ิเรี รวมพืๅนทีไ ิเรี โ56เ  โ56แ  โ56โ  โ56ใ  

คลองตะกรา โ5เ แโไ เ ้เ ไๆไ 

สระกຌว โเเ เ 5็เ 5ใ5 แุใเ5 

ลาดกระทิง แุเ5เ แุใ็ๆ ้ใเ ่็5 ไุโใแ 

รวม แุ5เเ แุ5เเ แุ5เเ แุ5เเ 6ุเเเ 
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5.  วิธีด านินงาน 

1. ประกาศประมูล฿หຌผูຌสน฿จขຌารวมประมูลซืๅอขายเมຌยูคาลิบตัสลวงหนຌาป็นนๅ าหนัก ิตันี 
ดยผูຌสนอราคาสูงสุด จะป็นผูຌชนะการประมูล 

โ. ผูຌชนะการประมูลช าระคาซืๅอเมຌลวงหนຌาป็นรายปี จ านวน ไ ปี ตัดฟันเมຌออก฿นปีทีไ 5 ดย
หักลบหนีๅงินคาซืๅอเมຌลวงหนຌาทีไช าระ฿นปีทีไ แ – ไ ละช าระคาซืๅอเมຌสวนทีไสงมอบกิน  
  ใ. น างินคาซืๅอเมຌลวงหนຌาป็นงินลงทุนปลูก ดยวิธีการปลูกนัๅน ปลูกเมนຌอยกวา ใใเ – ไเเ 
ตຌน/เร ชน ปลูกระยะ แ X 1.5 X ๆ มตร ุ แ.5 X 1.5 X ไ.5 มตร ุ แ X 2 X 6 มตร ละ แ.5 X ใ มตร  
ซึไงขึๅนอยูกับความหมาะสมของตละพืๅนทีไ  การท าเมຌออก฿นปีทีไ 5 ประกันผลผลิตเมตไ ากวา แเ ตัน / เร ดยผูຌ
ซืๅอเมຌ ิผูຌชนะการประมูลี ป็นผูຌท าเมຌออกอง ละจายคา฿ชຌจาย฿นการด านินการท าเมຌ ขนสงเมຌ องทัๅงสิๅน 
  ไ. ผูຌชนะการประมูล ิผูຌซืๅอเมຌี จะตຌองจัดหากลຌาเมຌพันธุ์ดี ทีไมีความหมาะสมกับสภาพพืๅนทีไ 
ละตຌองเดຌรับความหในชอบจาก อ.อ.ป. ลຌวนะน าวิธีการจัดการสวนป่าพืไอ฿หຌเดຌผลผลิตสูงสุดก อ.อ.ป. 
  5. ขຌอสงวนสิทธิ์ เมຌรอบทีไ โ หลังจากตัดเมຌรอบรกลຌว หากผูຌ ชนะการประมูล ิผูຌซืๅอเมຌี 
ประสงค์ซืๅอเมຌหนอรอบทีไ โ ฿หຌสิทธิ์ชนะการประมูล ิผูຌซืๅอเมຌี ฿นการจรจาตกลงอัตราการจายงินคาซืๅอเมຌ
ลวงหนຌารายปี฿หมหลังจากตัดฟันเมຌรอบรกลຌว 

ๆ. วิธีการช าระงินลวงหนຌา ฿นปีทีไ แ - ไ จะช าระป็น โ งวด ของทุกปี คือ 
งวดทีไ แ ดือน กุมภาพันธ์   
งวดทีไ โ ดือน มิถุนายน  

ดยมีรายละอียดของการจายงิน ดังสดง฿นตารางตอเปนีๅ 
ตารางทีไ แ : สดงงินคาซืๅอเมຌลวงหนຌาตามรຌอยละของมูลคาเมຌตอเร 
 ึึึสมมติฐาน ท าเมຌรับประกัน แเ ตัน/เร ดยท าเมຌออกปีละ แุ5เเ เร ิแ5ุเเเ ตันีึึึ 

รายละอียด ปลงปี โ56เ ปลงปี โ56แ ปลงปี โ56โ ปลงปี โ56ใ รวมรຌอยละ 

ปี โ56เ รຌอยละ โ็.5    โ็.5เ 

ปี โ56แ รຌอยละ แโ รຌอยละ โ็.5  เมຌ ใ้.5เ 

ปี โ56โ รຌอยละ ็.5 รຌอยละ แโ รຌอยละ โ็.5  ไ็.เเ 

ปี โ56ใ รຌอยละ ใ รຌอยละ ็.5 รຌอยละ แโ รຌอยละ โ็.5 5เ.เเ 

ปี โ56ไ 
ท าเมຌออกละช าระสวนทีไ

หลือรຌอยละ 5เ พรຌอมเมຌทีไสง
มอบกิน แเ ตัน/เร 

รຌอยละ ใ รຌอยละ ็.5 รຌอยละ แโ ็โ.5เ 

ปี โ565  
ท าเมຌออกละช าระสวนทีไ

หลือรຌอยละ 5เ พรຌอมเมຌทีไสง
มอบกิน แเ ตัน/เร 

รຌอยละ ใ รຌอยละ ็.5 ๆเ.5เ 

ปี โ566   
ท าเมຌออกละช าระสวนทีไ

หลือรຌอยละ 5เ พรຌอมเมຌทีไสง
มอบกิน แเ ตัน/เร 

รຌอยละ ใ 5ใ.เเ 

ปี โ567    
ท าเมຌออกละช าระสวนทีไ

หลือรຌอยละ 5เ พรຌอมเมຌทีไสง
มอบกิน แเ ตัน/เร 

5เ.เเ 

รวมคาซืๅอเมຌลวงหนຌาปีทีไ แ – ไ รຌอยละ 5เ ของมูลคาเมຌ สวนทีไหลือ อีกรຌอยละ 5เ จะช าระ฿นปีทีไ 5 ซึไงจะมกีารท าเมຌออกละสงมอบเมຌ฿หຌผูຌซืๅอ 
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ตารางทีไ โ : สดงงินคาซืๅอเมຌลวงหนຌาตามมูลคาเมຌ 
ึึสมมติฐาน ท าเมຌรับประกัน แเ ตัน/เร ราคาตันละ แุเเเ.- บาท ดยปลูกละท าเมຌออกปลีะ แุ5เเ เร ิแ5ุเเเ ตันีึึ 

รายการ ปลงปี โ56เ ปลงปี 256แ ปลงปี 2562 ปลงปี 2563 
รวม งน 

ท่ต้องช ำระ 

ปีช าระงิน โ56เ ไุแโ5ุเเเ    ไุแโ5ุเเเ 

ปีช าระงิน โ56แ แุ่เเุเเเ ไุแโ5ุเเเ   5ุ้โ5ุเเเ 

ปีช าระงิน โ56โ แุแโ5ุเเเ แุ่เเุเเเ ไุแโ5ุเเเ  ็ุเ5เุเเเ 

ปีช าระงิน โ56ใ ไ5เุเเเ แุแโ5ุเเเ แุ่เเุเเเ ไุแโ5ุเเเ ็ุ5เเุเเเ 

ปีช าระงิน โ56ไ ็ุ5เเุเเเ ไ5เุเเเ แุแโ5ุเเเ แุ่เเุเเเ แเุ่็5ุเเเ 

ปีช าระงิน โ565  ็ุ5เเุเเเ ไ5เุเเเ แุแโ5ุเเเ ุ้เ็5ุเเเ 

ปีช าระงิน โ566   ็ุ5เเุเเเ ไ5เุเเเ ็ุ้5เุเเเ 

ปีช าระงิน โ567    ็ุ5เเุเเเ ็ุ5เเุเเเ 
**หมายหตุ** ฿นปีทีไ 5 ทีไมีการท าเมຌออกพรຌอมช าระงินคาซืๅอเมຌ สวนทีไหลือคือ ็ุ5เเุเเเ.- บาท หรือรຌอยละ 5เ ของมูลคา
เมຌ หากมีการสงมอบเมຌกิน แเ ตนั/เร ฿หຌช าระเมຌสวนทีไกิน แเ ตัน/เร ตามปริมาณเมຌทีไสงมอบกินปน็ครัๅงคราวเป 

ทัๅงนีๅผูຌชนะการประมูล ิผูຌซืๅอเมຌี ฿หຌช าระงินคาซืๅอเมຌลวงหนຌาปีทีไ แ – ไ ปีละ โ งวด ดยงวด
ทีไ แ ช าระ฿นดือนกุมภาพันธ์ ละงวดทีไ โ ช าระ฿นดือนมิถุนายน ส าหรับปีทีไ 5 ป็นปีทีไมีการท าเมຌออก฿หຌ
ช าระงินคาซืๅอเมຌสวนทีไหลืออีกรຌอยละ 5เ ของมูลคาเมຌ฿นปลง กอนทีไจะมีการท าเมຌออก หากมีการสงมอบเมຌ
กิน แเ ตันตอเร ฿หຌองค์การอุตสาหกรรมป่าเมຌรียบกใบงินจากผูຌชนะการประมูล ิผูຌซืๅอเมຌี ป็นครัๅงคราวเป
ตามปริมาณทีไสงมอบกิน 

ตารางทีไ ใ : สดงมูลคาเมຌทีไท าออกตละปี ดยรับประกัน แเ ตัน/เร ปีละ แุ5เเ.- เร  
ิสมมติฐานตันละ แ,เเเ.-บาที 
 

ปีทีไมีการท าเมຌออก มูลคาเมຌทีไท าออก คาซืๅอเมຌลวงหนຌา 
งินคาเมຌมืไอหักลบงิน

ช าระคาปลูกปีทีไ แ - ไ ลຌว 

โ56ไ แ5ุเเเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- 
โ565 แ5ุเเเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- 
โ566 แ5ุเเเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- 
โ567 แ5ุเเเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- ็ุ5เเุเเเ.- 
รวม 6เุเเเุเเเ.- ใเุเเเุเเเ.- ใเุเเเุเเเ.- 

6.  ระยะวลาด านินครงการ 
ปลูก฿นปี โ5ๆเ – โ5ๆใ ละท าเมຌ฿นปี โ5ๆไ – โ5ๆ็ 

7.  สถานทีได านินครงการ 
สวนป่าลาดกระทิง  จังหวัดฉะชิงทรา 
สวนป่าคลองตะกรา  จังหวัดฉะชิงทรา 
สวนป่าสระกຌว   จังหวัดสระกຌว 
  องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌขตศรีราชา 
   องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌภาคกลาง 
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่.  ผูຌรับผิดชอบครงการ  
ส านักธุรกิจละการตลาด ละ องค์การอุตสาหกรรมป่าเมຌภาคกลาง 

้.  ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
แ.  อ.อ.ป.มีรายเดຌจากการจ าหนายเมຌลวงหนຌา ท า฿หຌมีกระสงินสดสามารถน ามาป็น

คา฿ชຌจาย฿นการบริหารจัดการสวนป่าเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
โ.  สรຌางความมัไนคง฿นรืไองวัตถุดิบ฿นธุรกิจเมຌตรใว 
ใ.  ลดความสีไยงรืไองความผันผวนของราคาเมຌ฿นอนาคต 
ไ.  สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชนทຌองถิไน 
5.  พิไมพืๅนทีไป่าศรษฐกิจตามนยบายของรัฐบาล 

 
 
 

                      ลงชืไอ.................................................ผูຌสนอครงการ 
ิ..................................................ี 

                       
                ลงชืไอ.................................................ผูຌหในชอบครงการ 

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

                      ลงชืไอ.................................................ผูຌอนมุຌติครงการ 
ิ..................................................ี 
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ครงก รจ หน ยไมยค ลปตสสวนป ลวงหน  

องค์ก รอตส หกรรมป ไม 

หลกก ร ล หตผล 

องค์ก รอตส หกรรมป่ มะมพนธกจก รด นนง นอยหล ยปร ก ระปร ก รหนง
ด กก รปลกสร งสวนป่ ะพฒน ทดนสวนป่ ห ป็นสวนป่ ศรษฐกจอย งยงยนะทงนะก รลงทนปลก
สวนป่ ตอง ชร ย วล น นจงจ หผลตอบ ทน นขณ ท อ.อ.ป. ตองลงทนปลก ล บ รงรกษ สวน
ป่ อย งตอ นอง ท หมคว มตองก ร งนลงทนจ นวนม ก พอรกษ หลงวตถดบ ตมกร ส งนสด
จ กก รข ย ม พยงพอตอกจกรรมทจ ป็นดงกล ว ดงนนะอเอเปเะจงจ ป็นตอง สวงห กจกรรมท
กยว นองกบก รด นนธรกจ นทก ะมตะ พอน งนม ป็น งนทน นก รด นนง นะ ต นองจ กก รท 
อตส หกรรมสวนป่ ตอง ช งนลงทนสง ล ร ย วล ตดฟันน น ก รขอก งน พอลงทน นสวนป่ หม
นนอ จกร ท ดย ก นองจ กสถ บนก ร งน มส ม รถรบคว ม สยง ล มส ม รถอนมต งนกทม
ร ย วล ช ร คนย วน น ดย มมสญญ ซอข ยสนค ร ย ย ว ร หว ง อ.อ.ป. กบผซอทมก รจด
อนดบคว มน ชอถอสง ม ป็น ครองมอ นก รลดคว ม สยง ล ป็นหลกปร กนกร ส งนสด ดงนนะ
หลง งนทนหลกทน ม ช นก รปลกสวนป่ ล ก รบรห รกจก รจงม จ ก หลง งนทนภ ย นของ 
อ.อ.ป. หรออกนยหนงคอ กร ส งนสดจ กก รด นนง น 

พอ ป็นก รร ดมทนลวงหน ะ พอ พมก ร ส งนสด นปีะไ็่โะ ห พยงพอตอก ร
ด นนง นของะอเอเปเะตอ ปะจง ดจดท ครงก รจ หน ย มยค ลปตสสวนป่  

วตถปร สงค ์

1. พอ ป็นก รร ดม งนทน พอ ช นก รบรห รกจก รของะอเอเปเ 
2. พอลดคว ม สยงจ กคว มผนผวนะของร ค มยค ลปตสของตล ด นอน คต 

ป หม ย 

1. ร ย ดจ กก รจ หน ย มยค ลปตสลวงหน ทง ครงก ร มนอยกว ะใ็โะล นบ ท 

วธด นนง น 

 ส รวจพนทปลกสร งสวนป่ มยค ลปตสะปร มนศกภ พของพนทะ ล ปร มนก ลงผลต น
อน คตต มหลกวช ก ระน ขอมลก รปร มนก ลงผลตท ด นอน คตะปร ก ศ ชญชวน หกบผสน จ
ทว ป ข รวมปร มลซอ มยค ลปตสสวนป่ ลวงหน ะ ล รบ งนจ กก รจ หน ยลวงหน ดย บงรบ
ทกปีจนท มออก นปีทะ็ 
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ร ย วล ด นน ครงก ร 
 ก รด นนง นะปีะไ็่โะ–ะไ็่ๆ  

งบปร ม ณ 

 งบปร ม ณ นก รด นน ครงก รทงสนะ100,000เ-ะบ ท  

สถ นทด นน ครงก ร 
 สวนป่ ทปลก มยค ลปตส น ขตคว มรบผดชอบของะออปเต วนออก ฉยง หนอ  

ผรบผดชอบ ครงก ร 
 ส นกธรกจ ล ก รตล ด,ะออปเต วนออก ฉยง หนอ 

ผลทค ดว จ ไดรบ 

1. อเอเปเะมร ย ดจ กก รจ หน ย มยค ลปตสลวงหน มนอยกว ะใ็โะล นบ ท  

2. ลดคว ม สยงจ กคว มผนผวนะของร ค สนค มยค ลปตส นตล ด นอน คต 

 

 

ลงชอเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเผ สนอ ครงก ร 
ะะะะะะะึเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเื 
 

ลงชอเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเผ หนชอบ ครงก ร 
ะะะะะะะึเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเื 
 

ลงชอเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเผอนมต ครงก ร 
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ครงการจ าหนายไมຌยางพาราลวงหนຌา 

องค์การอุตสาหกรรมปຆาไมຌ 

หลักการละหตุผล 

องค์การอุตสาหกรรมป่าเมຌ มีการปลูกสรຌางสวนป่ายางพารา฿นพืๅนทีไของ ออป.฿ตຌป็นจ านวนมาก 
ตຌนยางพารามืไอหมดหนຌากรีดยาง จะตຌองท าเมຌออกมา฿ชຌประยชน์ ซึไงปลงปลูกสรຌางสวนยางพาราทีไหมดหนຌา
กรีดยางมีพิไมขึๅนทุกโปี จึงจ าป็นตຌองทยอยท าเมຌออก ตปัจจุบันราคาเมຌยางพารามีความเมนนอนมาก  
ทัๅงปัจจัยดຌานตางประทศ ปัจจัยดຌานอากาศซึไงกีไยวขຌองกับฤดูท าเมຌ ท า฿หຌราคาทีไ อ.อ.ป. จ าหนายเดຌเมสามารถ
ประมาณการรายเดຌทีไนนอน ท า฿หຌการวางผนการด านินงานเมประสบผลส ารใจทาทีไควร ฉะนัๅนการวาง
ผนการจ าหนายเมຌยางพาราลวงหนຌาจึงตຌองด านินการ พืไอ฿หຌมีงินทุน฿นการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ละ
งินลงทุนปลูกสรຌางสวนป่า ฿นระหวางรอการกูຌงินจากสถาบันทางการงิน ซึไงปัจจุบันสถาบันทางการงินจะเม
ปลอยงินกูຌ฿นครงการลงทุนทีไมีระยะยาวนาน ชนครงการปลูกสรຌางสวนป่า อ.อ.ป. จึงจ าป็นตຌองจากอาศัย
หลงงินทุนภาย฿นของ อ.อ.ป. องหรืออีกนัยหนึไงคือการหากระสงินสดจากการด านินงาน จึงเดຌจัดท า
ครงการจ าหนายเมຌยางพาราลวงหนຌา 

วัตถุประสงค์ 

1. พืไอป็นการระดมงินทุนพืไอ฿ชຌ฿นการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 
2. พืไอลดความสีไยงจากความผันผวน ของราคาเมຌยางพาราของตลาด฿นอนาคต 

ปງาหมาย 

1. รายเดຌจากการจ าหนายเมຌยางพาราทัๅงครงการเมนຌอยกวา โเเ ลຌานบาท 

วิธีด านินงาน 

 ส ารวจพืๅนทีไปลูกสรຌางสวนป่าเมຌยางพารา ประมินศักภาพของพืๅนทีไ ละประมินก าลังผลิต฿นอนาคต
ตามหลักวิชาการ น าขຌอมูลการประมินก าลังผลิตทีไเดຌ฿นอนาคต ประกาศชิญชวน฿หຌกับผูຌสน฿จทัไวเปขຌารวม
ประมูลซืๅอเมຌยางพาราสวนป่าลวงหนຌา ละรับงินจากการจ าหนายลวงหนຌาดยบงรับทุกปีตัๅงตตຌนปี ละท า
เมຌออก฿นปีนัๅนโ 
 

ระยะวลาด านินครงการ 
 การด านินงาน ปี โ5ๆเ – โ5ๆไ  

งบประมาณ 

 งบประมาณ฿นการด านินครงการทัๅงสิๅน 100ุ000.- บาท  

สถานทีได านินครงการ 
 สวนป่าทีไปลูกเมຌยางพารา฿นขตความรับผิดชอบของ ออป.฿ตຌ 
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ผูຌรับผิดชอบครงการ 
 ส านักธุรกิจละการตลาดุ ออป.฿ตຌ 

ผลทีไคาดวาจะไดຌรับ 

1. อ.อ.ป. มีรายเดຌจากการจ าหนายเมຌยางพาราลวงหนຌาเมนຌอยกวา โเเ ลຌานบาท  
2. ลดความสีไยงจากความผันผวน ของราคาสินคຌาเมຌยางพารา฿นตลาด฿นอนาคต 

 
 
ลงชืไอ.....................................ผูຌสนอครงการ 
       ิ...................................ี 
 
ลงชืไอ.....................................ผูຌหในชอบครงการ 
       ิ...................................ี 
 
ลงชืไอ.....................................ผูຌอนุมัติครงการ 
       ิ...................................ี 
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