บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
แผนธุรกิจ ปี 2557

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
แผนธุรกิจ ปี 2557
************

1. วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO’s Vision)
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)
1) พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนปุา
2) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่าง เป็นธรรม
3) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4) วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5) ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตาม
ศักยภาพ สร้างกาไรพอเลีย้ งองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
6) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐาน
7) สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าประสงค์
 ดาเนินธุรกิจเชิงสังคมตามศักยภาพ โดยเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการสังคม
 พัฒนาการจัดการพื้นที่สวนปุาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจ อ.อ.ป. บนพื้นฐานทรัพยากรไม้
 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น
4.ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาอุตสาหกรรมไม้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริบาลช้างไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
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5. แผนกลยุทธ์ ปี 2557
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อ.อ.ป. จัดทาแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ระบบประเมินผลเชิง ดุลยภาพ
(Balanced Scorecard: BSC) ที่พิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายในและมุมมองด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต และให้จัดทาแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Maps) เพื่อการปฏิบัตแิ ละการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึน้


แผนท่กลยุทธ์

Customer

Financial

2557
แหล่งรายได้พอเพยง
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Internal Process

พัฒนาสินทรัพย์



“
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม าติ
สิ่งแวดล้อม และบริการสังคม

เป็นองค์กรท่ตอบสนอง
ความต้องการ องสังคม

กาไรยั่งยืน

งบประมา สนับสนุน
ด้าน CSR

แหล่งเงินทุนระยะยาว

สร้างความพงพอใจให้แก่ลูกค้า สังคม
และผู้มส่วนได้เสย
ม ่องทางการสื่อสาร
สารวจความ
ต้องการ องผู้บริโ ค

Learning &Growth

: “

ผลิต ั ์ท่
ตรงต่อความต้องการ
ราคาท่เหมาะสม

พัฒนาการตลาด

พัฒนารูปแบบ
ความหลากหลาย องสินค้า

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่งเสริมการศกษา
อบรมแก่
บุคลากร

สร้างวัฒนธรรม
และจริยธรรม
องค์กร

คุ

สร้างนวัตกรรมการดาเนินงาน

พัฒนาการปลูกป่า
และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง

ปรับปรุง
ก ระเบยบ

ปรับปรุงโครงสร้าง
การดาเนินงาน

พัฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ
สนับสนุน
การศกษา วิจัย
และพัฒนา



ุม นมส าพสังคมท่ด
และมสิ่งแวดล้อมท่สมบูร ์

มการบริการท่ด

พัฒนาผลผลิต
ผลิต ั ์ บริการ

งบประมา อนุรักษ์
และบริบาล ้างไทย

บริหารแผน
เทคโนโลย
สารสนเทศ

อบรมพัฒนา
ความรู้บุคลากร
ด้านเทคโนโลย
สารสนเทศ

าพ วิตท่ด

มสิ่งแวดล้อมท่ด

การจัดการ และเผยแพร่
้อมูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

พัฒนากระบวนการ
จัดการด้านสังคม และสิง่ แวดล้อม

ส่งเสริมการมส่วนร่วม
สร้างความตระหนัก
ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สร้างแรงจูงใจ

Strategic Plan

Perspective

แผนกลยุทธ์
การปรับบทบาทและ ารกิจ

Financial

Internal Process

แผนงาน โครงการ 1. แผนพัฒนาศูนย์ผลิตกล้าไม้สกั มาตรฐานพันธุ์ดี
2. แผนการปลูกสร้างสวนปุาและจัดการผลผลิต
ตามระบบวนวัฒน์
3. แผนการจัดทาหลักเกณฑ์การจัดการ
ผลผลิตและการจาหน่าย
4. แผนปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้
แบบครบวงจร
5. แผนงานจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว
6. แผนบริหารทรัพย์สนิ ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้

15. แผนงานศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
16. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ MIS
17. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาตลาดไม้เศรษฐกิจ
18. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ
สวนปุา
19. แผนงานการจัดทาบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกในพืน้ ที่
สวนปุาพื้นที่อนุรักษ์
20. แผนจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน
21. แผนการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาช้าง

BSC
Perspective

Customer

แผนงาน โครงการ 7. แผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในสวนปุา
8. แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ให้บริการ
9. แผนการส่งเสริมการพัฒนาปุาเศรษฐกิจ
10. แผนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ขนาดเล็กของ
ชุมชนท้องถิ่น
11. โครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้วนเกษตรบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
12. โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ สวนปุา
13. โครงการสร้างบทบาททางสังคมเพื่อ
สาธารณชน
14. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในสวนปุา
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Learning & Growth
22. แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านวนวัฒนวิทยา
23. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สวนปุา
24. แผนการฝึกอบรมพนักงานสวนปุา และสนับสนุน
ทุนการศึกษา
25. โครงการวิจัยด้านสวนปุาและอุตสาหกรรมไม้
26. แผนงานจัดการองค์ความรู้
27. แผนการส่งเสริมความรู้ดา้ นพื้นฐานการวิจัย
28. แผนจัดการความรู้แบบครบวงจรเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ช้างเลีย้ งไทย
29. แผนการศึกษาวิจัยเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ ช้างไทย
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6. เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2557
6.1 เป้าหมายการผลิตท่สาคัญ
อ.อ.ป. ดาเนินการผลิตสินค้าสาคัญ ประจาปี 2557 ดังนี้
รายการ
1. ผลผลิตจากสวนป่า
1.1 ไม้สัก
1.2 ไม้โตเร็ว
1.3 ไม้โตช้า
1.4 น้ายางพารา
2. ผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นท่ป่าเปิดใ ้ประโย น์
3. อุตสาหกรรม
3.1 ไม้แปรรูปสักสวนปุา
3.2 ผลิตภัณฑ์
3.3 บริการรักษาเนื้อไม้
4. ธุรกิจบริการ
บริการ/บริการท่องเที่ยวของสถาบันคชบาลฯ/สวนปุา

จานวนผลผลิต

หน่วย

68,400
99,608
40,981
6,928,478
3,500

ลบ.ม.
ตัน
ลบ.ม.
กิโลกรัม
ลบ.ม.

55,680
12,450
115,000

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.

185,500

คน

6.2เป้าหมายกาไร
อ.อ.ป. กาหนดเปูาหมายกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ประจาปี 2557 ดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
รายได้
รายจ่าย
1. จากการประกอบธุรกิจ
1.1 ผลผลิตจากสวนปุา
1,267.54
768.33
1.2 ผลผลิตจากปุาตามนโยบายรัฐและพื้นที่ปุาเปิด ใช้ประโยชน์
10.79
5.89
1.3 ผลผลิตจากอุตสาหกรรมไม้
76.54
60.63
1.4 ธุรกิจบริการ
45.65
40.60
1.5 ธุรกิจไม่อ่นื ๆ
257.30
223.74
1.6 การดาเนินงานอื่นๆ
366.53
121.51
1.7 อื่นๆ
15.17
24.72
98.05
ค่าใ ้จ่ายในการ าย
554.53
ค่าใ ้จ่ายในการบริหาร
2,039.52
1,898.00
รวม
2. เ ิงบริการสังคม
2.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
289.76
289.76
2,329.28
2,187.76
รวมทั้งสิ้น
141.52
กาไรสุทธิ
บทสรุปผู้บริหาร แผนธุรกิจ อ.อ.ป. 2557
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6.3 ประมา การทางการเงิน
6.3.1 เปรยบเทยบงบกาไร าดทุน ปี 2552 -2556
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
รายได้รวม
รายจ่ายรวม
กาไร ( าดทุน) สุทธิ
EBIDA
กาไรเ ิงเศรษฐศาสตร์(EP)
*

2553

2554

1,530.67
1,453.09
77.68
130.17
66.59

1,780.1
1,609.64
196.64
241.03
177.98

2555*
1,748
1,504
238.25
281.01
205.7

สตง.กาลังตรวจรับรองงบการเงิน

2556**

2557**

1,397.49
1,400.97
-3.48
35.81
13.64

2,039.51
1,897.99
141.52
167.15
129.27

% เพิ่ม ้น (ลดลง)
จากปี 2556
45.94
35.48
4,166.67
366.77
847.73

** คาดการ ์

6.3.2 ประมา การกระแสเงินสดปี 2557
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

เงินสดรับ

704.82

427.69

425.89

519.23

2077.63

เงินสดจ่าย

401.86

522.43

541.50

588.97

2054.76

เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย

302.96

-94.74

115.61

-69.74

254.09

เงินสดคงเหลือต้นงวด

10.00

312.96

218.22

102.61

32.87

เงินสดคงเหลือปลายงวด

312.96

218.22

102.61

32.87

ปี 2557 อ.อ.ป. มีคาดการณ์ กาไรสุทธิ EBIDA และค่า EP เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 75.39 67.77 และ
74.79 ตามลาดับ โดยมีปัจจัยที่สาคัญคือ เงินชดเชยพื้นที่สวนปุา 318.42 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจการซือ้ ขายไม้แปรรูป
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สรุปตัวแปรที่สาคัญ (Key Value Driver) ที่มีผลต่อค่า EP ปี 2557 ดังนี้
ด้านรายได้
1. ไม้สักสวนปุา
2. น้ายางพารา
3. ไม้โตเร็ว
4. ไม้แปรรูปอื่น ๆ (ซื้อขายไม้แปรรูป)
5. ด้านอุตสาหกรรมไม้
6. เงินชดเชยพื้นที่สวนปุา

มีแผนการจาหน่ายเป็นเงิน 554.39 ล้านบาท
มีแผนการจาหน่ายเป็นเงิน 554.28 ล้านบาท
มีแผนสร้างรายได้ประมาณ 86.05 ล้านบาท
มีแผนสร้างรายได้ประมาณ 257.30 ล้านบาท
มีแผนสร้างรายได้ประมาณ 76.54 ล้านบาท
318.42 ล้านบาท

ด้านรายจ่าย
1. ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ เป็นเงิน 1099.19 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เป็นเงิน 98.05 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย
เป็นเงิน 554.53 ล้านบาท

บทสรุปผู้บริหาร แผนธุรกิจ อ.อ.ป. 2557
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EP)

7

+ดอกเบีย้ จ่ าย
-กาไรจากการขายทรั พย์ สิน

ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร์ 30%

48,312,907

-ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

adjust
adjust

-ค่ าเผื่อสินค้ าชารุ ด
(+)

-

งบกาไรขาดทุน

5,640,688

+ค่ าใช้ จ่าย PSO
- เงินช่ วยเหลือปลูกป่ า

รายได้ รวม
2,329,273,011

1,000,000
710,983

รายได้ คา่ ขายสินค้ าไม้
รายได้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และบริการ

724,051,381
76,535,000

รายได้ ผลิตน ้ายางพารา

554,278,240

รายได้ ซื ้อขายไม้ แปรรูป
รายได้ จากการท่องเที่ยว
รายได้ อื่นๆ
รายได้ เงินอุดหนุนรัฐบาล

257,300,000
45,652,000
381,697,990
289,758,400

ต้ นทุนขาย

350,601,883

15,596,833
19,526,538

NOPAT

NOPBT

112,730,117

161,043,024

NET PROFIT

้

141,516,486

คชจ.ผลิตภัณฑ์ไม้ และบริการ



2,187,756,525

(-)
EP
129,271,707
WACC
11.101%
ต้ นทุนเงินทุน

(x)

(16,541,589.7475)

้
(149,007,038.6)

5,640,688

Kd(D/D+E) = 0.1149 %
Ke(E/D+E) = 10.9904 %

2,004,352,669

(-)

คชจ.ซื ้อขายไม้ แปรรูป

223,740,000

คชจ. อื่นๆ

146,232,443

คชจ.บริหารทัว่ ไป
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
คชจ.เงินอุดหนุนรัฐบาล

554,530,005
98,048,856
289,758,400

สินทรัพย์หมุนเวียน
2,525,018,772

adjust

+ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
+ ค่าเผื่อสินค้ าชารุดและเสื่อมคุณภาพ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(-)

423,616,839
40,596,970

งบดุล

สินทรัพย์หมุนเวียน

(-)

adjust

60,631,129

คชจ.ผลิตน ้ายางพารา
คชจ.จากการท่องเที่ยว

1,711,825,118

ไ

-รายการพิเศษ



32,395,808
6,398,847

- หนี ้สินระยะสันไม่
้ มี ดบ.

559,460,758

- หนี ้สินระยะยาวไม่มี ดบ.

468,709,225

2,180,534,343

296,521,005
-สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

3,568,663,821

(-)

adjust
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6.3.3 ประมา การด้านการลงทุน
อ.อ.ป. จัดทางบประมาณลงทุ น ประจาปี 2557 ประกอบด้ ว ยงบลงทุ น จากเงิ น
รายได้ของ
อ.อ.ป. และงบลงทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังนี้
หน่วย: บาท
รายการ

งบลงทุนท่ได้รับ

แผนการเบิกจ่าย

1. งบลงทุนจากเงินรายได้ อ.อ.ป.

457,230,000

418,166,000

1.1 งบลงทุน ออนุมัตริ ายปี

28,747,000

28,747,000

- สิ่งก่อสร้าง

8,795,000

8,795,000

- เครื่องจักรและอุปกรณ์

6,850,000

6,850,000

856,000

856,000

- เครื่องใช้สานักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก

5,046,000

5,046,000

- สารองราคา

5,000,000

5,000,000

- สารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน

2,200,000

2,200,000

13,250,000

13,250,000

415,233,000

376,169,000

- ยานพาหนะ

1.2 งบลงทุนท่จดั ทาเป็นแผนระยะ ยาวแผนต่อเนื่อง
(แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
1.3 แผนงานลงทุนปลูกสร้างสวนป่า
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- สิ่งก่อสร้าง

6,456,000

6,456,000

- เครื่องจักรและอุปกรณ์

11,201,000

11,201,000

- ยานพาหนะ

3,538,000

3,538,000

390,638,000

351,574,000

- ลงทุนอื่นๆ (แผนงานปลูกสร้างสวนปุา)
- สารองราคา

3,400,000

3,400,000

139,750,000

139,750,000

- พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก

57,355,000

57,355,000

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

19,127,000

19,127,000

- ศูนย์การเรียนรู้คชศาสตร์

63,268,000

63,268,000

596,980,000

557,916,000

2. งบลงทุนจากเงินอุดหนุน องรัฐบาล แผนใหม่

รวมทั้งสิ้น
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เป้าหมายลงทุนท่สาคัญ : การพัฒนาพื้นท่สวนป่า
1. ปลูกเสริมและพัฒนารื้อปลูกใหม่
 ปลูกเสริมไม้สักหลังการทาไม้รอบที่ 2
 พัฒนาปลูกใหม่ - ไม้สกั
- ยางพารา
- ยูคาลิปตัส
รวมพัฒนาใหม่
2. บารุงสวนปุาแปลงเก่า

6,442
600
5,801
1,618
8,019
528,428

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

6.3.4 งบประมา อุดหนุน สนับสนุนยุทธศาสตร์รัฐบาล
ในปี 2557 อ.อ.ป. ได้ รับ งบประมาณอุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล เพื่อ การด าเนิน งานที่ ส นั บสนุ น
ยุทธศาสตร์ของ รัฐบาล ดังนี้
หน่วย: บาท
รายการ
งบเงินอุดหนุน
แผนงานท่ 1 : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการท่ 1 : โครงการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรมที่ 2 : จัดทาระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้
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ผลผลิตท่ 1 : ช้างเลีย้ งเพื่อการอนุรักษ์
กิจกรรมที่ 1 : ดูแลช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง
กิจกรรมที่ 2 : คุ้มครองและอนุรักษ์ชา้ งไทย
แผนงานท่ 2 : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตท่ 1 : พื้นที่ปุาเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแปลงสาธิตการปลูกบารุงไม้เศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมอาชีพปลูกปุาให้ราษฎรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 3 : จัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนปุา
กิจกรรมที่ 4 : อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมการปลูกปุาไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล
ผลผลิตท่ 2 : พืน้ ที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์
กิจกรรมที่ 1 : ปลูกสร้างสวนปุาและอนุรักษ์ฟื้นฟูพ้นื ที่ปุาต้นน้าลาธาร

เป้าหมาย

เป้าหมายเบิกจ่าย

18,976,000.00
16 แห่ง

14,976,000.00

5 แห่ง

4,000,000.00

13 ช้าง/เชือก
310 เชือก

90,332,300.00
12,380,700.00
77,951,600.00

3,600 ไร่
300 ไร่

25,458,600.00
3,207,800.00
349,000.00

5 สวนปุา
1,200 คน
10,000 ไร่
12,500 ไร่

4,844,000.00
2,057,800.00
15,000,000.00
15,242,000.00
13,280,000.00
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รายการ
กิจกรรมที่ 2 : ดูแลฟื้นฟูพ้นื ที่ปุาที่ผ่านการบุกรุกทาไร่เลื่อนลอย
งบลงทุน
แผนงานท่ 1 : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการท่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก
ผลผลิตท่ 1 : ช้างเลีย้ งเพื่อการอนุรักษ์
กิจกรรมที่ 2 : คุ้มครองและอนุรักษ์ชา้ งไทย
รวมงบประมา

เป้าหมาย
เป้าหมายเบิกจ่าย
4,650 ไร่
1,962,000.00

1 แห่ง

57,355,200.00

310 เชือก

82,394,300.00
289,758,400.00

7. แผนงาน โครงการท่สาคัญ
เพื่อให้ อ.อ.ป. สามารถบรรลุเปูาหมายการดาเนินงานปี 2557 ได้ อ.อ.ป. จึงต้องดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ที่สาคัญ ดังนี้
7.1 แผนงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ท่ค ะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. เห็น อบแล้ว
1) แผนการปรับบทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป. (พ.ศ. 2554-2557)
2) แผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในสวนปุา (พ.ศ. 2554-2557)
3) แผนการบริหารสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.
4) แผนพัฒนาสวนปุาของ อ.อ.ป.
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- โครงการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดาเนินการฟื้นฟูพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ใ น
เขตสวนปุาเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เนื้อที่ 51,000 ไร่ เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก เริ่มดาเนินการ พ.ศ. 2555-2559
- โครงการสร้างศูนย์อุตสาหกรรมไม้วังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- แผนการนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการดาเนินงาน
7.3 แผนงาน โครงการอื่น ๆ
- โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปรับปรุงมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม้สัก เริ่มดาเนินการในปี 2556 ณ
หมอนไม้ ร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยงบอุดหนุนจากรัฐบาล
- แผนการเพิ่มพื้นที่สวนปุาให้ได้รับการรับรองการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC อีกจานวน
2 แห่ง และรักษาสถานภาพเดิม 4 แห่ง
- โครงการปรั บปรุ ง การจัดการสวนปุาเพื่อให้บริการของระบบนิ เ วศ (Payment for Ecosystem Service
: PES)
- แผนงานอนุ รัก ษ์ แ ละจั ด การทรัพยากรธรรมชาติ ส่ง เสริ ม การปลูกปุาไม้เศรษฐกิ จ เพื่อ พลั ง งานชีว มวล
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- แผนงาน/ โครงการ เพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มเพื่อ เข้ า สู่ ประชาคมอาเซียน 2 โครงการ คือโครงการบริ ห าร
จั ด การ
ปุาไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น (SFM) และโครงการจัดทาระบบควบคุมการเคลื่ อ นย้ า ยของสิ น ค้ าไม้ (COC) โดยขอรับเงิ น
อุ ด หนุ น จากรัฐ

8. การดาเนินงานตามระบบประเมินผล
อ.อ.ป. เข้าสู่ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตัง้ แต่ปี 2548 เป็นต้นมา ระดับผลคะแนนในปี 2548 ,
2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555 คะแนน 2.18, 3.48, 3.66, 3.69, 3.85, 3.41, 2.45 และ 3.4
ตามลาดับ การดาเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์ต่าถึงปานกลาง ปี 2556 คาดการณ์วา่ จะได้ระดับคะแนน 2.50 ในปี 2557 จะ
รักษาระดับคะแนนให้สูงกว่าปี 2556 โดยมีแนวทาง ดังนี้
 ทุกหน่วยงานทาบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงประเมิ น ผลการดาเนินงานกับ อ.อ.ป. ในการประเมิ น ผลงาน
ตามแผน ธุรกิจ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
 ผู้อานวยการที่มาจากการสรรหา มีตั ว ชี้ วั ด ส่ ว นหนึ่ ง มาจากระดับคะแนนตามบั น ทึ ก ข้อตกลง
ส่งผลให้ จะต้องดูแลเรื่องการประเมินผลใกล้ชิดยิ่งขึ้น
 การประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร จะพัฒนาการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยการ ให้การศึกษา การให้ความรู้ และการปฏิบัตใิ นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
- การตรวจสอบภายใน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

9. กิจกรรมด้านบริการสังคม
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9.1 การดู แ ลเลี้ ย งดูช้ า งสาคัญ 13 ช้าง ส่งเสริมการคุ้ม ครองและบริบาลช้างเลี้ยงไทย โดยสถาบั น คชบาล
แห่ ง ชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
9.2 การปลูกสร้ า งสวนปุ า เพื่ อ ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ปุ าต้นน้าลาธาร ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ปุ าที่ ผ่านการบุกรุกทาไร่ เ ลื่ อ นลอย
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ โครงการหลวงสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
9.3 การจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่สวนปุา
9.4 โครงการสวนปุ า ใต้ ร่ ม พระบารมี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถ จังหวั ด
ปั ต ตานี ส่งเสริมปลูกปุาเศรษฐกิจ ปลูกพืชควบ สร้างรายได้เพิ่ม ให้ กั บราษฎรชุม ชนท้ อ งถิ่ น
9.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาปุาเศรษฐกิจ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิ จ เชิง ประณี ต ให้ ความรู้ แ ก่
ราษฎร ในชุมชนท้องถิ่นพืน้ ที่ต่างๆ
9.6 จั ด ตั ้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ด ้ า นท รั พ ยา ก ร ธร รม ชา ติ แ ล ะ สิ ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร่ ว มกั น ข อง ห น่ ว ย ง า น ใน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
9.7 การอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

10. การเพิ่มบทบาทความรับผิด อบต่อสังคม- ธรรมา ิบาล (CSR)

บทสรุปผู้บริหาร แผนธุรกิจ อ.อ.ป. 2557

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นรอบเขตสวนปุา/สมาชิกหมู่บ้านปุาไม้ ให้มีอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืน
โดยใช้ สวนปุาเป็นฐานในการดาเนินงาน
 การจัดตัง้ กองทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบสวนปุา
 สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับการสงวน คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
 ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
 จัดอบรมเยาวชนรักษ์ปุา และจัดอบรมความรู้เรื่องการดูแล และอนุรักษ์ชา้ งไทย
****************
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