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บทที่ 1
สถานภาพทั่วไป
1.1 สถานการณปจจุบัน
1) ความเปนมา
องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ไดรับการกอตั้งขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งของกรมปาไม เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2490 ตอมาไดรับการยกฐานะขึ้นเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2499
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2542
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับที่ 5) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ใหโอนองคการ
อุตสาหกรรมปาไมไปเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคในการจัดตั้ง มี 6 ประการ ดังนี้
(1) อํานวยบริการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม
(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการปาไม เชน เกี่ยวกับการทําไม และเก็บหาของปา
แปรรูปไม ทําไมอัด อบไม อัดน้ํายาไม กลั่นไม และประดิษฐ หรือผลิตวัตถุ หรือสิ่งของจากไม และของปา และธุรกิจที่
ตอเนื่องคลายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวดวยไมหรือของปา
(3) ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไมและบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการปาไม ไมวา
จะเปนการดําเนินการเองหรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ
(4) วิจัย คนควา และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรมไม
(5) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรูการปลูกฝงทัศนคติและความสํานึกในการคุมครอง
ดูแลรักษาบูรณะและพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พักการอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการในกิจการที่
เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการดําเนินการดังกลาว
(6) ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป.

2) สภาพโดยรวม
• ผลการดําเนินงาน
นับแตเริ่มกอตั้ง อ.อ.ป. มีรายไดหลักจากการดําเนินธุรกิจปาไม โดยเฉพาะการทําไมจากปาสัมปทาน
สําหรับรายไดจากอุตสาหกรรมไมเปนเพียงรายไดเสริมและตอมาไดมีรายไดเพิ่มจากการทําไมออกจากสวนปาที่ใหผลผลิต
ไดแลวแตยังไมสามารถใหผลผลิตไดอยางเต็มที่ โดยสรุป อ.อ.ป. มีผลกําไรสุทธิตลอดมาจนถึงป 2535 สืบเนื่องจากการ
และเริ่มมีกําไรในป2546
ปดปางดสัมปทานทําไมในป 2532 ทําใหมีผลขาดทุนสุทธิตั้งแตป 2536 เปนตนมา
เนื่องมาจากอ.อ.ป.ไดมีการปรับโครงสรางหนี้และปริมาณขายน้ํายางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากสวนปายางพาราเริ่มใหผลผลิต
น้ํายางรวมทั้งราคาน้ํายางพาราและไมซุงสักสวนปา มีราคาสูงขึ้นทําใหผลการดําเนินงานตั้งแตป 2546 มีกําไรจนถึง
ปจจุบัน
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-1-

จากตารางที่ 1.1 ผลการดําเนินงานป 2549-2552และ แผนภูมิที่ 1.1แสดงใหเห็นวาอ.อ.ป.มีกําไร
เพิ่มขึ้นโดยตลอด และในป 2551 มีกําไรสุทธิประมาณการ 167.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมือ่ เทียบกับป 2550 จํานวน
40.73 ลานบาท เนื่องจากโดยภาพรวมมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นและราคาขายสูงขึ้น
ตารางที่ 1.1 แสดงผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
EBIDA

2549
1,410.21
1,354.50
119.00
55.71
108. 23

2550
1,528.55
1,401.80
166.00
126.75
171. 68

2551*
1,389.63
1,222.15
155.00
167.48
209. 33

2552**
1,553.05
1,375.05
127.00
178.00
220. 97

* อยูระหวางการตรวจรับรองจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
** ประมาณการ

จํ า น ว น เงิ น ( ล า น บ า ท )

250
200
กําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงาน

150

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
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50
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แผนภาพที่ 1.1 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
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ตารางที่ 1.2 สถานะทางการเงิน
หนวย : ลานบาท
รายการ

2548
2,967.32
1,158.60
330.05
828.55
1,808.72

ทรัพยสิน
หนี้สิน
• หนี้สินหมุนเวียน
• หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนทุน

2549
3,029.97
1,069.40
272.20
719.20
1,960.57

2550
3,032.92
915.81
172.61
743.20
2,117.11

2551*
3,213.65
929.06
186.45
742.61
2,284.59

2552**
3,387.98
926.09
181.45
744.64
2,461.89

* อยูระหวางการตรวจรับรองจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
** ประมาณการ
หนวย:ลานบาท
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-

รายไดรวม
รายจายรวม
กําไรสุทธิ

2548

2549

2550

2551*

2552*

แผนภาพที่ 1.2 แสดงสถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อ.อ.ป.มีมูลคาสินทรัพยรวม 3,213.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2550 จํานวน 180.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.62 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากรายการเงินลงทุนการปลูกสรางสวนปา ดาน
หนี้สินรวม มีจํานวน 929 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 13.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.42 สวน
โครงสรางหนี้สินแบงเปนหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไมหมุนเวียน คิดเปนรอยละ 5.80 และ 23.11 เมื่อเทียบกับ
สินทรัพยรวมทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 20.07 และ 79.93 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม สําหรับสวนของทุน ณ 31
ธันวาคม 2551 มีจํานวน 2,284.59 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากป 2550 จํานวน 167.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.33
สวนใหญเพิ่มขึน้ จากรายการกําไรสะสม
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• ความสามารถทํากําไร (Profitability Ratio)
ผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ในชวงป พ.ศ.2545 มีผลประกอบการขาดทุน และขาดสภาพคลองทางการเงิน
ในการดําเนินงาน เนื่องจากมีภาระดอกเบี้ยจายตอปคอนขางมาก
หลังจากที่มีการปรับโครงสรางหนี้กับธนาคาร อ.อ.ป. มี
ความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2546 เปนตนมา
เมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
(ROE) ตั้งแตป 2548-2551 มีอัตราสวนมากกวา 1 ทุกป โดยในป 2551 มีอัตราสวน ROA และ ROE คิดเปนรอยละ 5.21
และ 7.33 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ทั้ง 2 รายการ ซึ่งเกิดจากผลประกอบการในป 2551 มีกําไรสุทธิสูงขึ้น
ตารางที่ 1.3 แสดงความสามารถทํากําไร
2548
40.78
2,967.32
1,808.72
1.37%
2.24%

Net Profit
Total Asset
Equity
ROA
ROE

2549
55.71
3,029.97
1,960.57
1.84%
2.84%

2550
2551*
126.75 167.48
3,032.92 3,213.65
2,117.11 2,284.59
4.18%
5.21%
5.99%
7.33%

2552**
178.00
3,387.98
2,461.89
5.25%
7.23%

8
7
6
5
ROA

4

ROE

3
2
1
0
2548

2549

2550

2551*

2552**

แผนภาพที่ 1.3 ความสามารถทํากําไร
โดยสรุปภาพรวม อ.อ.ป.จะเห็นวามีผลกําไรเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2548 เปนตนมา โดยในระหวาง ป 25502551 และคาดการณป 2552 กิจการมีความสามารถทํากําไรจากการบริหารสินทรัพยไดดีมาก และมีกําไรพอทีสามารถจะจาย
ผลตอบแทนแกผูถือหุนได
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1.2 โครงสรางการบริหารงาน
โครงสรางการบริหารงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในปจจุบันประกอบดวยคณะกรรมการ ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน หัวหนากลุมภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมอบหมาย อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช และผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนกรรมการ โดยตําแหนง และกรรมการอื่นๆ
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง อีกไมเกิน 9 คน ในจํานวนนี้ จะตองมีผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน คณะกรรมการมีอํานาจและ
หนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป และการดําเนินกิจการ ใหอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
แผนภาพที่ 1.4 แผนผังโครงสรางการบริหารองคการอุตสาหกรรมปาไม

คณะกรรมการ
อนุกรรมการกลั่นกรองงานฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการฝายผลิต

รองผูอํานวยการฝายธุรกิจ

1. สํานักสงเสริมและพัฒนาไม

1. สํานักอุตสาหกรรมไม

เศรษฐกิจภาคเหนือบน
2. สํานักสงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคเหนือลาง
3. สํานักสงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคกลาง
4. สํานักสงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. สํานักสงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคใต

2. สํานักธุรกิจและ

การตลาด
3. สถาบันคชบาล
แหงชาติฯ
4. สํานักวิจัยพัฒนาและ
สารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
1. สํานักนโยบายแผนและ
งบประมาณ
2. สํานักบัญชีและการเงิน
3.สํานักอํานวยการ
4.สํานักทรัพยากรมนุษย
5.สํานักกิจกรรมสัมพันธ
6.สํานักกฎหมาย
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ปจจุบันโครงสราง จําแนกกลุมการบริหารออกเปน 16 หนวยงาน แตแบงออกเปน 3 ฝาย คือ
ฝายบริหาร
ฝายผลิต
ฝายธุรกิจ
หนวยงานที่ขึ้นตรงกับผูอํานวยการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
5
4
1

หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

ตารางที่ 1.4 อัตรากําลังปจจุบัน
บุคลากร
1. พนักงาน
2. พนักงานปฏิบัติการ
3. พนักงานสัญญาจาง
รวม

2547
913
492
490
1,895

2548
889
466
467
1,822

2549
887
443
470
1,800

2550
847
420
463
1,730

หนวย : คน
2551
876
375
389
1,640

มีอัตรากําลังจํานวน 3,089 อัตรา และอัตราสํารอง 519 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3,608 อัตรา บุคลากร
ปจจุบัน ธันวาคม 2551 รวมทั้งหมด 1,640 คน ประกอบดวยพนักงาน 876 คน พนักงานปฏิบัติการ 375 คน
พนักงานสัญญาจาง 362 คน พนักงานปฏิบัติการสัญญาจาง 27 คน
ตารางที่ 1.5 อัตรากําลังแยกตามหนวยงาน ประกอบดวย
สังกัด
อ.อ.ป.
ส.อ.
ส.ตส.
ส.บง.
ส.กส.
ส.ทม.
ส.นผ.
ส.วส.
ส.กม.
ส.ศน.
ส.ศล.
ส.ศก.
ส.ศอ.
ส.ศต.
ส.คช.
ส.อก.
ส.ธต.
อัตราสํารอง
รวม

พนักงาน
12
30
12
43
14
14
15
18
11
239
94
66
88
77
59
67
17

พนักงานปฏิบัติการ
13
1
1
1
185
48
23
24
18
27
29
5

876

375

พนักงานสัญญาจาง กรอบอัตรา
14
13
69
23
1
57
1
25
2
34
1
27
65
19
75
833
45
411
36
181
25
294
56
254
97
433
36
299
1
51
519
389
3,608
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1.3 การแบงกลุมธุรกิจ (ปจจุบัน)
ปจจุบัน อ.อ.ป. ไดกําหนดแผนงานกิจกรรมในการดําเนินธุรกิจออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. ธุรกิจปาไม ประกอบดวย
- การผลิตไมจากสวนปา อ.อ.ป.นับเปนผูประกอบการรายใหญที่สุดของประเทศ โดยในป
2550 อ.อ.ป. เปนผูครอบครองพื้นที่ปาเศรษฐกิจรายใหญของประเทศกวา 1.16 ลานไร ประกอบดวยโครงการสวนปา
โครงการที่ 1-4 และพื้นที่สวนปาที่ไดรับมอบเพิ่มจากกรมปาไม โดยมีพื้นที่ของ อ.อ.ป. ประมาณ 804,967 ไร ซึ่งมี
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตกวา 605,000 ไร ไดรับมอบพื้นที่สวนปาจากกรมปาไมแลว 356,343 ไร ซึ่งจะ
มีการดําเนินการรับมอบระหวางป 2552 เปนจํานวน 364,813.09 ไร อันประกอบดวย
พื้นที่รับมอบ ส.ศน.
พื้นที่รับมอบ ส.ศล.
พื้นที่รับมอบ ส.ศก.
พื้นที่รบั มอบ ส.อน.

128,486.00
77,784.03
77,709.46
80,833.60

ไร
ไร
ไร
ไร

พื้นที่ปาเศรษฐกิจที่มีของ อ.อ.ป. เมื่อลงทุนและพัฒนาตอเนื่องอยางสมบูรณ จะสามารถให
ผลผลิตอยางยั่งยืนและตอเนื่อง ซึ่งยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด
อ.อ.ป. เปนผูผลิตไมซุงสักสวนปาเพื่อการใชสอยภายในประเทศมากที่สุด
หากขาดการ
ปรับปรุงพัฒนาสวนปาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวนปาภาคเอกชนจะเปนคูแขงขันที่สําคัญในอนาคตของ อ.อ.ป.
และการสงออกไมสักไปยังตางประเทศนั้น อ.อ.ป.ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหดําเนินการโดยเฉพาะเทานั้น นอกจากนี้
อ.อ.ป. ยังมีบทบาทในการรวบรวมขอมูลการปลูกปาของเกษตรกร และขอมูลทางการตลาดเพื่อกําหนดแนวทางในการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกไมสักในอนาคต รวมทั้งมีการจัดตั้งตลาดการคาไมสัก สวนปาที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตาม
ภูมิภาคตางๆ
สําหรับไมยูคาลิปตัส อ.อ.ป.และผูปลูกไมยูคาลิปตัส อ.อ.ป.เปนผูผลิตรายใหญ ยังไมมีการ
แขงขันในตลาดอยางจริงจัง เนื่องจากปริมาณที่ผลิตไดยังไมเพียงพอตอความตองการ แมผลผลิตไมยูคาลิปตัสลดลงจาก
อดีตปละ 100,000 ตัน เหลือเพียง 30,000-60,000 ตัน ถาหาก อ.อ.ป.มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพก็จะ
สามารถผลิตไมยูคาลิปตัส ไดปละ 100,000 ตัน
- การผลิตไมจากปาธรรมชาติ เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการทําไมและ
นําไมออกจากเขตปาที่มีการจับกุม (ไมของกลาง) หรือการทําไมนอกโครงการในพื้นที่เปดประโยชนของสวนราชการ เชน
การกอสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา การสรางถนน รายไดที่เกิดจากไมปาธรรมชาติมีความไมแนนอน และมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม อ.อ.ป. ดําเนินธุรกิจแปรรูปไม ผลิตภัณฑไม ชิ้นสวนบาน ครุภัณฑ
บริการอบ อัดและไส เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการอํานวยบริการแกรฐั และประชาชนในอุตสาหกรรมปาไม โดยมีการ
จัดตั้งโรงเลื่อยโรงงานในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดรวม 6 แหง ทัง้ นี้ภาวการณแขงขันในอุตสาหกรรมไมคอนขางสูง ทั้ง
อ.อ.ป. ยังขาดการพัฒนาโรงเลื่อยไม เครื่องจักรที่ลาสมัย ขาดความคลองตัวในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ขาดทักษะ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ และตนทุนการผลิตสูง ทําใหไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น ในป 2552 อ.อ.ป.ได
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานอุตสาหกรรมไมยายฐานการผลิตไปสวนภูมภิ าค และไดพิจารณาเตรียมการการสงเสริม
การปลูกไมพลังงาน เพื่อโรงไฟฟาชีวมวล/เชื้อเพลิงทางเลือก
3. ธุรกิจบริการดานตางๆ ไดแก การใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการปลูกและ
เปนที่ปรึกษาในการปลูกปา การจัดการสวนปา การรับรองการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน รับรองถิ่นกําเนิดไม การดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับชาง และการบริการ ดานตลาด ธุรกิจบริการซื้อมาขายไป ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆ ไดแก ธุรกิจที่
เกิดขึ้นใหมเพื่อหารายไดระยะสั้นเชนธุรกิจปุยหมักจากมูลชาง เปนตน
แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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บทที่ 2
ทิศทางขององคกร
2.1 วิสัยทัศน (Vision)
“เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาปาเศรษฐกิจเพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

เหตุผล
วัตถุประสงคในการจัดตั้ง อ.อ.ป. ใหมีการปลูกสรางสวนปา/คุมครองปาไม และบูรณะปาไม เพื่อประโยชน
แกการปาไม ปลูกฝงทัศนคติและความสํานึกในการคุมครองดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรปาไม มติ ครม. เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2535 และวันที่ 9 มีนาคม 2536 ให อ.อ.ป. รับมอบพื้นที่สวนปาที่ปลูกโดยงบประมาณกรมปาไมมาดูแลรักษา
และใชประโยชน และมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เห็นชอบให อ.อ.ป. รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับไมเศรษฐกิจ
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุงพัฒนาประเทศภายใตแนวปฏิบัติของ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อ.อ.ป. เกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่นรอบเขตสวนปาทั่วประเทศ อ.อ.ป. และนโยบายของ
รัฐบาลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2551-2554 ดานทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเรงรัดการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กระแสโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกรอนและวิกฤตพลังงาน
ธรรมชาติ ผลักดันใหมีการเรงการปลูกไมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นอ.อ.ป.จึงไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อผลักดันให อ.อ.ป. เปนหนวยงานหลักของประเทศในการสงเสริม
การปลูกปาเศรษฐกิจอยางจริงจังอยางยั่งยืน เนนเรื่องการพัฒนาปาเศรษฐกิจของรัฐ/ชุมชนทองถิ่น อํานวยใหเกิด
ประโยชนอยางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดลอม สรางฐานวัตถุดิบไมของประเทศอยางยั่งยืน

2.2 พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)
1) พันธกิจดานธุรกิจ
1. พัฒนาที่ดินสวนปา โดยอนุรักษและพัฒนาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคการปาไม
(Forestry Sector) เปนรากฐานการผลิตและบริการที่แทจริง รวมถึงการใชประโยชนที่ดินสวนปาเพื่อกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนสวนเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหกับประเทศไดอยางยั่งยืนตลอดไป
2. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจภาคเอกชนครบวงจร สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547
เห็นชอบให อ.อ.ป. รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับไมเศรษฐกิจ พันธกิจในสวนนี้เปนการดําเนินบริหารจัดการเพื่อสงเสริมใหเอกชน
ปลูกปาเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน นํารายไดเขาประเทศ บํารุงปรับปรุงพันธุไมเศรษฐกิจ การคนควาวิจัย
การแกไขกฎระเบียบใหเอื้ออํานวยตอการปลูกไมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมตอเนื่อง การดําเนินการพัฒนาระบบและสราง
กลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม เพื่อสรางความมั่นใจและจูงใจใหกับผูลงทุนปลูกไมเศรษฐกิจ โดยสรางการ
รวมกลุมเกษตรกรผูปลูกไมเศรษฐกิจ การจัดตั้งตลาดกลางคาไม ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการตลาดคาไม
ระหวางผูผลิต/ผูซื้อไมดา นการตลาดตลอดจนการหาแหลงเงินทุนหรือใหบริการเสริมเพื่อจูงใจใหประชาชนปลูกไม
เศรษฐกิจ
3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและธุรกิจบริการที่มีปาไมเปนพื้นฐาน
โดยมุงเนนการบริหารและพัฒนาการใชประโยชนไมและวัตถุดิบอื่นที่มีปาไมเปนพื้นฐานใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมไม
เปนการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบ รวมทั้งดําเนินการทางดานธุรกิจบริการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับปาไม เพื่อสนับสนุนสงเสริมให
ประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานมีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร
4. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใชประโยชนไมเศรษฐกิจ ใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับ
ผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน เนื่องจากประชาคมโลกกําลังหันกลับมาใชไมและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจโลกกําลัง
เคลื่อนตัวจาก Petroleum based Economy ไปสู Ligno-cellulosic Economy หรือเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรปาไม อ.อ.ป.
แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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ในฐานะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจไมเศรษฐกิจ จึงมีภารกิจที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย กําหนดทิศทาง
และหาแนวทางเกี่ยวกับการจัดการไม เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับไมใหมากที่สุด
5. พัฒนาสินทรัพยเพื่อสนับสนุนภารกิจ อ.อ.ป. เพื่อสรางรายไดและระดมเงินทุนจากแหลงตางๆ สําหรับ
การลงทุนพัฒนาปรับปรุงการผลิตการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) พันธกิจดานบริการสังคม
6. พัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐานในการดําเนินงานชวยเหลือสรางงาน สรางอาชีพใหแก
เกษตรกรรอบเขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนมีสวนรวม ดําเนินการ
เกี่ยวกับการปลูกปาในพื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่เสื่อมโทรม การปลูกปาเพื่อปองกันอุทกภัย การคุมครองและอนุรักษชาง
ไทย หรือ การดําเนินงานอื่นๆ เกี่ยวกับฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2.3 เปาประสงค
1. ดําเนินธุรกิจโดยไมมุงผลกําไรสูง และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเองไดตลอดป 2552 ไมเปนภาระตอรัฐ สามารถสงรายได ใหรัฐเพื่อพัฒนา
ประเทศชาติตอไป ในขณะเดียวกันก็ชวยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นโดยเฉพาะชุมชนรอบสวนปาใหมีรายไดจากการดําเนิน
ธุรกิจของ อ.อ.ป.
2. พัฒนาการจัดการพื้นที่สวนปา (Area Management)
เพื่อเปนฐานในการพัฒนาปาเศรษฐกิจใหเปนแหลงสํารองวัตถุดิบไม และสรางรายไดอื่นๆ อยางครบวงจร
บนพื้นที่สวนปา
3. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจภาคเอกชน และชุมชนทองถิ่น
เพื่อสรางปริมาณและคุณภาพสวนปาภาคเอกชนใหแพรหลายทั่วไป ซึ่งจะเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ของทองถิ่น ตลอดจนเปนแหลงวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมไม / ไมเพื่อผลิตพลังงานทดแทนพลังงานธรรมชาติ /ไม
สําหรับการใชสอยอยางพอเพียง รวมทั้งสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศอีกทางหนึ่ง

2.4 เปาหมายการดําเนินงาน ป 2552
1) เปาหมายกําไร
- ผลกําไรสุทธิ
- รายไดรวม
- รายจายรวม

178.00
1,553.00
1,375.00

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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เปาหมายรายได ป 2552
ตารางที่ 2.1 เปาหมายรายไดและคาใชจายการดําเนินงาน ประจําป 2552

1

2
3
4
5
6
7

รายการ
รายไดจากธุรกิจปาไม
 ผลผลิตสวนปา
 ไมปานอกโครงการตามนโยบายรัฐ
รายไดจากธุรกิจอุตสาหกรรมไม
รายไดจากธุรกิจบริการ
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รายไดอื่นๆ
รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น

รายได (ลานบาท)

รายจาย (ลานบาท)

1,045.20
108.47
121.07
23.51
1.50
76.56
101.49
75.25
1,553.05

629.41
59.77
104.17
29.78
1.16
37.28
438.22
75.25
1,375.04

เปา หมายรายไดและคา ใชจา ยดํา เนินงาน ประจํา ป
2552
1200
1000
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

800

รายได

600

คาใชจาย

400
200
เงินอ
ุดหนุด
รฐ
ั บาล

อน
ื่ ๆ

ินงาน
อน
ื่ ๆ
การด
ําเน

ธุรก ิจ
อน
ื่ ๆ

ธุรก ิจ
บรก
ิ าร

ธุรก ิจ
อ ุตสา
หกรร
ม

ธ ุรก ิจ
ปาไม


0

แผนภาพที่ 2.1 เปาหมายรายไดจากการดําเนินงานประจําป 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
2) เปาหมายการพัฒนาพื้นที่สวนปา
1. ปลูกเสริมและพัฒนารื้อปลูกใหม
• ปลูกเสริมไมสักหลังการทําไมรอบที่ 2
• รื้อปลูกใหม
2. บํารุงสวนปาแปลงเกา

8,708
3,300
863,783

ไร
ไร
ไร

3) เปาหมายสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ
• สงเสริมเกษตรกรในชุมชนทองถิ่นปลุกปาเศรษฐกิจและปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล
ซึ่งดําเนินการโดยใชงบอุดหนุนจากรัฐ 10,000 ไร และงบ อ.อ.ป. 10,000 ไร รวมจํานวน 20,000 ไร

แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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4) ประมารการดานการลงทุน ป 2552
ตารางที่ 2.2 ประมาณการดานการลงทุน
รายการ
1.แผนงานปลูกสรางสวนปา
 ปลูกและบํารุงรักษาสวนปา
 ซื้อทรัพยสินสวนปา
2.การพัฒนาการบริหารจัดการ
 สิ่งกอสราง
 เครื่องจักรและยานพาหนะ
 เครื่องใชสํานักงาน
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
4.เงินสํารองราคาและกรณีจําเปนเรงดวน
รวม

จํานวนเงิน (ลานบาท)
331.42
7.24
12.83
10.45
1.12
3.23
6.00
372.29

ในป 2552 อ.อ.ป.ไดงบลงทุนจากเงินรายได เปนจํานวน 372.29 ลานบาท และงบประมาณอุดหนุนจากรัฐใช
สําหรับโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน จํานวน 13.99 ลานบาท
5) เปาหมายดานการลงทุน
 ดําเนินงานโครงการโรงไฟฟาชีวมวล (1 ชุมชน 1สวนปา1โรงไฟฟา) พื้นที่ 10,000 ไร เปาหมายจํานวน 5 สวน
โดยการนํารองกอน 3 สวนปา วงเงินลงทุน 100 ลานบาท
 โครงการพัฒนาการใชประโยชนชีวมวลสวนปา เปาหมายสงเสริมภาคเอกชนลงทุน จํานวน 54 สวนปา
 การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
6) แหลงเงินลงทุน
 รายไดจากการดําเนินงานประจําป
 Contract Farming กับเอกชน
 รายไดจากการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธ ,การประมูลขายสินคาสวนปาลวงหนา
 งบประมาณอุดหนุนจากรัฐตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
7)เปาหมายดานบริการสังคม
 การสงเสริมพัฒนาปาเศรษฐกิจใหราษฏร โดยจดทําแปลงสาธิตการปลูกไมเศรษฐกิจเชิงประณีต พรอมกับทํา
กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ
 การคุมครองและอนุรักษชางสํานักพระราชวัง และชางเลี้ยงไทย การใหบริการรักษาชางชาวบาน การศึกษา
พัฒนา ปางชาง การเปดสาขาชวยเหลือชาง การศึกษาวิจัยพัฒนา คชบาลธุรศาสตรองคความรูเกี่ยวกับชาง ชวยเหลือ
ประสานการชวยเหลือเพื่ออนุรักษและบริบาลชางไทย สรางและปรับทัศนคติใหเกิดความรัก ความสามัคคีในสังคมโดยใช
ชางเปนสื่อ และอื่นๆ
 โครงการรณรงคใหราษฏรในทองถิ่นลดการตัดไมทําลายปา และรวมปลูกยางพาราเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่
ดีใหแกชุมชน
 โครงการปลูกตนไมในวโรกาสตางๆรวมกับชุมชน และหนวยงานตางๆรอบสวนปา เพื่อกระชับความสัมพันธ
และลดการบุกรุกพื้นที่
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8) เปาหมายดานพัฒนาองคกร
 พัฒนาการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และประเมินผลตามระบบ Balance Scorecard
ใน 4 มุมมอง คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา
 นําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) มาใชการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และเผยแพรสรางความเขาใจไปทุกหนวยงาน
 นํายุทธศาสตรและแผนระยะสั้นเพื่อฟนฟูกิจการขององคการอุตสาหกรรม มาลงมือปฏิบัติตามแผนแตละขั้นตอน
โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของทุกฝาย พนักงานทุกระดับ
 มุงมั่นในการจัดฝกอบรมในเรื่อง Change Management ,Competency based Management และ
Knowledge Management เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเนนการสรางผูนําที่มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
การวิเคราะหสถานภาพของ อ.อ.ป.
3.1 ปจจัยภายใน
1) จุดแข็ง
1. มีพื้นที่สวนปาเศรษฐกิจในความรับผิดชอบที่มีศักยภาพเปนรายใหญที่สุดของประเทศประมาณ 1.137 ลานไร
อีกทั้งสวนปาหลายแหงมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษได อ.อ.ป. จึงเปนแหลงผลิตวัตถุดิบไม
และเพื่อการใหบริการเปนธุรกิจหลักสรางรายไดใหกับองคการ
2. มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญงานดานการจัดการปาเศรษฐกิจเปนจํานวนมากและมีประสบการณ
ในการจัดการปาเศรษฐกิจมากวา 30 ป
3. มีทรัพยสินและที่ดินกรรมสิทธิ์กระจายอยูทั่วประเทศ สามารถนํามาพัฒนาและใชประโยชนใหเปน
แหลงรายได
4. มีชางเลี้ยงจํานวนมาก มีบุคลากรที่มีภูมิปญญาและองคความรูเกี่ยวกับชาง สามารถพัฒนาใหเปนแหลง
อนุรักษขยายพันธุชางไทย เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศึกษา และดําเนินการดานคชบาลธุรศาสตร
5. อ.อ.ป.เปนองคกรของรัฐที่มุงเนนเฉพาะทางดานการบริหารปาเศรษฐกิจ และใชประโยชน
ทรัพยากรปาไมอยางกวางขวาง ไดรับสิทธิพิเศษที่เหนือกวาผูประกอบการภาคเอกชนในการจัดการปาไม
6. ระบบและวิธกี ารจัดการสวนปาอยางยั่งยืนของ อ.อ.ป.เปนหนวยงานแรกของประเทศที่ไดรบั การรับรอง
ดานการจัดการสวนปาตามมาตรฐานสากล จึงสอดคลองกับความตองการของกระแสโลก

2) จุดออน
1. ดานการผลิต ตนทุนสูง ผลิตภาพการผลิตดานสวนปาต่ํา เนื่องจากไมมุงเนนกําไรสูงสุด โดยมุงเนน
ดานการอนุรักษเพื่อเพิ่มพื้นที่สวนปา เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตลาสมัย ทําใหเกิดการสูญเสียและไมสามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาไดเทาที่ควร
2. ดานการเงิน การขาดสภาพคลองการบริหารทางการเงิน ขาดประสิทธิภาพในการบริหารแหลงระดม
เงินทุนที่สอดคลองกับการลงทุนในระยะยาว สงผลใหพลาดโอกาสในการลงทุนทําธุรกิจใหม ๆ เสียโอกาสการลงทุนปลูกปา
ระยะยาว และระยะกลาง
3. ดานการบริหารโครงสรางของ อ.อ.ป. มีรูปแบบองคการที่เปนระบบราชการ(Bureaucracy) มีลักษณะ
โครงสรางใหญ ซับซอน สายการบังคับบัญชายาว ทํางานแบบเครื่องจักร มีการรวมศูนยอํานาจ วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ ขาด
ความชัดเจนในบทบาทและหนาที่ที่เหมาะสม
4. ดานบุคลากร บุคลากรสวนใหญอายุมากขาดความคิดทางธุรกิจและความรูสึกเปนเจาของทําให
การวางแผนดานบุคลากรไมประสบผลเทาที่ควร บุคลากรบางสวนไมสามารถปรับตัวใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ขาดการพัฒนาอยางมีเปาหมายเปนเวลานาน การทํางานขาดการมีสวนรวม (Teamwork)
ขาดความรูความเชี่ยวชาญในสายงานที่ปฏิบัติอยางแทจริง
5. ดานการตลาด ขาดการวางแผนการตลาดเชิงรุก เพราะมุงเนนระบบการผลิตมากกวาการตลาด ขาด
งานวิจัย งานสรางสรรคและตอยอดภูมิปญญาดานการตลาดอยางจริงจัง
6. ดานการควบคุมและตรวจสอบภายในยังไมเขมแข็ง ขาดความเปนอิสระ และบุคคลไมมีความชํานาญ
ในวิชาชีพการตรวจสอบโดยตรง ทําใหระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลไมมีประสิทธิภาพ
7.ดานการบริหารจัดการ ระบบและระเบียบการบริหารงานภายในองคการขาดความคลองตัว ยังคงตอง
ดําเนินการตามกฎเกณฑราชการ และผลจากการที่การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในนโยบาย
และการดําเนินงาน ขาดความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการ
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3.2 ปจจัยภายนอก
1) โอกาส
1. อ.อ.ป. เปนองคกรของรัฐ ไดรับสิทธิพิเศษจากรัฐฯ เชน สิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
แหงชาติที่เสื่อมโทรม ในการดําเนินการปลูกสรางสวนปาทําใหมีโอกาสในการเปนผูนําการเสริมสรางและพัฒนาปา
เศรษฐกิจ สิทธิในการใชประโยชนสวนปาที่ปลูกโดยงบประมาณของรัฐนอกเขตอนุรักษ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2535 และ 9 มีนาคม 2536 ซึ่งกําหนดให อ.อ.ป. ดูแลและใชประโยชนสวนปาที่อยูนอกเขตอนุรักษทั้งหมด
2. นโยบายของรัฐบาลหลายดานเอื้อประโยชนตอการดําเนินงานลวนเปนโอกาสสําคัญตอ อ.อ.ป. ในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อดําเนินธุรกิจสนองนโยบายใหเกิดประโยชนที่เหมาะสมแกรัฐและองคการฯ อาทิ
(1) โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เปนการ
ดําเนินการรวมกันระหวางประเทศ เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากมาตรการที่จะเกิดขึ้นอยูแลวในสภาวะ
ธุรกิจปกติ
(2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหมีการใชประโยชนและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน เปนการเปด
โอกาสให อ.อ.ป. สามารถดําเนินการตามบทบาท การเปนองคกรหลักของรัฐในการเสริมและบริหารจัดการปาเศรษฐกิจ
3. สถานการณดานสิ่งแวดลอม/พลังงานเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ํามันมีราคาสูงมาก ทําใหมนุษยตองการ
พลังงานทดแทน เชน พืชน้ํามัน เชื้อเพลิงชีวมวลจากไม ตลอดจนภัยธรรมชาติ/ภัยแลง กระตุนใหภาครัฐสงเสริมการ
ปลูกปาอยางจริงจังและเรงดวน เพื่อหาพลังงานทดแทนน้ํามัน และปองกันภัยธรรมชาติ
4. กระแสการตื่นตัวดานการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกทําใหประเทศ
ที่พัฒนาแลวซึ่งเปนตลาดนําเขาไมที่สําคัญกีดกันการนําเขาผลิตภัณฑไมที่ใชวัตถุดิบจากปาธรรมชาติ และประเทศเพื่อนบาน
หลายประเทศหามการสงออกไมทอนที่ทําออกจากปาธรรมชาติ เปนการสรางโอกาสในการดําเนินการพัฒนาสวนปาของ อ.อ.ป.
ตอบสนองความตองการใชไมภายในประเทศรวมทั้งการสงออกไปจําหนายตางประเทศ รวมทั้งโอกาสในการขอรับเงิน
สนับสนุนในการเพิ่มพื้นที่ปาธรรมชาติ เพื่อลดสภาวะโลกรอน
5. ในยุคกระแสโลกาภิวัตนที่อินเตอรเน็ตเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันมากขึ้น ชองทางใน
การดําเนินธุรกิจหรือการเผยแพรขาวสารจึงจําเปนที่จะนําระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิคส (E-Commerce) มาใช
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย มีความเหมาะสมที่จะปลูกไมปา (Forest crop)
หลากหลายพันธุ และมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกวาประเทศที่พัฒนาแลวในเขตอบอุน ประเทศคูแขงมีไมมาก และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถที่จะแขงขันได
7. เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทําใหมีโอกาสหาแหลงเงินทุนมากขึ้น เพื่อขยายฐาน
การลงทุนปลูกสรางสวนปา ดานอุตสาหกรรมไมและการทองเที่ยว
8. กระแสสังคมเรื่องการอนุรักษชางสัตวสัญลักษณของประเทศ ทําให อ.อ.ป. มีบทบาทในเรื่อง
คชบาลธุรศาสตรยิ่งขึ้น

2) ขอจํากัด
1. อ.อ.ป. เปนรัฐวิสาหกิจ การดําเนินงานอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับและการกํากับ ควบคุมจากหนวยงาน
ของรัฐหลายแหง ซึ่งเปนขอจํากัดในการบริหารการจัดการในการดําเนินธุรกิจ ทําใหขาดความคลองตัวและเสียโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน
2. กฎระเบียบทีใ่ ชอยูในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอธุรกิจอุตสาหกรรมปาไม ขาดสิทธิในการจัดการสวนปา
และการใชประโยชนที่ดินสวนปาในเขตปาสงวนแหงชาติ
ทําใหการดําเนินธุรกิจไมสามารถจัดการและวางแผนการใช
ประโยชนไมจากสวนปาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ราษฎรตองการใชพื้นที่ปาไมเพื่อทํากิน ทําใหมีปญหาขัดแยงจากการบุกรุกพื้นที่สวนปากับ
ชุมชน การลักลอบตัดไม ตองการจับจองกรรมสิทธของราษฎร
4. สวนปาปลูกของเอกชนเริ่มทยอยใหผลผลิตออกมามากขึ้น ในอนาคตอาจทําใหมีคูแขงขันในตลาด
ไมสักสวนปามากขึ้น
5. เศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก การเมืองที่ไมนิ่ง ภาพลักษณเชิงลบจาก
เหตุการณการปดสนามบินสุวรรณภูมิ ทําใหชาวตางชาติขาดความเชื่อมั่นในการที่จะมาลงทุน และไมมั่นใจความ
ปลอดภัยในชีวิต
ผลจากการประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหาร สรุปไดวา
สถานภาพขององคการอุตสาหกรรมปาไมในปจจุบันอยูในชวงฟนตัว ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และทักษะ
หลายดานในการทํางานแบบมีสว นรวมของทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นของผูบริหารทุกฝาย การสรางวัฒนธรรมใหม
ที่เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งตองอาศัยผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มี
วิสัยทัศนกวางไกล เปลี่ยนบทบาทการบริหารแบบใหมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
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บทที่ 4
แผนกลยุทธ
จากการวิเคราะหสถานภาพขององคกรพบวาปจจุบันอยูในชวงฟนตัว ตองไดรับการฟนฟู ทบทวน และปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทํางาน ปรับปรุงแกไขจุดออนโดยเร็ว ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ที่ควรให อ.อ.ป. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานดานอุตสาหกรรมไม ที่ตอบสนองตอการบริหารทรัพยากรปาไม
ในเชิงรุก ปรับบทบาท ทิศทาง การดําเนินงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (25512554 ) ที่ใหบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน และใหสอดคลองกับ
กระแสโลกที่เปลี่ยไป โดยให อ.อ.ป. สามารถดําเนินการตอไปดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
อ.อ.ป. ไดทบทวนแผนกลยุทธ 2549-2553 (การปรับโครงสรางการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม)
และจัดทําฉบับใหมเปนแผนกลยุทธ ป 2551-2555 โดยกระบวนการมีสวนรวมของพนักงาน ผูบริหารโดยใชเครื่องมือการบริหาร
จัดการการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เปนแนวทางในการจัดทําแผน ซึ่งเปนแผนที่มีลักษณะเปน Rolling Plan
(มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณจําเปน) และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการ
อุตสาหกรรมปาไมในเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคการสามารถพลิกฟนสถานะทางการเงิน และ
สามารถดําเนินการตอไปไดอยางมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สรางมูลคาเพิ่มของสินทรัพย รวมทั้งให อ.อ.ป.
เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ โดยเพิ่มผลผลิตภาคปาไมอยางตอเนื่อง
ในการจัดทําแผนธุรกิจประจําป 2552 ไดจัดทําแผนตามกรอบแนวทางของแผนกลยุทธ 2551 2555 ทุกดานโดยเฉพาะแผนปฏิบติการ โดยมุงหวังวาการดําเนินการตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ
จะสงผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ 2552 บรรลุเปาหมายในภาพรวมได และปลายป 2551 องคการไดวาจางที่
ปรึกษาสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทํายุทธศาสตรและแผนระยะสั้นเพื่อฟนฟูกิจการของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งจะเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคการในอนาคต

4.1 ประเด็นปญหา
ประเด็นปญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ ป 2551-2555 เนื่องจาก
1) รายไดจากการขายสินคาและบริการเพิ่มในอัตราคอนขางคงตัว และไมสม่ําเสมอ
จําเปนตองสรางรายไดเพิ่ม
2) ตนทุนการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนหนึ่งมาจากการ
ปรับอัตราเงินเดือนภาครัฐ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามันดิบสูงขึ้น
3) มีธุรกิจที่ขาดทุนและเปนตัวถวงในการทํากําไร เชน ธุรกิจอุตสาหกรรมไม สถาบันคชบาล
แหงชาติ ธุรกิจทองเที่ยวในสวนปา และมีคาใชจายเชิงบริการสังคมสูง
4) การลงทุนพัฒนาสวนปาขาดความตอเนื่อง ถาไมมีการแกไขในอนาคต อ.อ.ป. จะขาดแคลนวัตถุดิบ
5) ภารกิจการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ เพื่อสรางวัตถุดิบในอนาคต และชวยประเทศเพิ่ม
พื้นที่ปาไม สรางงาน/รายไดใหชุมชนทองถิ่น
6) องคกรขาดสภาพคลองทางการเงิน แมผลประกอบการมีกําไรแตขาดเงินสดหมุนเวียน
7) มีสินทรัพยอื่นๆ ที่สําคัญ มีโอกาสสรางรายได แตยังไมมีการดําเนินการ
8) ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศไมทันสมัย ขอมูลไมเปนปจจุบัน
9) สถานการณทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป รัฐธรรมนูญ 2550 ขบวนการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของประชาชน นโยบายรัฐบาล กระแสโลกดานการอนุรักษ วิกฤต
โลกรอน การขาดแคลนพลังงานทดแทนจากฟอสซิล
10) แผนกลยุทธเดิมมุงเนนการแกปญหาระยะสั้นและไมครอบคุมองคประกอบไมตอบสนองการ
ดําเนินการตามพันธกิจของ อ.อ.ป. ครบทุกดาน
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4.2 การกําหนดมุมมองตางๆภายใต Balanced Scorecard
จากสถานภาพองคกร ประเด็นปญหาและศักยภาพขององคกร ภายใตการมีสวนรวมของผูบริหารทุก
ระดับ อ.อ.ป. ไดจัดทําแผนกลยุทธ 2551-2555 โดยใช Balanced Scorecard และใหมีการเชื่อมโยงกับระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ( Econmic Value Management) เปนเครื่องมือในการจัดทําแผน
ประกอบดวยมุมมอง 4 มุมมองที่สมดุล ดังนี้

มุมมองที่ 1 มุมมองทางดานการเงิน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
- เพื่อแกปญหาสภาพคลองทางการเงิน สรางความสมดุลระหวางรายไดและรายจาย
แมวาผลประกอบการ
ของ อ.อ.ป. จะเริ่มมีกําไรอยางตอเนื่อง แตยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน จึงยังขาดสภาพคลอง เนื่องจากการลงทุน
ปลูกปาซึ่งเปนโครงการระยะยาว อ.อ.ป. ยังคงใชเงินสดจากรายไดจากกําไรมาลงทุน หากไมเรงแกไขจะทําให อ.อ.ป. ขาด
สภาพคลองไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งจะสงผลใหขาดการลงทุนในธุรกิจอื่นๆทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ดานอื่นๆ เสียโอกาสในการสราง
รายได ซึ่งจะตองแกปญหาใหไดในระยะเวลาอันสั้น
- เพื่อเพิ่มรายไดจากการดําเนินธุรกิจ ลดการรั่วไหลเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรายได
- ลดภาระคาใชจายที่ไมจําเปน อยางเปนรูปธรรม จริงจังและตอเนื่อง
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
- การสรางมูลคาเพิ่มสินคา
- การพัฒนาสินทรัพยที่ไมไดใชประโยชน
- การเพิ่มผลผลิตการการปลูกสรางสวนปาซึ่งเปนผลผลิตหลัก
- มีกลยุทธการลดคาใชจายที่เปนรูปธรรม
- การแสวงหาแหลงเงินทุนโดยเฉพาะเงินลงทุนระยะยาว
- การบริหารจัดการหนี้สินทั้งระยะสั้นและ

มุมมองที่ 2 มุมมองทางดานลูกคา
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
กําหนดวัตถุประสงคสําหรับลูกคาของ อ.อ.ป. ได 2 กลุม คือ
1) ลูกคาที่ซื้อสินคาและบริการจากการผลิตของ อ.อ.ป. ไดแก สินคาไม ผลิตภัณฑไม การบริการอื่น ๆ เชน การ
ทองเที่ยว การใหบริการภาครัฐและประชาชน ผูมีสวนไดเสียดานทรัพยากรธรรมชาติ ลูกคากลุมนี้อ.อ.ป. มีวัตถุประสงคที่จะ
สรางความพึงใจใหกับลูกคาโดยใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
2) ลูกคาเกษตรกรผูปลูกไมเศรษฐกิจทั่วประเทศ ซึ่ง อ.อ.ป. มีเปาหมายที่จะสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อสรางงาน
สรางอาชีพที่ยั่งยืนใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในชุมชนทองถิ่น อ.อ.ป. มุงมั่นที่จะสรางความพึงใจสรางความมั่นใจใน
อาชีพการปลูกปาเกษตรใหเปนอาชีพที่ยั่งยืน
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
- การสรางภาพลักษณและบทบาทขององคกรใหเปนที่ยอมรับของสวนราชการ และประชาชนทั่วไป
- การผลิตสินคาและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ รูปแบบที่หลากหลาย ราคาที่เหมาะสม และเปนธรรม
- การพัฒนาสงเสริมตลาดกลางคาไม กลไกการตลาด
- การสนับสนุนแหลงเงินทุน การสงเสริมเกษตรกรปลูกปาเชิงรุก
- การจัดตั้งศูนยการเรียนรูการปลูกไมเศรษฐกิจ

มุมมองที่ 3 มุมมองทางดานกระบวนการภายใน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
- เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานที่มุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิตในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยเฉพาะผลผลิตจากสวนปาที่เปนสินคาหลักเปนวัตถุดิบของ อ.อ.ป.
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- เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการใชประโยชนผลผลิตจากสวนปา นอกเหนือจากการใชเปนวัตถุดิบไมเพื่อการกอสราง
การอุตสาหกรรมไม การใชสอยอื่นๆ เพิ่มทางเลือกใหมๆในการใชประโยชนที่หลากหลายซึ่งสัมพันธกับกระบวนการทํางานที่จะ
ปรับเปลี่ยนใหม
- เพิ่มบทบาททางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหโดดเดนขึ้น เพื่อชวยเหลือฟนฟูสังคมและสิ่งแวดลอม ควบคู
กับการดําเนินธุรกิจที่ไมมุงกําไรสูงสุด แตมุงเปนเครื่องมือของรัฐในการสรางงาน สรางอาชีพดานปาไมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนปาในภาพรวมทั้งระบบใหมีการดําเนินการเชิงประณีตอยางแทจริง
- การเรงรัดดําเนินการบริหารจัดการ ปรับปรุงธุรกิจที่ขาดทุนเชนอุตสาหกรรมไม ทองเที่ยว
- การปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหเอื้อตอการทําธุรกิจ การดําเนินงานที่คลองตัว
- การพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความหลากหลายซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
- การเรงขยายธุรกิจใหมๆที่มีศักยภาพตามพื้นฐานสวนปาที่ชํานาญ เชนพืชพลังงานชีวมวล
- การปรับบทบาทเชิงสังคมในการพัฒนาปาไม การอนุรักษที่เพิ่มบทบาทเชิงรุก

มุมมองที่ 4 มุมมองทางดานการเรียนรูและพัฒนา
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เพื่อสรางบุคลากรใหมีคุณสมบัติตามที่หนวยงานตองการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองวัตถุประสงคแผนงาน
โครงการไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อพัฒนาองคความรูขององคการที่มีอยู ขยายผลและตอยอดภูมิปญญา เผยแพรสําหรับใชประโยชนในการพัฒนา
องคการไดอยางไมมีที่สิ้นสุด
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
- การฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแผนงานโครงการใหมๆ รวมถึงการสรางแรงจูงใจคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน
-การพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศใหสอดคลองกับแผนงานโครงการ การสรางระบบเครือขายเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ
ระหวางหนวยงาน
- การปรับโครงสรางใหเหมาะสมกับพันธกิจ วัตถุประสงค วิสัยทัศน ขบวนการทํางานที่ปรับเปลี่ยนใหม
- การสรางวัฒนธรรม คานิยมขององคการที่ไดรับการยอมรับและยึดถือเปนแนวทางในการทํางาน รวมถึงการสราง
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
- การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาวัตถุดิบ การผลิตสินคาและบริการ การสงเสริมการเรียนรู
อยางจริงจัง

4.3 การกําหนดกลยุทธ
ไดกําหนดกลยุทธภายใตมุมมองทั้ง 4 มุมมอง ดังนี้

4.3.1 มุมมองที่ 1 มุมมองทางดานการเงิน
กลยุทธที่ 1 . เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและบริการ
 วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มรายไดจากการขายสินคาและบริการจากธุรกิจที่ดําเนินการอยู
ในปจจุบันเพื่อแกปญหาระยะสั้น - เสริมสภาพคลองทางการเงิน
 เปาหมาย
เพิ่มรายไดจากธุรกิจสวนปา ไมสัก ยางพารา ยูคาลิปตัส ไมนอยกวา
5 % สรางกําไรจากการซื้อมา ขายไป ไมนอยกวา 10 %
 แนวทางการดําเนินงาน
- ปรับปรุงวิธีการการจัดการผลผลิตสวนปา
- ควบคุมขั้นตอนการทําไม เพิ่มผลผลิต ลดการรั่วไหล
- สรางขบวนการจําหนายที่โปรงใส รวดเร็ว
- ประสานงานหนวยงานราชการ เอกชน กําหนดกลยุทธการซื้อมาขายไป
แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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กลยุทธที่ 2 . ควบคุมตนทุนขายและคาใชจายในการบริหาร
 วัตถุประสงค
เพื่อลดตนทุนสินคาตั้งแตขั้นตอนการผลิต การจําหนาย เพื่อให
ตนทุนขายลดลง และลดคาใชจายบริหารสวนกลางเพื่อใหภาระคาใชจาย
ลดลงทําใหสภาพคลองทางการเงินดีขึ้น
 เปาหมาย
ลดตนทุนขายและคาใชจายบริหารลงไมนอยกวา 1 % ตอป คาดวาไดรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐ ตามภารกิจเชิงบริการสังคม (PSO) เปนจํานวนเงิน 85 ลานบาท
 แนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดนโยบาย เปาหมายการลดตนทุนการผลิตสินคาอยางเปนรูปธรรม
- กําหนดนโยบาย เปาหมายการลดคาใชจายบริหารอยางเปนรูปธรรม
- ทุกหนวยงานดําเนินการตามนโยบายอยางเครงครัด
- ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐในกิจกรรมเชิงบริการสังคม
กลยุทธที่ 3 . แสวงหาแหลงเงินทุนระยะยาว
วัตถุประสงค เพื่อระดมเงินทุนสําหรับการพัฒนาสวนปาและลงทุนสงเสริมการปลูกปาไมโตเร็ว
ที่มีศักยภาพ
 เปาหมาย แปลงสินทรัพยบนที่ดินสวนปาเปนหลักทรัพย 1 โครงการ และขายสินคาลวงหนาเพื่อการ
ลงทุน(ไมโตเร็ว) มูลคา 8.71 ลานบาท
 แนวทางการดําเนินงาน
- แปลงสินทรัพยบนที่ดินสวนปาเปนหลักทรัพย เชนน้ํายางพารา ไมโตเร็ว
ไมสัก โดยศึกษาแนวทางการจัดตั้ง Timber Investment Trust
- การขายสินคาลวงหนา ปรับปรุงขบวนการจําหนายสินคาไมสวนปาโดยขาย
ลวงหนาระยะยาว สรางความมั่นคงทางการตลาด โดยหาผูซื้อลวงหนาตั้งแต
ขัน้ ตอนการเริ่มปลูกปา
กลยุทธที่ 4. การบริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค เพื่อสรางรายไดเพิ่มเสริมสภาพคลองทางการเงิน
 เปาหมาย
มีรายไดจากการจัดการสินทรัพยไมนอยกวา 100 ลานบาท ภายในป 2552 และ
มีสินคาคงคลังคงเหลือต่ํากวา 120 ลานบาทภายในป 2552
 แนวทางการดําเนินงาน
- เรงรัดการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์โดยขออนุมัติคณะกรรมการ อ.อ.ป.
- ดําเนินการพัฒนาทั้งการจําหนายที่ดินแปลงที่ไมไดใชประโยชนในกิจกรรมหลัก
การใหเอกชน เชาระยะยาวและดําเนินการพัฒนาโดยมีคาตอบแทนที่เหมาะสม
- การวางแผนจัดการสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยการปรับปรุง
ฐานขอมูลลูกคาทั่วประเทศ ปรับปรุงขบวนการจําหนาย สรางกลไกตลาดกลาง

4.3.2 มุมมองที่ 2 มุมมองทางดานลูกคา
กลยุทธที่ 5. พัฒนาการตลาดเชิงรุก
 วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาขบวนการจําหนายสินคาไมของ อ.อ.ป. ใหไดมาตรฐาน
เปนผูนําการทางการตลาดไมสวนปา และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา สังคม และ
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)
 เปาหมาย
รักษาฐานลูกคาและเพิ่มลูกคาไมนอยกวา 5% และมีรายไดเพิ่มขึ้น 5% จากป
2551 และศึกษาแนวทางเปดตลาดใหม ไมนอยกวา 3 เรื่อง
 แนวทางการดําเนินงาน
แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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- ฝายการตลาดพัฒนาระบบลูกคาสัมพันธ การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
- ฝายการตลาดไมสัก ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ ตามแนวทาง 4 P
- เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาไมโดยการศึกษาแนวทางการคาจําหนาย
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาและราคาไมใหสูงขึ้น
- ดําเนินการวิจัยตลาดใหมไมนอยกวา 3 เรื่อง เพื่อศึกษาแนวโนมตลาด
ความตองการของลูกคา
กลยุทธที่ 6. เสริมสรางภาพลักษณและบทบาทขององคกร
 วัตถุประสงค เพื่อให อ.อ.ป. มีบทบาทโดดเดนในสังคมมีภาพลักษณที่ดี เปนที่รูจัก
และไดรับการยอมรับจากสาธารณชน
 เปาหมาย
มีเอกลักษณของหนวยงาน เปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักของ
พนักงานในหนวยงานกระทรวงทรัพยากร ฯ แสดงถึงระดับความพึงพอใจมากกวา 75%
องคการมีเอกลักษณใหม สามารถสรางบทบาททางสังคมเพื่อสาธารณชน
ไดจํานวน 12 สวนปา และมีหนวยงานนํารองการรับรองคุณภาพดานบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล
 แนวทางการดําเนินงาน
- ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนื่อง กําหนดเปาหมายและติดตามประเมินผล
- ศึกษาและสรางขบวนการมีสวนรวมของพนักงานในการสรางเอกลักษณขององคกร
- เผยแพรความรูและจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใหกับชุมชนรอบสวนปา
- ดําเนินการดานการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อใหไดการรับรองคุณภาพ
กลยุทธที่ 7. สงเสริมและสรางแรงจูงใจการปลูกไมเศรษฐกิจ
 วัตถุประสงค
เพื่อใหใหบริการประชาชนใหหันมาใชพื้นที่เพือ่ การปลูกไมเศรษฐกิจ
สรางงานและรายไดอยางยืน และเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม
 เปาหมาย
สงเสริมเกษตรกรใหปลูกไมเศรษฐกิจได จํานวน 20,000 ไร และจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูและปลูกไมเศรษฐกิจ จํานวน 5 แหง
 แนวทางการดําเนินงาน
- ศึกษาเตรียมความพรอมการจัดตั้งตลาดกลางคาไมเปนศูนยกลางขอมูลผูปลูกปา
ผูคาไมทั่วประเทศ
- จัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริม ฯ เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน เพื่อขยายการสงเสริม
- ดําเนินการเผยแพรความรูการปลูกไมเศรษฐกิจ การจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรู

4.3.3 มุมมองที่ 3 มุมมองทางดานกระบวนการภายใน
กลยุทธที่ 8. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสวนปา
 วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนแมบทการปลูกและใชประโยชนสวนปา อ.อ.ป. กําหนด
แนวทางการพัฒนาสวนปา อ.อ.ป. และบทบาททางสังคมดานสวนปา
 เปาหมาย
สามารถจัดทําแผนแลวเสร็จและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐาน
การเรียนรูสวนปาอยางยั่งยืน และตรวจติดตามผลไดตามกําหนด
 แนวทางการดําเนินงาน
- ปรับปรุงฐานขอมูล ขอมูลพื้นฐานสวนปาทั่วประเทศ
- จัดทําฐานฐานขอมูลเชิงสังคมรอบเขตสวนปา
- คณะทํางานประมวลและวิเคราะหขอมูล กําหนดมาตรฐานการจัดการสวนปาทุกชนิดไม
- คณะทํางานพิจารณาจัดทําแผนการจัดการสวนปาทั่วประเทศ โดยขบวนการมีสวนรวม
แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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- กําหนดรูปแบบการใหบริการสังคม การจัดการสวนปาโดยชุมชนมีสวนรวม
- กําหนดคณะกรรมการตรวจติดตามผล
กลยุทธที่ 9. ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจโดยใชสวนปาเปนฐาน
 วัตถุประสงค
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มรายไดจากสินคาและบริการที่ผลิตจากสวนปา
 เปาหมาย
จัดทําแผนพัฒนางานดานอุตสาหกรรมไมและการทองเที่ยวแลวเสร็จและดําเนินการ
ไดตามแผนปฏิบัติการ
 แนวทางการดําเนินงาน
- ยายฐานการผลิตสินคาทางดานโรงเลื่อยโรงงานที่อยูในเขตกรุงเทพ ฯ ไปดําเนินการ
ที่อยุธยาและดําเนินการในสวนปาเปาหมายที่เปนแหลงวัตถุดิบ
- พัฒนาระบบการขนสง ระบบการผลิตที่ใชเครื่องจักรที่ทันสมัย
- ปรับปรุงโรงงานในเขตกรุงเทพ เปนศูนยกลางการจําหนายผลิตภัณฑ
- พัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในสวนปา กําหนดรูปแบบการรวมงานกับภาคเอกชน จัดกลุม
สวนปาที่ดําเนินการเองและรวมงานกับเอกชน
กลยุทธที่ 10. สงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา
 วัตถุประสงค สรางธุรกิจใหมๆ สนองนโยบายรัฐในการสนับสนุนการใช พลังงานทางเลือกจากวัสดุ
ชีวมวลในสวนปา รองรับสถานการณโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยชุมชนมีสวนรวม
 เปาหมาย
ไดรับความเห็นชอบในหลักการจาก ครม. ในการตั้งโรงงานไฟฟาขนาดเล็กในสวนปา
สามารถไดขอมูลตามตองการเพื่อเตรียมพรอมในการจัดทําโครงการคารบอนเครดิต
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM)
 แนวทางการดําเนินงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการขอรับการสนับสนุนจากรัฐในการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมโตเร็ว
เพื่อพลังงาน โดยใชสวนปาเปนฐานในการสงเสริม
- ประสานงานภาคเอกชนในการศึกษาความเปนไปไดในการตั้งโรงงานไฟฟาชีวมวล
- ศึกษาแนวทางเตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการคารบอนเครดิตจากโรงงานไฟฟา
เพื่อเพิ่มรายได
กลยุทธที่ 11. ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ
 วัตถุประสงค เพื่อสรางขบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
 เปาหมาย
การแกไข พรฏ. แลวเสร็จ สามารถประเมินผลกฎระเบียบที่แกไข และหลักเกณฑใน
การกระจายอํานาจได
 แนวทางการดําเนินงาน
- ตั้งคณะทํางานพิจารณาแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป.เสนอคณะกรรมการ อ.อ.ป. และ
- นําเสนอความเห็นชอบจาก ครม. สงใหคณะกรรมการกฤษฎีการพิจารณาและทูลเกลา ฯ เพือ่
ทรงลงพระปรมภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในที่สุด
- ทบทวนกฎระเบียบ - ขอบังคับ อ.อ.ป. ที่มีอยูเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือจัดทํา
ระเบียบขอบังคับใหมที่จะสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานเสนอผูอํานวยการหรือ
คณะกรรมการ อ.อ.ป. ใหความเห็นชอบ
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4.3.4 มุมมองที่ 4 มุมมองทางดานการเรียนรูและพัฒนา
กลยุทธที่ 12. พัฒนการบริหารทรัพยากรมนุษย
 วัตถุประสงค เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลงขององคกรและกระแสโลกและรักษาบุคลากรที่มีคุณคาไวกับองคกร
 เปาหมาย
สามารถประเมินผลโครงสราง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม จัดทําแผนฝกอบรม สราง
หลักสูตรการสรางผูนํา จัดทําคูมือสายอาชีพ และรวบรวมองคความรูแลวเสร็จภายใน
ป 2552
 แนวทางการดําเนินงาน
- ปรับโครงสรางองคกรและสรางวัฒนธรรมและคานิยมใหสอดคลองกับโครงสรางและกลยุทธ
ทั้งนี้โดยขบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการยอมรับ
- จัดทําแผนการฝกอบรม สรางผูนํา ใหสอดคลองกับกลยุทธ แผนงานโครงการ
- พัฒนาระบบคาตอบแทนตามผลงาน การสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไวกับหนวยงาน
- พัฒนาองคความรูขององคกรและจัดใหมีการตอยอดนําไปใชประโยชน สรางความภูมิใจ
กลยุทธที่ 13. พัฒนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐาน ขอมูลสารสนเทศที่มีการประมวล
ผลที่มีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยง สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารและพนักงานใชประโยชนไดหลากหลายและเปนปจจุบัน
 เปาหมาย
มีระบบเครือขายภายในตามแผน ระบบฐานขอมูล 5 ระบบ แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถวางระบบใหหนวยงานนํารองไดทันในป 2552 แนวทางการ
ดําเนินงาน
- ปรับระบบเครือขายและวงจรสื่อสารใหมีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทั้งสวนภูมิภาค
และภายในและมีระบบรักษาความปลอดภัย
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS) โดยใชเทคโนโลยี่ โปรแกรมบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐาน จัดหาอุปกรณ Software / Hardware และฝกอบรม
บุคลากรรองรับความตองการของหนวยงานใหทันกับเทคโนโลยี่ที่พัฒนาอยูเสมอ
กลยุทธที่ 14. วิจัยและพัฒนาการปลูกและใชประโยชนไมเศรษฐกิจ
 วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มผลิตภาพผลผลิตสวนปาในระยะยาว เพิ่มความหลากหลาย
ของสินคาสวนปาและสรางมูลคาเพิ่มไมจากสวนปา เพิ่มทางเลือก
ในการดําเนินงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก
 เปาหมาย
มีผลงานวิจัยและพัฒนาไมนอยกวา 5 เรื่องภายในป 2552
 แนวทางการดําเนินงาน
- ตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาทางดานสวนปาและอุตสาหกรรมไม มีหนาที่พิจารณา
และอนุมัติโครงการวิจัยที่เสนอจากหนวยงาน ตลอดจนติดตามความคืบหนาของ
โครงการวิจัย ที่อนุมัติเพื่อสรางงานวิจัยที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
- อ.อ.ป. สนับสนุนใหมีการวิจัยโดยการสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเนื่อง
อ.อ.ป. คาดหมายวา เมื่อดําเนินการตามแผนกลยุทธภายใตมุมมองทั้ง 4 ดาน ไดบรรลุผลสําเร็จแลว
อ.อ.ป. จะเปนหนวยงานที่มีศักยภาพเปนหนวยงานหลักในการปลูกไมเศรษฐกิจของประเทศ อ.อ.ป. มีความมั่นคงทางการ
เงิน และเอื้อประโยชนตอสาธารณะชนโดยรวมในที่สุด
ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ ไดจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบตั ิการในระยะยาว ประกอบดวย
แผนงาน - โครงการรวม 49 แผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการจะมีการประเมินผลและทําการทบทวนปรับปรุงเปน
รายป (รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก)
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บทที่ 5
แผนการตลาด
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยของป 2551 อันเนื่องมาจากปญหาวิกฤตการณซับไพรม (Sub prime) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเปนวิกฤตเลวรายยิ่งกวาวิกฤติตมยํากุงเมื่อป2540 และในป2552 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีประธานาธิบดีคนใหม ชื่อนายบารัก โอบามา ที่จะมาดําเนินการแกไขปญหาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
อันมีผลตอประเทศไทยดวย ถาเขามีนโยบายในการแกไขปญหาเศรษฐกิจไดผล กอปรกับการเมืองไทยที่ยังขาดเสถียรภาพ เกิด
จากความขัดแยงทางความคิดแบงแยกเปน 2 ฝายอยางรุนแรง และคาดวาจะยืดเยื้อตอไปอีกยาวนาน จะทําใหระบบเศรษฐกิจ
ในป 2552 มีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งที ดี อาร ไอ คาดการณวาในป 2552 จะมีอัตราแนวโนมคน
วางงานเปนจํานวนถึงแปดแสนคน ดานนักเศรษฐศาสตรทุกสถาบัน ประเมินวาโอกาสอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2552 จะ
เหลือแค 2% จากเดิมที่คาดกันไววาจะขยายตัวในอัตรา 3.5% คาดวาตัวเลขสงออกป 2552 จะปรับลดลงจากป 2551 ไม
นอยกวา 10% หรือทําใหสูญเสียเงินสวนนี้ประมาณ 18,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งในการกําหนดแผนการตลาดประจําป
2552 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดอิงการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก โดยไดวเิ คราะหภาพรวมดังนี้

5.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ฝายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ ไดปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย คาดการณป 2552 ไวดังนี้ (ณ ตุลาคม 2551)
• เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 4.4-5.2 ในป 2551 และรอยละ3.1-5.4 ในป 2552
• อัตราเงินเฟอทั่วไปจะลดลงจากรอยละ 6.4-7.0 ในป 2551 เปน 3.2-4.8 ในป 2552 สวนอัตราเงิน
เฟอพื้นฐานจะลดลงจากรอยละ 1.6-2.5 เปน 0.9-1.8
• การสงออกจะขยายตัวในอัตราลดลงจากรอยละ17.7-21.9 เปน 9.0-16.0 และการนําเขาจากรอยละ
25.9-30.3 เปน7.6-14.4
• ดุลการคาจะเกินดุลเพิ่มขึ้นจาก 2.3-2.5 เปน 5.1-5.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และดุลบัญชีเดินสะพัด
จาก 4.2- 4.9 เปน 7.3-8.2 พันลานสหรัฐฯ
• เงินฝากธนาคารพาณิชยจะขยายตัวในอัตราลดลงจากรอยละ 4.7-7.6 เปน 1.7-4.4 และสินเชื่อจาก
รอยละ 5.5-7.3 เปน 3.2-6.9
ตารางที่ 5.1 การคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2551-2552
2548 2549 2550
อัตราการขยายตัวของ GDP (%+/-)
4.5
5.1
4.8
การบริโภครวม (%+/-)
5.3
3.0
2.7
ภาคเอกชน (%+/-)
4.5
3.2
1.4
ภาครัฐ (%+/-)
10.8
2.3 10.8
การลงทุนรวม (%+/-)
10.6
3.8
1.4
ภาคเอกชน (%+/-)
10.6
3.7
0.5
ภาครัฐ (%+/-)
10.8
3.9
4.0
มูลคาการสงออกสินคา (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 109.2 127.9 150.0

2551
2552
ประมาณการ คาดการณ
4.4-5.2
3.1-5.4
1.1-2.3
1.8-3.8
2.2-2.7
1.3-2.9
(-4.8)-(-0.4)
4.7-9.3
0.8-5.3
2.5-9.2
3.1-6.5
1.5-7.8
(-5.8)-2.2
5.5-13.6
176.6-182.9 196.0-208.6
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2548 2549 2550
(%+/-)
15.0 17.0 17.3
(%+/- ปริมาณ)
4.0
9.6
8.3
มูลคาการนําเขาสินคา (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 117.7 126.9 138.5
(%+/-)
25.9
7.9
9.1
(%+/- ปริมาณ)
8.9
0.2
1.6
ดุลการคา (พันลานดอลลารสหรัฐฯ)
-8.5
1.0 11.6
ดุลการคาตอ GDP (%)
-4.8
0.4
4.4
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐฯ)
-7.9
2.2 15.8
ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP(%)
-4.4
1.0
6.4
อัตราเงินเฟอ (%)
4.5
4.7
2.3
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (%)
1.6
2.3
1.1

2551
2552
ประมาณการ คาดการณ
17.7-21.9
9.0-16.0
7.5-8.5
5.9-8.6
174.4-180.4 190.9-203.0
25.9-30.3
7.6-14.4
5.9-7.2
4.4-5.6
2.3-2.5
5.1-5.6
0.7-1.0
1.7-2.0
4.2-4.9
7.3-8.2
1.5-1.9
2.7-3.0
6.4-7.0
3.2-4.8
1.6-2.5
0.9-1.8

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และฝายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

5.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง สํานักเศรษฐกิจการเกษตรคาดวาแนวโนมของ
การผลิตยางแปรรูปขั้นตนในไตรมาสที่ 4 ของป 2551 ราคายางพาราปรับลดรุนแรงอยูที่ระดับกิโลกรัมละ 40 บาท และมี
แนวโนมวาราคายางจะยังคงตกต่ําตอเนื่องในป 2552 รวมทั้งอุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑยาง เนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบตอความตองการยางพาราจากไทยลดลง ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางอื่นๆตางไดรับผลกระทบ เนื่องจากการใชจายของผูบริโภคชะลอลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการสงออกยางพาราและ
ผลิตภัณฑยางของไทย นอกจากนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมปรับลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหราคายางสังเคราะหถูก
ลง ผูบริโภคจะหันไปใชยางสังเคราะหแทนยางพารามากขึ้น จะทําใหการสงออกยางพาราลดลงอยางรวดเร็ว
ตารางที่ 5.2 ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามประเภท
หนวย : ตัน
ป

ยางแผนรมควัน

ยางแทง

น้ํายางขน

ยางผสม

อื่นๆ

รวม

2546

1,225,170

1,029,600

494,675

37,100

89,460

2,876,005

2547

1,104,180

1,134,030

590,890

86,544

68,649

2,984,293

2548

1,005,700

1,240,265

585,300

36,715

69,178

2,937,158

2549

1,028,930

1,192,055

697,980

138,163

79,865

3,136,993

2550

957,337

1,218,326

663,926

151,437

64,979

3,056,005

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
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ตารางที่ 5.3 ปริมาณการผลิตยาง
ป
รายการ
2548
277,024
803,651

ยางแผน
ยางแทง

2549
303,012
804,507

2550
229,887
898,830

2551
2548
206,897 -14.55
1,005,088 12.37

หนวย : ตัน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
อัตราการขยายตัว
2549 2550 2551
9.38 -24.13 -10.00
0.11 11.72 11.82

ที่มา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ตารางที่ 5.4 ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย
ป

ปริมาณการผลิต (ตัน)

อัตราการเติบโต (%)

2546

2,876,005

10.0

2547

2,984,293

3.8

2548

2,937,158

-1.6

2549

3,136,993

6.8

2550

3,056,005

-2.6

คาเฉลี่ย

4.9

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวา ในชวงป 2550-2552 ราคายางแผนดิบ นาจะทรงตัวอยูในระดับ 55-70
บาท/กิโลกรัม ซึ่งราคาจะขยับขึ้นลงอยูกับปจจัยสําคัญคือ ปริมาณการผลิตและความตองการใชยาง ซึ่งปจจุบันปริมาณความ
ตองการใชยางสูงกวาปริมาณการผลิต แตปริมาณการผลิตยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกของแตละประเทศ ทํา
ใหสภาวะการแขงขันสงออกยางพาราในตลาดโลกมีคอนขางสูง แมวาไทยจะเปนประเทศผูสงออกยางพารารายใหญที่สุดของ
โลก แตความไดเปรียบในการแขงขันสงออกยางพาราของไทยกลับลดลง ขณะเดียวกันไทยก็ไมไดเปนประเทศที่สามารถ
กําหนดราคาในตลาดโลกได โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาในตลาดโลก แนวโนมในอนาคตคาดการณวาการ
ผลิตยางธรรมชาติในป 2553 จะอยูที่ 10.42 ลานตัน ซึ่งยังต่ํากวาความตองการใชยางเล็กนอย สวนในระยะยาวประเมินการ
ผลิตยางของประเทศผูผลิตยางของโลกจนถึงป 2563 คาดวาจะมีปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ 12.4 ลานตัน โดยทุกประเทศ
มีแนวโนมผลิตเพิ่มขึ้น สวนการใชยางของโลกจะอยูที่ 13.8 ลานตันหรือคาดวาปริมาณการใชยางจะมากกวาปริมาณการผลิต
1.4 ลานตันในอีก 13 ปขางหนา
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ตารางที่ 5.5 ปริมาณการสงออกยางของประเทศไทยแยกตามประเภท
หนวย : ตัน
ป

ยางแผนรมควัน

ยางแทง

น้ํายางขน

อื่นๆ

มูลคา (ลาน
บาท)

รวม

2546

1,149,610

912,600

408,993

102,247

2,573,450

115,826.76

2547

1,003,309

993,504

488,559

142,070

2,627,442

137,604.21

2548

920,972

1,109,327

488,675

113,424

2,632,398

148,868.45

2549

938,984

1,069,345

555,905

207,439

2,771,673

205,361.45

2550

861,326

1,103,848

510,489

183,099

2,703,762

194,356.38

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ปริมาณ)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานงานปลัดกระทรวงพาณิชย (มูลคา)
ตารางที่ 5.6 ปริมาณและมูลคาการสงออกยางพารารายเดือน

2548

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

2549

2550

ปริมาณ : ลูกบาศกเมตร
มูลคา : ลานบาท
2551

ปริมาณ
270,118

มูลคา
11,495.1

ปริมาณ
254,474

มูลคา
15,185.4

ปริมาณ
264,835

มูลคา
14,531.7

ปริมาณ
285,172

มูลคา
20,591.7

259,349
263,210
207,522
216,099
201,729
240,123
271,373
264,073
242,305
268,985
243,185
2,947,071

10,750.8
11,363.4
9,131.3
9,685.00
9,237.5
12,004.6
15,393.0
14,913.1
14,146.0
16,009.9
14,550.2
148,679.9

264,470
263,341
203,481
214,925
212,509
235,812
268,471
264,373
276,832
299,542
300,219
3,058,449

16,503.3
17,903.4
13,912.0
14,983.1
16,311.4
19,786.7
20,920.5
18,466.5
17,399.2
17,698.0
16,400.7
205,470.2

247,871
249,423
199,795
197,907
220,266
244,750
278,119
250,554
268,473
264,159
279,706
2,965,857

15,480.9
16,835.0
13,380.0
13,491.6
15,176.5
16,300.9
17,435.4
16,002.4
17,396.5
18,737.2
19,569.7
194337.8

231,867
245,239
210,976
210,299
214,381
257,850
256,397
277,473
267,235

18,160.2
18,990.9
15,906.3
16,225.5
17,750.5
23,844.0
23,390.8
24,573.0
21,649.6

2,456,889

201,082.6

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
จากรายงานของสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การสงออกยางแปรรูปขั้นตนในป 2551 มีมูลคา ประมาณ
7,364.18 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 30.57 โดยเพิ่มขึ้นใน ยางแผนและน้ํายางขน ตามความตองการใชยาง
ธรรมชาติในตลาดโลก โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย อยางไรก็ตาม ในชวงไตร มาสที่ 4 ป 2551 วิกฤต
เศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโนมวาจะสงผลกระทบตอการสงออกยางพาราของไทย
แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
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ทั้งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตรายใหญในสหรัฐอเมริกาประสบปญหายอดการจําหนายลดลงอยางมาก จึงมีสตอก
ยางลอเหลือจํานวนมาก สงผลกระทบให สหรัฐอเมริกาชะลอการสั่งซื้อยางลอจากจีน จึงทําใหจีนชะลอการสั่งซื้อยางพารา
จากไทย เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยางลอ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสามารถสรางรายไดจากการสงออกใหประเทศ
ไดประมาณ รอยละ 38.85 ของการสงออกยางและผลิตภัณฑยาง ทั้งหมด ผลิตภัณฑยางที่ไทยสงออก มีมูลคาการสงออกใน
ป 2551 จํานวน 4,678.96 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป กอนรอยละ 28.11 โดยเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑยางทุกประเภท
โดยเฉพาะยางยานพาหนะสินคาสงออกสําคัญซึ่งมีมูลคาสงออกสูงถึง 2,132.84 ลานเหรียญ สหรัฐ หรือรอยละ 45.58 ของ
มูลคาสงออกผลิตภัณฑยางทั้งหมด และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนสูงถึงรอยละ 31.48 ทั้งนี้เนื่องจากประเทศผูนําเขา หลัก
เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน มาเลเซีย เบลเยี่ยม และออสเตรเลีย มีการนําเขายางยานพาหนะจากไทยเพิ่มขึ้น

2) ภาพรวมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน
สําหรับแนวโนมของการผลิตและการจําหนายในประเทศของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนในป 2552
นาจะอยูในภาวะชะลอตัวจากการที่ตลาดสงออกหลักของไทยประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวจากวิกฤติการเงินโลก สงผล
กระทบเปนอยางมากตออุปสงคอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และจากความไม
แนนอนของสถานการณทางการเมืองภายในประเทศคาดวาผูประกอบการจะปรับลด ปริมาณการผลิต และผูบริโภคจะ
ระมัดระวังคาใชจายมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 5.7 การผลิตเครื่องเรือนทําดวยไม
2547
การผลิต
2546
เครื่องเรือนทําดวยไม
17.33
17.86
อัตราขยายตัว(%)
3.06
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2548
20.47
14.61

2549
18.46
-9.82

หนวย : ลานชิ้น
2550
2551*
17.47
10.06
-5.36
-39.76

ปริมาณการจําหนายในประเทศของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนใน ป 2551 คาดวาจะมีปริมาณการ
จําหนายรวม 3.35 ลานชิ้น เมื่อ เทียบกับปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 39.58
ปริมาณการจําหนายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
นี้ เนื่องจากผูบริโภคภายในประเทศยังมีกําลังซื้อ โดยเฉพาะตลาด กลางและตลาดบน อีกทั้งไตรมาสนี้เปนชวงฤดูกาลของ
การขายปลายป การจัดงานมหกรรมที่อยูอาศัยและเครื่องเรือนตางๆ ตลอดจนการปรับลดของ ราคาน้ํามัน และมาตรการ
แบงเบาภาระคาใชจายและมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล เปนการเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูบริโภค
ตารางที่ 5.8 การจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมภายในประเทศ
การผลิต
เครื่องเรือนทําดวยไม
อัตราขยายตัว(%)

2546
3.33

2547
4.82
44.74

2548
8.20
70.12

หนวย : ลานชิ้น
2549
2550
2551*
3.73
2.70
3.35
-54.51
-35.66
39.58

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สําหรับแนวโนมการสงออกของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนใน ป 2552 คาดวาจะอยูในภาวะชะลอตัว
จากการที่ตลาดสงออกหลักของ ไทยอยูในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลกระทบเปนอยางมากตออุปสงคและการสงออกของ
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนของไทย อยางไรก็ตาม ปจจัยบวกคือ ตลาดสงออกอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันออก
กลางยังมีความตองการ และกําลังซื้อสูง
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ตารางที่ 5.9 มูลคาการสงออกไมและเครื่องเรือน

รายการ
1.เครื่องเรือนและชิ้นสวน
2.ผลิตภัณฑไม
3.ไมและผลิตภัณฑไมแผน

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
2549
2550
2551*
1,089.69 1,150.16 1,109.39
364.86
379.58 357.14
697.32
807.37
971.44

อัตราการขยายตัว : รอยละ
2549 2550 2551*
-1.04
4.68 -3.55
0.48
4.03 -5.83
25.29 15.78 20.32

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
การนําเขา ป 2551 คาดวาจะมีมูลคาการนําเขาทั้งหมด 679.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปกอน เพิ่มขึ้น
รอยละ 11.23 โดยการนําเขาสินคาประเภทไมและผลิตภัณฑไม สวนใหญจะเปนการนําเขาวัตถุดิบไมทอนประเภทไมเนื้อ
แข็ง ไดแก ไมซุง และผลิตภัณฑไมแปรรูป ซึ่งนํา เขามาผลิตสินคาตอเนื่องเชน เครื่องเรือนประเภทตาง ๆ โดยไมซุงทอน
สวนใหญจะนําเขาจากประเทศเมียนมาร และมาเลเซีย สําหรับผลิตภัณฑ ประเภทไมหรือไมแปรรูปประเภทตาง ๆ สวนใหญ
นําเขาจากประเทศมาเลเซีย ลาว และสหรัฐอเมริกา และในสวนของผลิตภัณฑไมอัดและไมวีเนียรจะนําเขาจากประเทศจีน
มาเลเซียและ อินโดนีเซีย ตามลําดับ
ตารางที่ 5.10 มูลคาการนําเขาไมและผลิตภัณฑไมแผน

รายการ
1.ไมซุง
2.ไมแปรรูป
3.ไมอัดวีเนียร
4.ผลิตภัณฑไมอื่นๆ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว : รอยละ
2549
2550
2551*
2549 2550 2551*
110.76
36.93
90.94
124.52 -5.26 -17.48
374.97
3.90
356.27
370.15 -22.35 -4.99
9.43 17.70
96.34
11.49
113.39
126.42
45.13
49.99
58.06 36.43
10.77
16.14

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
คาดการณวาปริมาณการผลิตและจําหนาย ทั้งภายในและภายนอกประเทศในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนในป
2551-2552 จะลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตามวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา การปรับลดจํานวนพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาเพื่อการสงออก

3) ภาพรวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย(สทท.) รายงานวา
ภาพรวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยป 2552 ตั้งแตไตรมาสแรก และไตรมาส 2 ยังไดรับผลกระทบตอเนื่องจากไตรมาส
ที่ 4 ของป 2551 ถือเปนปที่ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว และบริการของไทยตองรับศึกหนัก หลังจากการปดทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย คาดวาในป 2552 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาไทยประมาณ 12.8
ลานคน มีรายไดเพียง 4.6 แสนลานบาท ลดลง 11 % เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งนอยกวาที่คาดการณไว
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5.3 ภาพรวมธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูดําเนินธุรกิจปาไมรายใหญของประเทศแบบครบวงจร ตั้งแตการ
ปลูกสรางสวนปาสัก ยางพารา ยูคาลิปตัส ละอื่นๆ สามารถผลิตวัตถุดิบจากพื้นที่ปลูกประมาณ 1 ลานไร ออกสูตลาด
ประมาณปละ 100,000-300,000 ลบ.ม./ตัน และดําเนินธุรกิจดานอุตสาหกรรมไมตั้งแตการแปรรูป อบ อัด ไส ผลิต
ชิ้นสวนเครื่องเรือน และครุภัณฑ และในสวนธุรกิจดานอื่นๆ อ.อ.ป.เปดบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศนในพื้นที่สวนปา
รวม 6 แหง การใหบริการรับจางปลูกสรางสวนปาใหกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนับสนุนการปลูกปาเพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม การรวมลงทุนปลูกปาเศรษฐกิจกับเอกชนที่ใชไมเปนวัตถุดิบ และ อ.อ.ป.ยังไดรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการทําไม
และนําไมออกจากเขตปาที่มีการจับกุมหรือทําไม ออกจากปานอกโครงการในพื้นที่เปดใชประโยชนของทางราชการ
ตารางที่ 5.11 ประมาณการผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม
หนวย : ลบ.ม. ลบ.ฟ. ตัน และกก.
รายการ
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ไมซุงสักปานอกโครงการ
ไมซุงสักของกลาง
ไมซุงกระยาเลยปานอกโครงการ
ไมซุงกระยาเลยของกลาง
ไมแปรรูปสักของกลาง
ไมแปรรูปกระยาเลยของกลาง
ไมซุงสักสวนปา
ไมโตชา
ไมแปรรูปสักของกลาง (ลบ.ฟ.)
ไมแปรรูปสักสวนปา (ลบ.ฟ.)
ไมแปรรูปสวนปาโตเร็ว (ลบ.ฟ.)
ไมแปรรูปกระยาเลย (ลบ.ฟ.)
ไมโตเร็ว(ตน)
ยางพารา (กก.)

16,820
76,337
2,737
74,900
34,800
74,600
5,379,610

400
5,182
1,000
16,490
520
1,280
94,745
13,057
16,290
21,200
2,120
46,000
66,108
5,221,800

200
515
400
630
170
230
90,449
9,150
26,150
46,000
104,940
5,536,335

200
200
485
465
800
400
580
550
170
140
200
180
87,149
87,254
16,774
25,947
28,050
30,270
46,000
46,000
105,773
84,135
5,791,553 6,347,759

200
465
800
550
140
180
82,263
25,947
32,932
46,000
87,430
6,744,389

5.4 การแขงขันดานธุรกิจ
การแขงขันดานธุรกิจปาไมของ อ.อ.ป. สามารถแบงออกเปน 3 กลุมธุรกิจหลัก ประกอบดวย
1) กลุมสินคาประเภทไมสวนปา และไมปาธรรมชาติ
- ไมสักสวนปาจํานวน 4 แสนกวาไร เปนไมที่มีคุภาพสูงกวาของสวนปาเอกชน แตอนาคต
ผลผลิตจากไมสักสวนปาเอกชนประมาณ 1 ลานไร จะเปนคูแขงขันกับ อ.อ.ป. โดยตรง
- ไมยูคาลิปตัส เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
จึงทําใหบริษัทผูผลิตเปลี่ยนวิธีการแสวงหาวัตถุดิบเปนการสงเสริมใหเกษตรกร และเอกชนรายยอยปลูกไมยูคาลิปตัสปอน
โรงงานเยื่อกระดาษของตนเอง และมีแนวโนมที่บริษัทผูผลิตเยื่อกระดาษตาง ๆ จะรวมมือ หรือใหทุน อ.อ.ป. ปลูกไมยูคา
ลิปตัสเพื่อเปนวัตถุดิบสงเขาโรงงาน
- ไมยางพารา อ.อ.ป. ยังไมสามารถผลิตไมยางพาราออกสูตลาดมากตามความตองการของ
ผูประกอบการ แตสามารถผลิตน้ํายางสรางรายไดใหกับ อ.อ.ป.
2) กลุมผลิตภัณฑไม และไมแปรรูป
อ.อ.ป. ดําเนินธุรกิจแปรรูปไมสักสวนปา ไมกระยาเลย และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมตาง ๆ
อาทิเชน เครื่องเรือน ชิ้นสวนบาน ครุภัณฑ บริการ อบ อัด ไส ไม โดยมีโรงเลื่อยโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร และสวน
ภูมิภาค รวม 2 แหง
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- อ.อ.ป. ยังไมสามารถพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต บุคลากรที่มีความชํานาญทั้งใน
ดานการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด
3) กลุมธุรกิจการทองเที่ยว และบริการอื่น ๆ
อ.อ.ป.
มี พื้ น ที่ ส วนป า เป ด บริ ก ารที่ พั ก จั ด กิ จ กรรมและนั น ทนาการในพื้ น ที่ ส วนป า
ประกอบดวย ศูนยอนุรักษชางไทย (สวนปา ทุงเกวียน) สวนปาแมแจม โครงการหลวงบานวัดจันทร สวนปาทองผาภูมิ
สวนปาเกริงกระเวีย สวนปาเขากระยาง สวนปาคลองตะเกรา สวนปาแมละเมา และสวนปาทาปลา
- ธุรกิจการทองเที่ยวของ อ.อ.ป. ยังไมสามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษเต็มรูปแบบ เนื่องจากศักยภาพของสวนปามีขอจํากัดดานการลงทุนพัฒนาพื้นที่ และยังไมมีบุคลากรที่ชํานาญดาน
การบริหารจัดการเชิงธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่มากพอ

5.5 แผนการดําเนินงานดานการตลาด
อ.อ.ป. ไดกําหนดแผนการดานการตลาดประจําป 2552 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการจําหนาย
สินคาและบริการใหเปนไปตามเปาหมาย โดยแบงสินคาออกเปน 6 ชนิดสินคาหลัก ดังนี้ ไมสักสวนปาทอน(ลบ.ม.) ไมสัก
สวนปาแปรรูป (ลบ.ฟ.) ผลิตภัณฑเครื่องเรือน (ลบ.ฟ.) ไมยูคาลิปตัส (ตัน) น้ํายางพารา (ตัน) การทองเที่ยวในสวนปา(คน)
1) ไมสักสวนปาทอน
- ดานผลิตภัณฑ(Product) กําหนดนโยบายเพิ่มอํานาจการจําหนาย เชน สามารถจําหนาย
ตรงได กําหนดชั้นคุณภาพไมแยกเปนสวนภูมิภาค เปนรายสวนปา จัดกองไมแยกตามชั้นคุณภาพเปน A,B,C,D ปรับปรุง
Program LV ใหมีคุณภาพของชั้นไมและราคา ติดตาม Demand ,Supply อยางใกลชิด ปรับการลดขนาดเสนรอบวงกลาง
ตนใตเปลือกจาก 10%เปน 7.5-8 %
- ดานราคา (Price) จัดทําตารางมาตรฐานใหเหมาะสมตามชั้นคุณภาพไมของแตละภาค ปรับ
ตารางตามความตองการของตลาด และสภาวะเศรษฐกิจเพิ่มรอยละ 20 จากตารางราคาในกรณีจําหนายตางประเทศตาม
ความโตและความยาวของไม
- ดานชองทางจําหนาย (Place) จัดตั้งตลาดกลางคาไมสวนกลาง 1 แหง/สวนภูมิภาค 4 แหง
ศึกษาขั้นตอนการสงออกขายตางประเทศ และราคาไมในตลาดโลก จัดทําฐานขอมูลลูกคา ประกาศประมูลขายลวงหนา
- ด า นการส ง เสริ ม การตลาด(Promotion) จั ด ทํา ป า ยประกาศประมู ล ขายถาวรหน า ที่ ร วม
หมอนไม หรือตลาดกลางคาไม จัดตั้งศูนยสงเสริมไมเศรษฐกิจ เผยแพรประกาศผานสื่อสิ่งพิมพ e-mail ลูกคา เผยแพรใน
Website อ.อ.ป.กําหนดสวนลดราคาจากตารางราคาไมตามปริมาณการซื้อ สงประกาศประมูลขายใหลูกคาโดยตรง
- ดานสาธารณะชน (Public) จัดทํา Package โครงการเยาวชนปลูกปาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ของ อ.อ.ป.และนําเผยแพรผานสื่อทองถิ่น และสวนกลางจําหนาย/บริจาคไมสักทอนใหกับชุมชนทองถิ่น
ในพื้นที่ตั้งสวนปา อ.อ.ป.เพื่อวิสาหกิจชุมชน หรือเพื่อสาธารณประโยชน
2) ไมสักสวนปาแปรรูป (ลบ.ฟ.)
- ดานผลิตภัณฑไม (Product) สํารวจตลาด และแปรรูปตามความตองการของตลาด ลด
ตนทุน เพิ่มผลกําไรดวยการแปรรูปในแหลงวัตถุดิบ เพื่อลดคาใชจายในการลากขน สํารองไมเพื่อรองรับความตองการของ
ตลาด โดยเฉพาะไมที่มีขนาดเปนที่นิยม และตลาดตองการ
- ดานราคา (Price) จัดทําตารางราคามาตรฐานตามขนาดโดยการสํารวจ และกําหนดราคา
ใหเปนไปตามสภาวะตลาด ใหหนวยผลิตสามารถจัดทําตารางมาตรฐานของแตละสํานักเสนอให อ.อ.ป.ใหความเห็นชอบ
- ดานชองทางจําหนาย (Place) ตั้งตัวแทนจําหนายไมแปรรูปในแหลงผลิตเครื่องเรือนทั้ง
สวนกลาง/ภูมิภาค สงจําหนายตลาดกลางคาไม ประมูลขายไมขนาดที่ตลาดไมตองการ เพื่อลดปญหาสินคาคางสต็อก
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- ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กําหนดราคาขายปลีก ขายสง และสวนลด จัดทํา
ฐานขอมูลลูกคา จัดสงขอมูลไมแปรรูปสงใหลูกคาโดยตรง สรางสัมพันธที่ดีตอลูกคา เผยแพรในWebsite อ.อ.ป.
3) ผลิตภัณฑเครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)
- ดานผลิตภัณฑไม (Product) สํารวจตลาด และออกแบบใหสอดคลองกับกระแส
ตลาด รวมถึงความนิยมของผูซื้อ คั ดเลือกคุณภาพไมกอนนําไปผลิต ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการผลิตกอนนํา
ออกจําหนาย หรือสงใหผูซื้อมีการควบคุมการผลิตเพื่อลดตนทุนอยางจริงจัง
- ดานราคา (Price) กําหนดราคาใหเหมาะสมหรือใกลเคียงกับคูแขงขัน แตไมลดคุณภาพงาน
และปริมาณเนื้อไม มีการกําหนดราคาขายเปนชุด เชนชุดหองนอน ชุดหองอาหาร ซึ่งจะมีราคาขายถูกกวาแยกชิ้น
-ดานชองทางจําหนาย (Place) กระจายสินคาสูหนวยงานราชการ หรือสหกรณออมทรัพยของ
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จัดทําฐานขอมูลลูกคา สงแผนพับ ใบปลิวพรอม
ราคาถึงลูกคาโดยตรง จัดงานลดราคาสินคาในโอกาสวันสําคัญๆออกรานจําหนายในงานแสดงสินคา/นิทรรศการ จัดทํา
สินคาสมนาคุณผูซื้อที่มียอดสั่งซื้อสูง
4) ไมยูคาลิปตัส (ตัน)
- ดานผลิตภัณฑไม (Product) สํารวจกําลังผลิตของ อ.อ.ป.และของเอกชน สํารวจความ
ตองการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศทั้งไมทอนและเยื่อ กําหนดแผนการตัดฟนไมทอน จัดทําแผนการตั้ง
โรงงานผลิตสินคาแปรรูปตามความตองการของตลาด
- ดานราคา (Price) กําหนดราคาตามภาวะตลาดเปนไปตามเกณฑ ราคาขนสง ประมูลขาย
ทั่วไป หรือหยั่งราคาตลาดและความตองการใชไม
-ดานชองทางจําหนาย (Place) ศึกษาขั้นตอนการสงออกขายตางประเทศ ประกาศประมูลขายลวงหนา
-ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) สํารวจตลาดกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อจัดสงประกาศ
ประมูลโดยตรง จัดทําฐานขอมูลลูกคา จัดทําปายประกาศประมูลขายถาวรหนาที่รวมหมอนไม หรือสวนปา ตลาดกลางคา
ไม เผยแพรขอมูลไมยูคาลิปตัส และผลิตภัณฑผานสื่อสิ่งพิมพ สง e-mail ลูกคา และเผยแพรใน Website อ.อ.ป.
- ดานสาธารณะชน (Public) สรางรายไดใหกับราษฎรผูมีฐานะยากจนรอบพื้นที่สวนปา โดย
การจางใชแรงงานในกระบวนการแผวถาง ปลูก ตัด ขนสง การสงเสริมราษฎรในพื้นที่สรางรายไดเสริมจากการปลูกไมยูคา
ลิปตัสจําหนายเปนวัตถุดิบ โดย อ.อ.ป.เปนผูประกันราคา
5) น้ํายางพารา (ตัน)
- ดานผลิตภัณฑไม (Product) สํารวจกําลังผลิตของ อ.อ.ป.น้ํายาง/ไมทอนครบอายุ การ
บํารุงรักษาตนยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาไมยางพาราในอนาคต ฝกอบรมและทดสอบผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง จัดทํา
ศูนยรวบรวมน้ํายางพาราในแตละสวน ศึกษาแผนงานสรางโรงงานแปรรูปน้ํายาง ไมทอน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ดานราคา (Price) กําหนดราคาขั้นต่ําตามสภาวะตลาด ซึ่งเปนไปตามราคากลางของตลาด
หาดใหญ และคาแรงงานในแตละทองถิ่น คาขนสง การประกาศประมูลขายทั่วไป
- ดานชองทางจําหนาย (Place) ขายในพื้นที่ที่มีตลาดกลางรับซื้อน้ํายางพาราแผนดิบ เศษยาง
ประกาศประมูลขายลวงหนา ศึกษาขั้นตอนการสงออกจําหนายตางประเทศ
- ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จัดทําฐานขอมูลลูกคา สงประกาศประมูลขายให
ลูกคาโดยตรง จัดทําปายประกาศประมูลขายถาวรดานหนาสถานที่ประมูล หรือสหกรณสวนยาง เผยแพรขอมูลยาง ปริมาณ
คุณภาพใน Website อ.อ.ป. เผยแพรประกาศสื่อสิ่งพิมพ
- ดานสาธารณะชน (Public) ฝกอบรมราษฎร สมาชิกหมูบานปาไมในการกรีดยาง แปรรูปน้ํา
ยางพารา จางผูกรีดยางในพื้นที่รอบๆสวนปาอยางตอเนื่อง รับซื้อน้ํายาง ยางพาราแปรรูปจากสมาชิก อํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคายาง
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6) การทองเที่ยว (คน)
- ดานผลิตภัณฑไม (Product) จัดทําแผนบํารุง พัฒนาสภาพภูมิทัศน อุปกรณกิจกรรม
สันทนาการ ปรับปรุงหองพัก อาคาร หองอาหาร เครื่องนอน กําหนดมาตรฐานการใหบริการดานความสะอาด การ
อํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ การอบรมผูปฏิบัติงานดานการใหบริการลูกคา
- ดานราคา (Price) กําหนดราคาตามสภาวะตลาด ฤดูกาล มีสวนลด จัดทําราคาเปน Package
- ดานชองทางจําหนาย (Place) ออกรานจําหนายหองพักในงานแสดงสินคา หรือนิทรรศการ
ตั้งตัวแทนผูใหบริการเอกชน กําหนดคาการตลาด จัดสงรายละเอียดขอมูลใหหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่พรอมที่จะ
ใหบริการ ดานฝกอบรม สัมมนา
- ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จัดทําฐานขอมูลผูใชบริการ จัดสงแผนพับ ใบปลิว
เชิญชวนใหใชบริการซ้ํา หรือแนะนําทองเที่ยวแหงใหมใหเลือกใชตามฤดูกาล จัดทํา Call Center บริการขอมูลการบริการ
หองพักทุกแหง การมอบสวนลดการใชบริการใหลูกคาในโอกาสวันสําคัญที่เกี่ยวของกับวันแม วันเด็ก ชาง และวัน อ.อ.ป.
กําหนดสวนลดใหกับขาราชการ พนักงานรับวิสาหกิจ เผยแพรขอมูลในWebsite อ.อ.ป. รวมกันปลูกปา จัดทําโครงการนํา
เด็กดอยโอกาสในสวนกลาง ภูมิภาค ทัศนศึกษาในแหลงทองเที่ยวของ อ.อ.ป.
7) การสํารวจทัศนคติลูกคา (Customer Attitude – Survey)
โดยใชเครื่องมือการวิจัยตลาดสุมตัวอยางผูเลือกซื้อสินคา / ผลิตภัณฑ และชมนิทรรศการการ
ทองเที่ยวในสวนปาของ อ.อ.ป. ในบริเวณการแสดงและจําหนายสินคาของ อ.อ.ป. ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเปนขอมูลใน
การวางแผนการตลาด ประกอบดวย การสํารวจตลาดผูบริโภคไมสักสวนปา ไมยูคาลิปตัส และยางพารา
5.6 กลุมลูกคาทางธุรกิจ
ประกอบดวยกลุมลูกคาที่มีความตองการไมสวนปาทอน ไมสักแปรรูป ไมธรรมชาติ กลุมลูกคา
ผลิตภัณฑเครื่องเรือน อบ ไส อัดน้ํายาไม และกลุมลูกคาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- กลุมลูกคาไมสวนปา ประกอบไปดวยลูกคาที่ใชไมสักสวนปาทอน และไมสักแปรรูปเปนวัตถุดิบ
ผลิตเครื่องเรือน เชน โรงงานประดิษฐกรรม กลุมสหกรณผลิตเครื่องเรือนไมสัก โรงงานเครื่องเรือน ผูรับเหมากอสราง
สวนราชการ และประชาชนทั่วไป สําหรับไมยูคาลิปตัส ลูกคาจะเปนกลุมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และประชาชนทั่วไป
- กลุมลูกคาไมธรรมชาติ ประกอบดวยไมสัก ไมกระยาเลย ของกลาง ที่สงเขามาประมูลขายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ลูกคาประกอบดวยผูประกอบการดานโรงเลื่อย โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนขนาดใหญ โรงคาไม
และประชาชนทั่วไป
- กลุมผลิตภัณฑเครื่องเรือน ลูกคาสวนใหญอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมี
รายไดระดับปานกลาง ถึงระดับคอนขางสูง ซึ่งตองการใชเครื่องเรือนไมสักของ อ.อ.ป. ที่คงทน คุณภาพที่สอดคลองกับราคา
- กลุมบริการอบ ไส อัดน้ํายาไม ลูกคาสวนใหญจะเปนผูประกอบการดานโรงงาน
ประดิษฐกรรม โรงคาไม โรงงานผลิตเครื่องเรือน
- กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ลูกคาจะเปนกลุมนักทองเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ และทองเที่ยว
ในพื้นที่สวนปาของ อ.อ.ป. ตามฤดูกาล

***************
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บทที่ 6
แผนการบริหารจัดการ
6.1 แผนการผลิต
ในป 2552 อ.อ.ป. ไดกําหนดเปาหมายในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสรางรายไดและผลกําไร ดังนี้

1) ประมาณการผลิตสินคาในธุรกิจปาไม
มีเปาหมายในการผลิตสินคาจากปาธรรมชาติและจากสวนปา ทั้งผลผลิตที่เปนไม และมิใชเนื้อไม
ตารางที่ 6.1 ผลผลิตที่สําคัญ
รายการ
ไมปาเปดใชประโยชน
และไมตามนโยบายรัฐ
(ไมของกลาง/ปานอก
โครงการ)
1. ไมซุงสัก
2. ไมซุงกระยาเลย
3.ไมแปรรูปของกลาง
ไมสวนปา
1. ไมสัก
2. ไมยูคาลิปตัส
3. ไมโตชา
4. น้ํายางพารา

หนวย

ผลิต

จําหนาย

รายได (MB)

ทุนขาย (MB)

% กําไร

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

5,582
17,490
1,800

3,572
17,490
1,800

32
66
10

22
31
8

31.25
53.03
20

ลบ.ม.
ตัน
ลบ.ม.
ตัน

94,745
66,108
13,057
5,221

92,745
66,108
13,057
5,221

649
61
21
313

338
37
20
234

47.91
39.34
4.76
25.24

น้ํายางพารา (ตัน),
5,221
ไมโ ตชา (ลบ.ม.),
13,057

ไมซุง สัก (ลบ.ม.),
5,582

ไมซุง กระยาเลย
(ลบ.ม.), 17,490
ไมแปรรูปของกลาง
(ลบ.ม.), 1,800

ไมยูคาลิปตัส (ตัน),
66,108
ไมสักสวนปา
(ลบ.ม.), 94,745

แผนภาพที่ 6.1 การผลิตสินคาในธุรกิจปาไม
สําหรับไมปาเปดใชประโยชนและไมตามนโยบายรัฐ(ไมของกลาง/ไมปานอกโครงการ)ในป
2552 มีทั้งปริมาณการผลิตไมซักสัก ไมซุงสัก และไมซุงกระยาเลยซึ่งมีการผลิตมากที่สุด จํานวน 17,490 ลบ.ม.
แผนธุรกิจ 2552 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม

-33-

2) ประมาณการผลิตสินคาอุตสาหกรรมไม
เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการจัดหาไมเพื่อการใชสอยภายในประเทศ โดยนําไปแปรรูปเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม อาทิ ไมแปรรูปเพื่อการกอสราง การทําผลิตภัณฑไม - เครื่องเรือน การใหบริการไสไม อบไมและ อัดน้ํายาไม
ตารางที่ 6.2 ผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม
รายการ

หนวย

ผลิต

จําหนาย

รายได (MB)

1. ไมแปรรูปสักสวนปา
2. ไมแปรรูปกระยาเลย
3. ครุภัณฑ-ผลิตภัณฑ
4. การบริการรักษาเนื้อไม

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.

39,610
46,000
14,601
252,000

27,110
46,000
14,601
252,000

21.68
57.20
34.75
7.42

ทุนขาย
(MB)
33.83
46.05
18.65
5.63

% กําไร
(ขาดทุน)
(35.91)
19.49
46.33
24.12

ดานอุตสาหกรรมไม เปนการผลิตสินคาของ 2 สํานัก คือ สํานักอุตสาหกรรมไม ดูแลโรงงานผลิตภัณฑ
ไมบางโพ โรงเลื่อยไมกระยาเลย 2 อยุธยา สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคเหนือบน ดูแลโรงงานที่แมเมาะ
จังหวัดลําปาง โรงเลื่อยรองกวาง จังหวัดแพร นอกจากนี้ยังมี โรงงานทําผลิตภัณฑสวนปาแมมาย และสวนปาทุงเกวียน
จังหวัดลําปาง

3) ประมาณการผลิตสินคาธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการเปนภารกิจรองที่เนนการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน
กิจกรรมการบริการที่ อ.อ.ป. ดําเนินการไดแก การพัฒนาสวนปาใหเปนแหลงทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ การรับจางและเปน
ที่ปรึกษาในการปลูกปา โดยใน ป 2551 อ.อ.ป. ไดกําหนดเปาหมายดังนี้
ตารางที่ 6.3 ผลผลิตธุรกิจสินคาธุรกิจบริการ
รายการ

หนวย

รายได

รายจาย

1. การบริการทองเที่ยวสวนปา ส.ศน.
2. การบริการทองเที่ยวสวนปา ส.ศล.
3. การบริการทองเที่ยวสวนปา ส.ศก.
4. การบริการทองเที่ยวในสถาบันคชบาลฯ

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

2.41
1.11
0.80
19.18

5.57
1.98
2.98
19.25

กําไร
(ขาดทุน)
(3.16)
(0.87)
(2.18)
(0.07)

% กําไร
(ขาดทุน)
(56.73)
(43.93)
(73.15)
(3.63)

ธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว ยังอยูในชวงของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
การใหบริการทองเที่ยวในสวนปาประกอบดวย สวนปาหลักๆ ที่มีศักยภาพ คือ สวนปาเกริงกระเวีย สวนปาทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการหลวงบานวัดจันทร สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม, สวนปาเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก
และสวนปาคลองตะเกรา จ. จันทบุรี สวนปาแมละเมา จังหวัดตาก และสวนปาทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ การทองเที่ยวใน
สถาบันคชบาลแหงชาติฯ ประกอบดวยการใหบริการที่พัก, การแสดงชาง และทองเที่ยวในสวนปาทุงเกวียน

4) ประมาณการผลิตธุรกิจอื่นๆ
ผลผลิตที่สําคัญคือปุยหมักชีวภาพมูลชาง มีรายไดจํานวน 1.50 ลานบาท รายจาย 0.96 ลานบาท
สามารถทํากําไรได 0.54 ลานบาท คิดเปน 36.00 % ไดจากการดําเนินงานของสถาบันคชบาลแหงชาติฯ โดยนํามูลชางซึ่ง
มีจํานวนมากมาใชประโยชน ลดผลกระทบจากของเสียมาทําปุยชีวภาพที่ไดมาตรฐาน ตลอดจนการประดิษฐสินคาที่ระลึกจาก
วัสดุธรรมชาติ เชน เศษไม จําหนายใหนักทองเที่ยว
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5) ประมาณการการดําเนินงานดานอื่นๆ และรายไดอื่นๆ
1. รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ สวนใหญเปนรายไดที่เกิดจากรายไดการสงคืนพื้นที่สวนปาในเขตอนุรักษ
รายไดจําหนายไมแปรรูป/ครุภัณฑเอกชน และรายไดในการจําหนายกลาไม มีมูลคารวมทั้งสิ้น 76,564,828 ลานบาท
2.รายไดอื่นๆ ประกอบดวย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน รายไดคาเชาสหกรณ และ
สวนใหญเปนกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 101,488,700 ลานบาท
6) นวัตกรรมอุตสาหกรรมใหม อ.อ.ป.ไดกําหนดแผนการในการเพิ่มรายไดจากการตั้งโรงงานผลิต
ไฟฟาจากชีวมวล เปนโรงงานขนาดเล็กใชชีวมวลจากสวนปาตามโครงการ 1 สวนปา 1 โรงไฟฟา โดยไดจางที่ปรึกษาฯ
ศึกษาความเปนไปไดแลว

6.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2551-2554 (งบประมาณจากรัฐบาล)
รัฐบาลปจจุบันไดจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบดวยนโยบาย 8 ขอ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดสนองตามนโยบายของรัฐโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) ในนโยบายหลักๆ 2 ขอ คือ
 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 นโยบายฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น คือ
1. การบริหารจัดการ เพื่อใหมีการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และเกิด
มูลคาทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาการบริหารจัดการการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติและมนุษย
3. การอนุรักษ พัฒนาระบบศักยภาพและการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา ที่ดิน
และปาไมอยางสมดุล บูรณาการสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การควบคุมมลพิษและเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โดยการสรางความตระหนักใหกับประชาชนและการมีสวนรวมทุกระดับ
คําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 ของ อ.อ.ป. ไดขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อดําเนินงานดานเชิง
บริการสังคม โดยใชพื้นที่สวนปาของ อ.อ.ป. ที่มีอยูทั่วประเทศเปนฐานในการดําเนินงาน บางกิจกรรมเปนงานตอเนื่อง และ
เปนงานสนองนโยบายของรัฐบาล ป 2552 อ.อ.ป. ไดขอรับงบประมาณอุดหนุน เพื่อดําเนินการตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการสงเสริมการปลูกปาไมเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวภาพ
2) โครงการอนุรักษชางไทย
3) โครงการปลูกสรางสวนปาเพื่อการอนุรักษ
4) โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
5) โครงการสวนปาใตรมพระบารมี
6) โครงการสงเสริมการพัฒนาปาเศรษฐกิจ
งบประมาณอุดหนุนเปนงบประมาณที่เบิกจายตามปงบประมาณของรัฐ คือ เบิกจายระหวาง ตุลาคม 2551 –
กันยายน 2552 แตกตางจากงบประมาณ อ.อ.ป. ซึ่งเปนปงบประมาณตามปฏิทินสากล (มกราคม 2552 -ธันวาคม 2552)
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ตารางที่ 6.4 แผนการดําเนินงานโครงการงบประมาณการอุดหนุนจากรัฐงบประมาณประจําป 2552
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
โครงการสงเสริมการปลูกปาเพื่อพลังงานชีวมวล
การอนุรักษชางไทย ชางสําคัญ และชางเลี้ยง
การฟนฟูพื้นที่ปา ตนน้ําลําธาร
โครงการสวนปาใตรมพระบารมี
โครงการสงเสริมการพัฒนาปาเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาสวนปาเปนแหลงทองเที่ยว
รวม

หนวยนับ

จํานวน

ชาง/เชือก
ไร
ไร
ไร
สวนปา

90/120
6,600
709
3,900
1

งบประมาณ (ลานบาท)
22.00
16.89
9.38
0.67
16.38
13.99
79.31

สําหรับปงบประมาณภาครัฐ 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) ซึ่งคาบเกี่ยวกับปบัญชี 2552
ของ อ.อ.ป. (ตุลาคม – ธันวาคม 2552) อ.อ.ป. ไดสงคําของบประมาณแลว วงเงิน 350.656 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2552 ถึง 271.35 ลานบาท มาดําเนินในโครงการอนุรักษพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินปาไม
และโครงการเตรียมการรับมือและบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดลอม

6.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2552
ในป 2552 สํานักทรัพยากรมนุษยมีประมาณการคาใชจายฝกอบรม/พัฒนา จํานวน 3,400,000
ลานบาท มีแผนงาน/โครงการดังนี้
6.1 ปรับปรุงระเบียบและสวัสดิการ
6.2 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ
6.3 สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มีวิธกี ารดําเนินการ
6.4 จัดการองคความรู (Knowledge Management : KM) มีวิธีการดําเนินการ
6.5 การจัดทําโครงสรางสมรรถนะกลุมงาน(Functional Competency)

6.4 แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
อ.อ.ป. ไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2549-2553 เพือ่ เปนกรอบ
ในการดําเนินงานดานระบบบริหารขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ อ.อ.ป. โดยใหสอดคลองกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ เพื่อรองรับการขยายตัวในดานตางๆ และเปนเครื่องมือในการเสริมศักยภาพ
ทางดานธุรกิจและการบริหารจัดการดานตางๆ สําหรับพนักงานและผูบริหารทุกระดับ สารสนเทศสําหรับการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหมีขอมูลเพื่อการตัดสินใจดวยความถูกตอง
รวดเร็ว รวมถึงและการใหบริการประชาชน และหนวยงานภาครัฐใหเขาถึงขอมูลขาวสารของ อ.อ.ป. ดวย
ในป 2552 อ.อ.ป. ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีฝายสารสนเทศ
สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ 6.5 แผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง+อุปกรณสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ อ.อ.ป.
 พัฒนาระบบ Intranet ในสํานักงานกลาง
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS)
4. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
 ฝกอบรมบุคลากรดานภูมิศาสตร
• จัดทําแผนที่ภูมิศาสตรสวนปา
5. พัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการภาครัฐ
 พัฒนาระบบศูนยขอมูลเปนระบบ Call Center ที่ไดมาตรฐาน
6. พัฒนาบุคลากรเพื่อใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ฝกอบรมพนักงานเพื่อใชระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณลงทุน

งบประมาณ
(ลานบาท)
0.67
0.67
0.52
0.52
0.86
0.85
0.55
0.30
0.20
0.20
0.128
0.128
3.228

ในปลายป 2551 อ.อ.ป.ไดวาจางที่ปรึกษาฯเพื่อทําแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารฉบับใหมให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และจะใชประมาณกลางป 2552

6.5 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนธุรกิจประจําป 2552 เปนไปตามเปาหมายบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
อ.อ.ป. จัดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองจัดใหมีเพื่อ
- บทบาทและความรับผิดชอบ
- ความเปนอิสระ
- ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแล
- บุคลากร การพัฒนาและการฝกอบรม
- การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ
- การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงาน
- การรายงานและปดการตรวจสอบ
- ความมั่นใจในคุณภาพ
- การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
แนวทางวางระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบประเมินผล
- อ.อ.ป. ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. มีหนาที่กํากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลในภาพรวมของ อ.อ.ป.
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- สํานักตรวจสอบภายในเปนหนวยงานหลักในการกําหนดระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและทําหนาที่ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตางๆ รายงาน อ.อ.ป.
ทุกไตรมาส
- สํานักตางๆรับผิดชอบในการวางระบบการควบคุมภายในของตนเองและรายงานความคืบหนาให
ส.ตส. นํามารวบรวมสรุปรายงานผูบริหาร
- หนวยงานตรวจสอบภายในกําหนดการดําเนินงาน 6 ดาน คือ
1) การตรวจสอบทางการเงิน
2) การตรวจสอบทางการดําเนินงาน
3) การตรวจสอบการบริหาร
4) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด
5) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
6) การตรวจสอบพิเศษ
แผนการดําเนินงานการตรวจสอบภายในประจําป 2552
1) จัดทําและสอบทานกฎบัตรใหครอบคลุมทุกกิจกรรม และเผยแพร
2) สรางความรูความเขาใจเรื่องการตรวจสอบภายใน บริการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงาน
3) ประเมินวิเคราะห บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
4) วางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับวัตถุประสงคความเสี่ยง
5) ดําเนินการตรวจสอบภายใน จัดทํารายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ ผูอํานวยการ

6.6 กิจกรรมดานบริการสังคมและบทบาทความรับผิดชอบ
1. การดูแลเลี้ยงดูชางจากสํานักพระราชวัง 9 เชือก สนับสนุนการคุมครองและอนุรักษบริบาลชางเลี้ยง
ไทย โดยสถาบันคชบาลแหงชาติฯ
2. การปลูกสรางสวนปาเพื่อฟนฟุพื้นที่ตนน้ําลําธาร ฟนฟูพนื้ ที่ปาที่ผานการบุกรุก ทําไรเลื่อนลอย
โครงการหลวงบานวัดจันทร/โครงการหลวงสันกําแพง จ.เชียงใหม
3. สนับสนุน/สงเสริมและพัฒนาพื้นที่สวนปาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยการปรับปรุงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชนที่สวนปาเขากระยาง จ.พิษณุโลก
4. โครงการสวนปาใตรมพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ จ.ปตตานี
สงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ ปลูกพืชควบสรางรายได
5. การสงเสริมพัฒนาปาเศรษฐกิจ
- จัดทําแปลงสาธิตการปลูกไมเศรษฐกิจเชิงประณีต ใหความรูแกราษฎรในชุมชนทองถิ่นพื้นที่ตางๆ
6. โครงการสงเสริมปลูกปาเพื่อพลังงานชีวมวล สงเสริมใหราษฏรปลูกพืชพลังงาน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่นรอบเขตสวนปา/สมาชิกหมูบานปาไมใหมีอาชีพที่เหมาะสม
ยั่งยืน โดยใชสวนปาเปนฐานในการดําเนินงาน
7. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาทองถิ่นโดยรอบสวนปา
8. การจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูการปลูกปาเศรษฐกิจ
9. สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับการสงวน คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไม
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6.7 การประเมินและบริหารความเสีย่ ง
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนธุรกิจประจําป 2552 เปนไปเปาหมายมีประสิทธิภาพและและเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวโดยไมมีเหตุการณที่ไมพึงประสงค หรืออุปสรรคที่จะมีผลกระทบตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงานจึงจัดใหมีการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในภาพรวม
ตารางที่ 6.6 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
1. ดานการเงิน (F)

2. ดานการดําเนินงาน (O)

3. ดานกลยุทธ (S)

ความเสี่ยง
1.1 สภาพคลองทางการเงิน

ปจจัยเสี่ยง
ไมสามารถหาแหลงเงินกูระยะยาว
เพื่อการปลูกปาได
1.2 บริหารประสิทธิภาพใน ไมสามารถขายสินคาไดตาม
การขายสินคา
เปาหมาย
1.3 การควบคุมตนทุนขาย ไมสามารถควบคุมคาใชจายหรือ
และคาใชจายบริหาร
ลดคาใชจายบุคคลได
2.1 การบริหารสินคาคงคลัง ขายสินคาไมไดตามเปาหมาย
จากราคาสูง รูปแบบไมทันสมัย
2.2 การสื่อสารวัฒนธรรม
มีวัฒนธรรมดั่งเดิมแบบอุปถัมภ
ใหมและการปรับเปลี่ยนการ อยางเหนียวแนน
ทํางานใหเปนธุรกิจ
2.3 การประชาสัมพันธเชิง บุคลากรขาดองคความรูแบบมืออาชีพ
รุก
2.4 การพัฒนาระบบ
ขาดการวางระบบที่ชัดเจนในเรื่องของ
คอมพิวเตอร ซอรฟแวร
ฐานขอมูลดานตางๆ
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก
2.5 การเตรียมความพรอม ระบบเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบมาภาค
ในการสงเสริมเกษตรกรปลูก เอเชีย และการเมืองไมเสถียรภาพ
ไมเศรษฐกิจ
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ไมสามารถบริหารจัดการใช
ในการบริหารจัดการและ
ประโยชนใหคุมคา เพื่อใหเกิด
พัฒนาสวนปา
รายไดแกองคกร
3.2 การปรับปรุงพัฒนา
เครื่องจักร อุปกรณไมทันสมัย
ธุรกิจอุตสาหกรรมไม
3.3 การปรับปรุงธุรกิจ
บริการและการทองเที่ยว

4. ดานเหตุการณภายนอก (C)

บุคคลากรขาดการฝกอบรมความรู
แบบมืออาชีพ

4.1 การปรับปรุงกฎระเบียบ การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบอย
ที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ

โอกาสเกิด
4

ผลกระทบ
4

5

5

5

5

5

2

4

4

5

3

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

3

 จากการประเมินความเสี่ยงพบวาโดยเฉลี่ยโอกาสเกิดและผลลัพธของความเสี่ยงอยูในเกณฑคอนขางสูง
 ในการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ไดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุม
ภายในของ อ.อ.ป. มีหนาที่กํากับดูแลนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหกับหนวยงาน และจดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมของ อ.อ.ป.
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แผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ อ.อ.ป.
แผนงานที่ 1) บริหารสภาพคลองใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
แผนงานที่ 2) บริหารประสิทธิภาพการขายสินคาใหเหมาะสมกับสถานการณ
แผนงานที่ 3) การลดตนทุนขายและคาใชจายบริหาร
แผนงานที่ 4) การบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 5) การพัฒนาใชประโยชนที่ดิน
แผนงานที่ 6) การสื่อสารวัฒนธรรมใหมและการปรับเปลี่ยนการทํางานใหเปนเชิงธุรกิจ
แผนงานที่ 7) การปรับปรุงโครงสรางองคกร
แผนงานที่ 8) การประชาสัมพันธเชิงรุก
แผนงานที่ 9) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอรฟแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก
แผนงานที่ 10) การเตรียมความพรอมในการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ
แผนงานที่11) การปรับปรุงพัฒนาสวนปา
แผนงานที่ 12) การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม
แผนงานที่13) การปรับปรุงธุรกิจบริการการทองเที่ยวและคชบาล
แผนงานที่ 14) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขององคกร

***************
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บทที่ 7
แผนการเงิน
7.1 แผนการลงทุน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนธุรกิจและบรรลุเปาหมาย อ.อ.ป. ไดตั้งงบประมาณเพื่อการลงทุน
ประจําป 2552 โดยใชเงินใชจากยอดเงินรายไดในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําป 2552 ดังนี้
1) งบประมาณลงทุนตามแผนงานปกติ
ตารางที่ 7.1 งบประมาณลงทุนตามแผนงบประมาณ
โครงการลงทุน
1

การอนุรักษและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจ
- ปลูกและบํารุงรักษา

จํานวนเงิน (ลานบาท)
338.67
331.43

- ลงทุนในทรัพยสินสวนปา

7.24

2

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.228

3

การพัฒนาการบริหารจัดการ

24.39

4

- สิ่งกอสราง

12.832

- จัดซื้อเครื่องจักร

1.173

- จัดซื้อยานพาหนะ

9.276

- เครื่องใชสํานักงาน

1.122

สํารองกรณีจําเปน/สํารองราคา

6.000

รวมทั้งสิ้น

372.29

* เปาหมายการเบิกจายเบื้องตนวงเงินรอยละ 80% และจะเพิ่มการลงทุนมากขึ้นตามกระแสเงินสดที่หาได
แหลงเงินทุน
1. รายไดจากการดําเนินงานธุรกิจประจําป 2552
2. การรวมงานกับภาคเอกชนปลูกปาในลักษณะ Contract Farming ตามโครงการสงเสริมไมเศรษฐกิจโตเร็ว
3. การพัฒนาสินทรัพย อสังหาริมทรัพย และการตกลงทําสัญญาการจําหนายสินคาลวงหนากับผูซื้อสินคา
4. การแปลงสินทรัพยสวนปาเปนหลักทรัพย เพื่อการลงทุนระยะยาว
5. งบประมาณอุดหนุนจากรัฐตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
2) โครงการลงทุนในนวัตกรรมใหมๆ
1. ตั้งโรงงานผลิตไฟฟาขนาดเล็กโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลจากสวนปา ตามนโยบายรัฐเพื่อลดภาวะโลก
รอนตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) โดยใชสวนปาเปนฐานในการสงเสริมเกษตรปลูกไมเศรษฐกิจขายโรงงาน มี
เปาหมายจํานวน 5 สวนปา นํารองกอน 3 สวนปา วงเงินลงทุนประมาณ 100 ลานบาท โดยดําเนินการจางที่ปรึกษา
ศึกษาความเปนไปได และขออนุมัติ ครม.
2. โครงการพัฒนาการใชประโยชนชีวมวลสวนปา เปาหมายสงเสริมภาคเอกชนลงทุน จํานวน 54 สวน
3. การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน MIS
4. การปรับปรุงอุตสาหกรรมไมและธุรกิจบริการทองเที่ยว
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3) งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
อ.อ.ป. ไดจัดทําโครงการ ในสวนที่ตองดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสนองตอบแผนบริหารราชการ
แผนดิน 4 ป พ.ศ. 2551-2555 โดยจัดทําของบประมาณ ประจําป 2552 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก
รัฐบาล งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนมีทั้งเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและงบประมาณประเภททําการ มีวงเงิน
ประจําป 2552 ดังนี้
ตารางที่ 7.2 งบประมาณเงินอุดหนุนภาครัฐ
โครงการ

เปาหมาย เงิน (ลานบาท)

1) โครงการสงเสริมการปลูกปาไมเศรษฐกิจ เพื่อพลังงานชีวมวล

10,000 ไร

22.00

2) งานอนุรักษพัฒนาสวนปาและชางไทย
พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ

9.375

• ปลูกสรางสวนปาเพื่อฟนฟูพื้นทีป่ าตนน้ําลําธาร (วัดจันทร)

6,600 ไร

7.497

• ปลูกสรางสวนปาเพื่อฟนฟูพื้นทีป่ าเสื่อมโทรม (สันกําแพง)

4,650 ไร

1.878

การอนุรักษชางไทย

16.885

• ชางตนและชางสําคัญ
• คุมครองและอนุรักษชางไทย

9 ชาง

8.062

120 เชือก

8.823

2) โครงการสวนปาใตรมพระบารมี ฯ จังหวัดปตตานี

0.670

• สงเสริมปลูกและบํารุงรักษาสวนปาเศรษฐกิจ

709 ไร

3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

13.991

• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งอํานวยความสะดวก

9 แหง

4) โครงการสงเสริมและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจ

13.991
16.384

• จัดทําแปลงสาธิตการปลูกและดูแลรักษาสวนปาเศรษฐกิจ

3,900 ไร

• กิจกรรมเผยแพรความรูสงเสริมเกษตรกรปลูกปาเศรษฐกิจ

1,200 ราย

รวมงบประมาณ

0.670

79.305
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7.2 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
ประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย ในการดําเนินงาน ของ อ.อ.ป. ตามแผนธุรกิจประจําป
2552 สรุปดังนี้
ตารางที่ 7.3 งบประมาณกําไรขาดทุน
หนวย : ลานบาท
ป 2552
รายการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมทั้งสิ้น

1. รายได
1.1 รายไดจากการขายสินคา-บริการ

332.199

298.577

320.906

358.055

1,299.739

1.2 รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ

38.584

11.546

13.957

12.476

76.564

1.3 รายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล

18.813

18.813

18.813

18.813

75.253

379.596

328.937

353.677

343.174 1,451.557

211.063

182.483

200.135

230.608

824.291

16.341

6.351

7.559

7.028

37.281

5.473

5.488

5.488

6.109

22.561

2.4 คาใชจายในการบริหาร

89.219

89.343

90.117

96.055

364.736

2.5 คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล

18.813

18.813

18.813

18.813

75.253

340.912

302.480

322.115

358.615

1,324.124

38.684

26.457

31.562

30.729

127.433

.023

101.422

0.021

0.022

101.488

3.2 รายจายอื่นๆ

29.032

8.154

7.184

6.552

50.923

4. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

9.675

119.724

24.199

177.998

5. ยอดรวมคาเสื่อมราคาที่รวมอยูใน ขอ 2 และ 3.2

4.555

5.183

4.212

3.581

17.532

6. รายไดรวม

379.620

430.359

353.698

389.367

1,553.046

7. รายจายรวม

369.944

310.635

329.299

365.168

1,375.048

6.360

6.360

6.360

6.360

6.360
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รวม
2. รายจาย
2.1 ตนทุนสินคา
2.2 คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ
2.3 คาใชจายในการขาย

รวม
3. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
3.1 รายไดอื่นๆ

ดอกเบี้ยเงินกู

24.398

7.3 ประมาณการงบกระแสเงินสด
ตารางที่ 7.4 งบกระแสเงินสดประจําป 2552
หนวย : ลานบาท
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ป 2552
ไตรมาส 3

360.783
21.186
.023
-

310.124
39.275
0.001
101.421
5.810

334.863
30.319
0.021
2.905

370.532
16.328
0.001
0.021
-

50.000

(50.700)

-

-

431.993

405.932

368.109

386.883

1,592.919

65.366
6.360
3.000
12.351
21.186
11.336
227.405
5.473
89.219
22.672
47.162

59.644
6.360
3.000
39.275
11.336
188.835
5.488
89.343
1.794
38.554

81.124
6.360
6.687
12.351
30.319
11.336
207.694
5.488
90.117
0.824
36.459

88.499
6.360
14.062
16.328
2.865
237.637
6.109
96.055
0.192
37.934

294.634
25.440
26.750
24.702
107.110
36.873
861.572
22.561
364.736
25.483
160.575

416.744

366.524

415.845

430.176

1,629.290

15.249
100.000
115.249

39.408
115.249
154.657

(47.735)
154.657
106.921

(43.293)
106.921
63.628

(36.371)
63.628
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รายการ
1. เงินสดรับ
1.1 ยอดขายเงินสด
1.2 เงินงบประมาณแผนดิน
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1.4 รายรับอื่นๆ
1.5 เงินสดรับลวงหนาโครงการ
ปลูกปากับเอกชน
1.6 เงินสดรับลวงหนาจากโครงการ
พัฒนาสินทรัพย
รวม
2. รายจาย
2.1 รายจายลงทุนประจําป
2.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืม
2.3 จายคืนเงินกูปรับโครงสรางหนี้
2.4 รายไดนําสงรัฐ
2.5 เงินอุดหนุนจากรัฐ
2.6 คาใชจายคงคาง ER.2545-49,51
2.7 ตนทุนของสินคาที่ขาย
2.8 คาใชจายในการขาย
2.9 คาใชจายในการบริหาร
2.10 คาใชจายอื่นๆ
2.11 รายการหักที่มิใชการจาย
เปนเงินสด(คาเสื่อมราคา
ตนทุนปลูกปา ฯลฯ)
รวมประมาณการเงินสดจาย
เงินสดรับมากกวา(นอยกวา) เงินสดจาย
เงินสดคงเหลือตนงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ไตรมาส 4

รวมทั้งสิ้น
1,376.304
107.110
0.002
101.486
8.715
(0.700)

เปรียบเทียบประมาณการงบกําไร ป 2549-2552
ตารางที่ 7.5 เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป 2549-2552

รายการ
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไรสุทธิ
EBIDA

2549

2550

2551

2552

1,410.21
1,354.50
55.71
108.23

1,528.54
1,401.80
126.75
171.68

1,389.63
1,222.15
167.48
209.33

1,553.05
1,375.05
178.00
220.97

หนวย : (ลานบาท)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จากป 51 %
12
13
6
6

1,600.00
1,400.00
1,200.00

รายไดร วม

1,000.00
800.00
ลานบาท
600.00
400.00

รายจายรวม
กําไรสุทธิ
EBIDA

200.00
2549

2550

2551*

2552**

แผนภาพที่ 7.1 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป 2549-2552

7.4 การบริหารเงินกู (การคืนเงินกู และดอกเบี้ย)
อ.อ.ป. ไดปรับโครงสรางหนี้สินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด ในป 2545 หลังจากปรับโครงสรางหนี้เปน
หนี้ระยะยาวแลว อ.อ.ป. มีภาระหนี้สิน ดังนี้
ตารางที่ 7.6 ภาระหนี้ระยะยาว
รายการ
1. เงินกูเดิม
2. ดอกเบี้ยปรับใหมคงเหลือ
3. กูเพิ่มเติม
รวมวงเงินกูระยะยาว
เงินกู O.D. วงเงิน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
300
110
200
610
50

เงินกู 610 ลานบาท ไดเริ่มชําระคืนเงินกูระยะยาวตั้งแตป 2548 เปนตนมา โดยในป 2549 ไดชําระ
คืนเงินตนระยะยาว 60 ลานบาท คงเหลือยกไป 550 ลานบาท อ.อ.ป. ในป 2549 ไดชําระหนี้จนถึงเดือนกันยายน 2549
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รวม 30 ลานบาท อ.อ.ป. ไดเจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้มีผลตั้งแตเดือนกันยายน 2549 สรุปวงเงินหนี้
คงเหลือจากป 2545 ดังนี้
ตารางที่ 7.7 วงเงินหนี้คงเหลือจากป 2549
คงเหลือ

เงินกูระยะยาว
1. เงินกูเดิม 300 ลานบาท

255

2. ดอกเบี้ยปรับใหม 110 ลานบาท

95

3. เงินกูใหม 200 ลานบาท

170
รวม

520

รายละเอียดการปรับโครงสรางหนี้
- ขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไปอีก 4 ป 9 เดือน จากชําระเสร็จสิ้นเดือนกันยายน 2554
เปลี่ยนเปนชําระหนี้สิ้นในเดือนมิถุนายน 2559
- เงื่อนไขการชําระเงิน
1) ชําระทุกสิ้นเดือนๆ ละ 1 ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2549-สิงหาคม 2552
2) ชําระเพิ่มเติมเดือนละ 4.68-726 ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2552-มิถุนายน 2559
- ลดอัตราดอกเบี้ยวงเงิน P/N 300.00 ลานบาท และวงเงิน P/N 200.00 ลานบาท
1) ดอกเบี้ยอัตรา MLR-1.0% ตอป ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549-สิงหาคม 2552
2) ดอกเบี้ยอัตรา MLR-0.5% ตอป ตั้งแตเดือนกันยายน 2552-มิถุนายน 2559
ตารางที่ 7.8 แผนการชําระหนี้ประจําป 2552
เงินกู
1. เงินกูเดิม 300 ลานบาท
2. ดอกเบี้ยจากการปรับลดเติม 110 ลานบาท
3. เงินกูใหม 200 ลานบาท
รวม
เงินกูหมุนเวียน O.D.
ประมาณการดอกเบี้ยจาย
รวมวงเงินชําระหนี้

คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.51 คืนเงินตนป 2552
241.56
12.84
89.40
5.35
161.04
8.56
492.00
26.75
50
25.44
52.19

*********
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บทที่ 8
การประเมินผลและการทบทวนแผน
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนธุรกิจป 2552 สามารถบรรลุเปาหมายได อ.อ.ป. กําหนดใหมีการตรวจสอบ
และประเมินผลรวมถึงการทบทวนแผน ดังนี้

8.1 การตรวจสอบภายใน
ดําเนินการโดยสํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดานการตรวจสอบการดําเนินงานของทุก
หนวยงานที่สังกัด อ.อ.ป. ทั้งดานการผลิต การจําหนายและดานการบริหาร ในปจจุบันมีการบริหารงานรวม 4 ฝาย
1) ฝายตรวจสอบธุรกิจ
2) ฝายตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ
3) ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
4) ฝายปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบผลการดําเนินงานผลิต จําหนาย คาใชจายตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ
ที่ไดจัดทําขึ้นของสํานักตางๆ เปรียบเทียบกับเปาหมายและสอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติของ อ.อ.ป. รายงานใหผูบริหารทราบ
นอกจากนี้ในปจจุบันการดําเนินงานดานตางๆยังตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหหนวยรับตรวจดําเนินการ
• จัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
• จัดทําแผนการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารจะใชเปนแนวทางในการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน โดยวิธีนี้จะทําใหหนวยงานปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8.2 การบริหารแผนและการประเมินผล
ในการบริหารงานภายในของ อ.อ.ป. ประจําป 2552 จะใชระบบการบริหารแผนและการประเมินผล
การดําเนินงาน ดังนี้
• หนวยงานจัดทําแผนธุรกิจประจําป 2552 เสนอผูอํานวยการพรอมแผนปฏิบัติการ
• หนวยงานทําบันทึกขอตกลงผลการดําเนินงานพรอมกําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานประจําป 2552
โดยพิจารณาแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ ป 2551-2555 และนโยบายของอ.อ.ป.
• หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ปญหาและอุปสรรค ใหสํานัก
นโยบายแผนและงบประมาณ รายเดือน และรายไตรมาส
• สํานักนโยบายแผนและงบประมาณตรวจสอบรายงานผลการดําเนินของแตละสํานักเปรียบเทียบกับ
เปาหมายตามแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ วิเคราะหและประเมินผลใหผูบริหาร และนําเขาที่ประชุมหัวหนาหนวยงานซึง่ ประกอบดวย
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการและหัวหนาหนวยงานเพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคตางๆและพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางกลยุทธ
และการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
• อ.อ.ป. รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน รายไตรมาส ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. และคณะกรรมการบริหาร อ.อ.ป. ทราบและพิจารณา
• เมื่อสิ้นปบัญชี ทําการประเมินผลการดําเนินงานของแตละสํานัก ตามตัวชี้วัดในบันทึก ขอตกลง โดย
กําหนดคณะกรรมการมารับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ แตละหนวยงานวามีผลสัมฤทธิ์เพียงใด มีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานหรือไม โดยเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนด มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได
ชัดเจนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งทางตรงและทางออม
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8.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ในป 2548 คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ กําหนดให อ.อ.ป. เขาสูร ะบบประเมินผล
การดําเนินงานโดยการทําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการระหวางประธานคณะกรรมการ อ.อ.ป. ผูอํานวยการกับกระทรวงการคลัง
และกระทรวงเจาสังกัด กําหนดเกณฑวัดผลการดําเนินงานตามที่ตกลง และประกาศผลคะแนนเมื่อสิ้นปบัญชี ในระหวางป
จะมีการประเมินผลเปนรายไตรมาส โดยระบบประเมินผลนี้จะสงผลให อ.อ.ป. มีการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานมากขึ้น รวมถึงจะทําใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานในสังกัด อ.อ.ป. มากขึ้น เพราะเปนการใชระบบ
แรงจูงใจ (Incentive System) กําหนดผลตอบแทนพิเศษใหกับรัฐวิสาหกิจที่ผลการดําเนินงานดีขึ้น
- ปบัญชี2548 เปนปแรกที่ อ.อ.ป. เขาสูระบบประเมินผล อยูในชวงระยะเวลาของการเรียนรู ผลการประเมิน
คณะกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรฯ) โดยบริษัทที่ปรึกษา
บริษัทไทยเรทติ่งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (ทริส) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.คร.) ไดกําหนดตัวชี้วัด
(KPI) คาดวาอยูในระดับคอนขางต่ํา ไดรับคะแนน 2.184 จากคะแนน 5.00
- ปบัญชี 2549 จัดทําบันทึกขอตกลงเปนปที่ 2 และมีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 3.48
- ปบัญชี 2550 เปนระบบประเมินผลปที่ 3 มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 3.66
-ปบัญชี 2551 เปนปที่4 มีการกําหนดตัวชี้วัด ดานการดําเนินงานตามนโยบาย ประกอบดวยนําระบบ
บริหารมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การบริหารแผนลงทุน ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง TIT
และการจัดทําแผนการปรับบทบาทและการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทลูก ดานผลการดําเนินงาน ดานการบริหาร
จัดการ ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ปบัญชี 2552 มีการเจรจาตกลงอ.อ.ป.เสนอตอ บริษัท ไทยเรทติ่งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (ทริส)
และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.คร.)ดังนี้ (ยังไมมีการทําบันทึกขอตกลง)
1. การดําเนินการตามนโยบาย
1.1 การนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) มาใช
1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ซึ่งส.คช.ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินลงทุน
ไวที่รอยละ 90 ของวงเงินที่อนุมัติเบิกจาย
1.3 ความสําเร็จของการจัดทําและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนระยะสั้นเพื่อ
ฟนฟูกิจการของ อ.อ.ป.
1.4 ความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2.1 การเปลี่ยนแปลงของมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EP)
2.2 อัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจหลัก
2.3 ความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตามแผนบริหารจัดการสินคาคงคลัง
1) รวบรวมจัดทําระบบขอมูลสินคาคงคลังของอ.อ.ป.จัดทําแผนบริหารจัดการสินคา
คงคลัง
2) แผนบริหารจัดการสินคาผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ.อ.ป.
3) ปริมาณสินคาคงเหลือสุทธิลดลง
2.4 ความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตามแผนบริหารจัดการสินทรัพยที่ไม
กอใหเกิดรายได
1) รวบรวมจัดทําระบบขอมูลสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดของอ.อ.ป.จัดทําแผน
บริหารจัดการสินทรัพยแลวเสร็จ
2) แผนบริหารจัดการสินทรัพยฯผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ.อ.ป.
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3) รายไดจากการบริหารจัดการสินทรัพยไมต่ํากวา 65 ,80 และ100 ลาน
ตามลําดับ
2.5 การจัดทําและวางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวนปา
จัดทําและวางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวนปาได และจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทํา
และวางระบบสารสนเทศสวนปา
2.6 การจัดทําแผนพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจของ อ.อ.ป.
1) รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสวนปาเศรษฐกิจในความรับผิดชอบของอ.อ.ป.
และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
2) จัดตั้งคณะทํางานวิเคราะหจัดทําฐานขอมูลและกําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจของอ.อ.ป.
3) จัดทําแผนพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจของอ.อ.ป.แลวเสร็จและผานความเห็นชอบจาก
ผอ.อ.อ.ป.
4) แผนพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจของอ.อ.ป.ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อ.อ.ป.
5) จัดทําแผนปฎิบัติการรองรับแผนพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจของอ.อ.ป.แลวเสร็จ
2.7 การปรับปรุงโครงสรางองคการ
1) ศึกษาวิเคราะหโครงสรางขององคกรที่ใชอยูในปจจุบัน
2) ปรับปรุงโครงสรางใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนยุทธศาสตร
3) จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน อ.อ.ป.
4) จัดทําโครงสรางใหมเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ.อ.ป.
5) ประกาศใชโครงสรางใหม และจัดสรรบุคลากรตามโครงสรางใหม
3. การบริหารจัดการองคการ
การบริหารจัดการองคกร เพื่อประเมิน และผลักดันระดับการบริหารจัดการ ใน 5 ดานที่สําคัญ
ขององคกร กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ องคการอุตสาหกรรมปาไม จะตองประสานงาน
และดําเนินการตามหลักเกณฑประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- การดูแล/จัดใหมีทิศทาง กลยุทธ นโยบาย แผน และเปาหมายที่สําคัญ
- การจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
- การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
- การประเมินผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับสูง
- การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเรื่องที่เกี่ยวของ
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
- การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ
3) ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
- ผลการดําเนินงานที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ
3.2 การบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
1) ระดับที่ 1 มีการบริหารความเสี่ยงนอยมาก
2) ระดับที่ 2 มีการบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ
3) ระดับที่ 3 มีการเชื่อมโยง และบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
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4) ระดับที่ 4 มีการบริหารความเสี่ยงที่สรางมูลคาเพิ่มแกองคกร
5) มีการปลูกฝงใหบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมปกติและ
เปนวัฒนธรรมขององคกร
3. การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
- สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
- การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring)
4. การตรวจสอบภายใน
- บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
- ความเปนอิสระ
- ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและองคกรกํากับดูแลอื่น
- บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม
- การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ
- การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การรายงานและการปดการตรวจสอบ
- ความมั่นใจในคุณภาพ
- การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ
5. การบริหารจัดการสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
1) การพิจารณาแผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan)
- การตอบสนองตอความตองการขององคกรและนโยบาย
- องคประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
2) การบริหารการจัดการสารสนเทศ
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล

8.4 การทบทวนแผน
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนธุรกิจประจําป 2552 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในระหวางป
อาจจะมีปจจัยตางๆที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของแผนธุรกิจได เพือ่ ใหสามารถรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการแบบปรับตัวได ยืดหยุน และเพื่อปองกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น อ.อ.ป. ไดกําหนดใหมี
มาตรการทบทวนแผนธุรกิจ ดังนี้
- ทุกไตรมาส จัดใหมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของแตละหนวยเปรียบเทียบกับเปาหมาย
และพิจารณาทบทวนแผน
- ดําเนินการปรับกลยุทธเมื่อผลงานเปาหมายต่ํากวามากเกินไป หรือผลการดําเนินงาน สูงเกินกวา
เปาหมายมากเกินไป
- เมื่อสภาวะอุตสาหกรรม สภาวะแวดลอมเปลี่ยนไปหรือสถานการณทางการเมือง สถานการณ
ทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาลและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานโดยตรง ใหประชุมดําเนินการทบทวนแผนทุกครั้ง
- มีการศึกษาและเฝาระวังปจจัยเสี่ยงอยูเสมอ เมื่อมีปจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นและมีแนวโนมที่จะ
ควบคุมไมได ใหประชุมดําเนินการทบทวนแผนทุกครั้ง
***************************
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
แผนธุรกิจ ป 2552
************

1. วิสัยทัศน อ.อ.ป. (FIO’s Vision)
“เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาปาเศรษฐกิจเพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)
2.1 พันธกิจดานธุรกิจ
1. พัฒนาที่ดินสวนปา โดยอนุรักษและพัฒนาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคการปาไม
(Forestry Sector) เปนรากฐานการผลิตและบริการ
2. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่นอยางครบวงจร เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชไมของประเทศอยางพอเพียงและยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาระบบและสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปน
ธรรมเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูลงทุนปลูกไมเศรษฐกิจ
3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม และธุรกิจบริการที่มีปา ไมเปนพื้นฐาน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานมีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร
4. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใชประโยชนไมเศรษฐกิจ เพื่อใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับ
ผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน
5. พัฒนาสินทรัพยเพื่อสนับสนุนภารกิจ อ.อ.ป.

2.2 พันธกิจดานบริการสังคม
6. พัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐานในการดําเนินงานชวยเหลือสรางงานสรางอาชีพใหแก
เกษตรกรรอบเขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนมีสวนรวม

3. เปาประสงค
 ดําเนินธุรกิจเชิงบริการสังคมโดยไมมุงผลกําไรสูง เนนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น
 พัฒนาการจัดการพื้นที่สวนปาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาธุรกิจ อ.อ.ป. บนพื้นฐานทรัพยากรไม
 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนทองถิ่น
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4. เปาหมายการดําเนินงาน ป 2552
4.1 เปาหมายกําไร
รายการ
1. จากการประกอบธุรกิจ
1.1 ผลผลิตจากสวนปา
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ผลผลิตจากปาตามนโยบายรัฐและพื้นที่ปาเปด
ใชประโยชน
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมไม
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจอื่นๆ
การดําเนินงานอื่นๆ
อื่นๆ

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
2. เชิงบริการสังคม
2.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น

รายได

หนวย:ลานบาท
รายจาย

1,045.20
108.47

629.41
59.77

121.07
23.51
1.50
76.56
101.49

104.17
29.78
1.16
37.28
50.92
22.56
364.74

75.25
1,451.64

75.25
1,353.54
178.00
220.98

กําไรสุทธิ
EBIDA

4.2 เปาหมายการพัฒนาพื้นที่สวนปา
1. ปลูกเสริมและพัฒนารื้อปลูกใหม
 ปลูกเสริมไมสักหลังการทําไมรอบที่ 2
 รื้อปลูกใหม
รวมพัฒนาใหม
2. บํารุงสวนปาแปลงเกา

8,708
3,300
12,008
863,783

4.3 เปาหมายสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ
• สงเสริมเกษตรกรในชุมชนทองถิ่นปลูกปาเศรษฐกิจ
และปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล 20,000
10,000
- งบอุดหนุนจากรัฐ
10,000
- งบ อ.อ.ป.
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5. แผนกลยุทธ ป 2552
ในป 2552 อ.อ.ป. จะดําเนินการตามแผนกลยุทธ 2551 – 2555 ซึ่งเปนแผนกลยุทธที่คณะ
กรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ใหความเห็นชอบแลว โดยใหเปน R0lling Plan ดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 2 เปน
แผนกลยุทธตามแนวทาง Balanced Scorecard ที่พิจารณาถึงความสมดุลระหวางมุมมองทั้ง 4 ดานคือ มุมมองดาน
การเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต
อ.อ.ป.

ไดปรับแผนปฏิบัติการใหเหมาะสม

จะดําเนินการตามเปาหมายในชวงไตรมาสแรก

ของป 2552
อ.อ.ป. ไดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตรและแผนระยะสั้นเพื่อฟนฟูกิจการ ของ อ.อ.ป. ซึ่งกําหนด
แลวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ 2552 เมื่อแผนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. จึง
จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฉบับใหมตอไป

แผนกลยุทธ 2551 -2555

Strategic Plan

Perspective
Strategies

Internal Process

Finacecial
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและบริการ
2. ควบคุมตนทุนขายและคาใชจา ยในการบริหาร
3. แสวงหาแหลงเงินทุนระยะยาว
4. บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ

8. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสวนปา
9. ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจโดยใชสวนปาเปนฐาน
10. สงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา
11. ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ

BSC
Perspective
Strategies

Customer
5. พัฒนาการตลาดเชิงรุก
6. เสริมสรางภาพลักษณและบทบาทขององคกร
7. สงเสริมและสรางแรงจูงใจการปลูกไมเศรษฐกิจ

บทสรุปผูบริหาร แผนธุรกิจ อ.อ.ป. 2552

Learning & Growth
12. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
13. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. วิจัยและพัฒนาการปลูกและใชประโยชนไมเศรษฐกิจ
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ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ ทั้ง 14 กลยุทธ ไดปรับแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวย แผนงาน
/ โครงการที่สําคัญ และมีเปาหมายสําคัญ สรุปไดดังนี้

กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม
มุมมองดานการเงิน
1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.1
6.2
6.3
6.4

กลยุทธที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและบริการ
แผนงานเพิ่มรายไดจากสวนปา
แผนงานเพิ่มรายไดจากธุรกิจซื้อมาขายไป
กลยุทธที่ 2. ควบคุมตนทุนขายและคาใชจายในการบริหาร
แผนงานลดคาใชจายบริหาร
แผนงานลดตนทุนขาย
แผนงานขอ รับเงินจากรัฐตามภารกิจเชิงบริการสังคม (PSO.)
กลยุทธที่ 3. แสวงหาแหลงเงินทุนระยะยาว
โครงการแปลงสินทรัพยบนที่ดินสวนปาเปนหลักทรัพย
แผนงานขายสินคาลวงหนาเพื่อการลงทุน (ไมโตเร็ว)
กลยุทธที่ 4. บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงานพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์
แผนงานบริหารสินคาคงคลัง
มุมมองดานลูกคา
กลยุทธที่ 5. พัฒนาการตลาดเชิงรุก
แผนงานจัดทําระบบการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM)
แผนงานพัฒนาตลาดไมสักสวนปา
แผนงานพัฒนาตลาดไมแปรรูปและผลิตภัณฑไม
แผนงานสงเสริมการตลาดตางประเทศ
แผนงานดานการวิจัยตลาด
กลยุทธที่ 6. เสริมสรางภาพลักษณและบทบาทขององคกร
โครงการสรางพันธมิตรและการยอมรับในหนวยงาน ทส.
โครงการสรางเอกลักษณใหม
โครงการสรางบทบาททางสังคมเพื่อสาธารณชน
แผนงานขอรับการรับรองคุณภาพดานบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล
บทสรุปผูบริหาร แผนธุรกิจ อ.อ.ป. 2552

เปาหมาย
ป 2552

รายไดไมสักสวนปาเพิ่มไมนอยกวา 5 %

กําไรไมนอยกวา 10 %
ลดคาใชจายรายการที่กําหนด
ไมนอยกวา 1 % จากป 2551
ลดคาใชจายรายการที่กําหนด
ไมนอยกวา 1 % จากป 2551
85 ลานบาท
1 โครงการ
8.71 ลานบาท
100.00 ลานบาท
คงเหลือต่ํากวา 120 ลานบาท/ป

ลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 5 % จากป 2551
รายไดเพิ่ม 5 % จากป 2551
รายไดเพิ่ม 5 % จากป 2551
ศึกษาแนวทางเปดตลาดใหม
ไมนอยกวา 3 เรื่อง

ระดับความพึงพอใจ > 75 %
มีเอกลักษณใหม
12 สวนปา
1 หนวยงานนํารอง
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กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
ป 2552

7.1
7.2
7.3

กลยุทธที่ 7. สงเสริมและสรางแรงจูงใจการปลูกไมเศรษฐกิจ
แผนงานจัดตั้งศูนยสงเสริมการตลาดไมเศรษฐกิจ
แผนงานขยายการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ
แผนงานจัดตั้งศูนยการเรียนรูและปลูกไมเศรษฐกิจ

8.1

มุมมองดานกระบวนการภายใน
กลยุทธที่ 8. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสวนปา
แผนงานปรับปรุงพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจ อ.อ.ป.

8.2

แผนงานการจัดการสวนปาตามมาตรฐานสวนปาอยางยั่งยืน

9.1

กลยุทธที่ 9. ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจโดยใชสวนปาเปนฐาน
แผนงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม

9.2

แผนงานพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวและบริการ

10.1
10.2

กลยุทธที่ 10. สงเสริมธุรกิจชีวมวลจากสวนปา
โครงการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวลจากวัตถุดิบในสวนปา
โครงการคารบอนเครดิตตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ครม. เห็นชอบในหลักการ
ศึกษาขอมูล เตรียมความพรอม

11.1
11.2
11.3

กลยุทธที่ 11. ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ
แผนงานแกไข พรฎ.จัดตั้ง อ.อ.ป.
แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบและสวัสดิการ
แผนงานกระจายอํานาจการบริหาร

แกไข พรฎ. แลวเสร็จ
ประเมินผลกฎระเบียบที่แกไข
มีหลักเกณฑการกระจายอํานาจ

ศึกษาเตรียมความพรอม
20,000 ไร
5 แหง

จัดทําแผนแลวเสร็จ
และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ยกระดับมาตรฐาน
การเรียนรู / ตรวจติดตามผล
จัดทําแผนแลวเสร็จและ
ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ
จัดทําแผนแลวเสร็จและ
ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ

มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา
12.1
12.2

กลยุทธที่ 12. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
แผนงานปรับโครงสรางองคกร
แผนงานสรางวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางาน

บทสรุปผูบริหาร แผนธุรกิจ อ.อ.ป. 2552

ประเมินผลโครงสราง/ปรับปรุงใหม
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
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กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

แผนงานพัฒนาบุคลากรรองรับการบริหารยุคใหม
แผนงานพัฒนาระบบแรงจูงใจตามผลงานและความสามารถ
แผนงานสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
แผนงานสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
แผนงานจัดการองคความรู

13.1
13.2
13.3
13.4

กลยุทธที่ 13. พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานติดตั้งระบบเครือขาย (Networking SyStem)
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ อ.อ.ป.
แผนงานพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OAS)

14.1

กลยุทธที่ 14. วิจัยและพัฒนาการปลูกและใชประโยชน
ไมเศรษฐกิจ
แผนงานวิจัยดานสวนปาและอุตสาหกรรมไม

เปาหมาย
ป 2552
จัดทําแผนฝกอบรม/ประเมินผล
จัดทําแนวทางระบบแรงจูงใจ
สรางหลักสูตรการสรางผูนํา
จัดทําคูมือสายอาชีพ
รวบรวมองคความรูแลวเสร็จ

มีระบบเครือขายภายในตามแผน
มีระบบฐานขอมูล 5 ระบบ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการวางระบบใหหนวยงานนํารอง

มีรายงานวิจัยไมนอยกวา 5 เรือ่ ง

6. แผนบริหารความเสี่ยง
1. ดานการเงิน
• สภาพคลองทางการเงิน
• บริหารประสิทธิภาพในการขายสินคา
• การควบคุมตนทุนขายและคาใชจายบริหาร
2. ดานการดําเนินงาน
• การบริหารสินคาคงคลัง
• การสื่อสารวัฒนธรรมใหมและการปรับเปลี่ยนการทํางานใหเปนธุรกิจ
• การประชาสัมพันธเชิงรุก
• การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ซอรฟแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก
• การเตรียมความพรอมในการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ
3. ดานกลยุทธ
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสวนปา
• การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม
• การปรับปรุงธุรกิจบริการและการทองเที่ยว
4. ดานกฎระเบียบ
• การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ

บทสรุปผูบริหาร แผนธุรกิจ อ.อ.ป. 2552
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7. การดําเนินงานตามระบบประเมินผล
การเขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ตั้งแตป 2548 เปนตนมา ระดับคะแนนผล
2548 , 2549 , 2550 การดําเนินงานยังอยูในเกณฑต่ํา ถึงปานกลาง คะแนน 2.18, 3.48 , 3.66 ในป 2551
คาดการณ 4.0560 จะรักษาระดับคะแนนใหสูงกวาป 2551 โดยมีแนวทาง ดังนี้
 ทุกหนวยงานทําบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานกับ ประเมินผลงานตามแผนธุรกิจ พนักงาน
ทุกระดับ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดสวนตัวและมีการประเมินผลอยางจริงจังเปนรูปธรรม
 ผูอํานวยการ ที่มาจากการสรรหามีตัวชี้วัดสวนหนึ่งมาจากระดับคะแนนตามบันทึกขอตกลงจะดูแลเรื่อง
การประเมินผลใกลชิดยิ่งขึ้น
 การประเมินผลดานการบริหารจัดการองคกรระดับคะแนนคอนขางต่ํา จะพัฒนาการดําเนินงานอยาง
จริงจังและตอเนื่องโดยการใหการศึกษา การใหความรู และการปฏิบัติในหัวขอตางๆ ดังนี้
- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

8. กิจกรรมดานบริการสังคม
8.1 การดูแลเลี้ยงดูชางสําคัญจากสํานักพระราชวัง 9 ชาง สนับสนุนการคุมครอง
และอนุรักษบริบาลชางเลี้ยงไทย โดยสถาบันคชบาลแหงชาติ ฯ
8.2 การปลูกสรางสวนปาเพื่อฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ฟนฟูพื้นที่ปาที่ผาน การบุกรุก
ทําไรเลื่อนลอย โครงการหลวงบานวัดจันทร/ โครงการหลวงสันกําแพง จ.เชียงใหม
8.3 สนับสนุน/สงเสริมและพัฒนาพื้นที่สวนปาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชน ที่สวนปาเขากระยาง จ.พิษณุโลก
8.4 โครงการสวนปาใตรมพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดปตตานี สงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ ปลูกพืชควบ สรางรายไดเพิ่ม
8.5 การสงเสริมพัฒนาปาเศรษฐกิจ
 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกไมเศรษฐกิจเชิงประณีต ใหความรูแกราษฎร ในชุมชน
ทองถิ่นพื้นที่ตางๆ
8.5 การสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล

9.การเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบตอสังคม- ธรรมาภิบาล (CSR)
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่นรอบเขตสวนปา/สมาชิกหมูบานปาไม
ใหมีอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืน โดยใชสวนปาเปนฐานในการดําเนินงาน
• การจัดตั้งกองทุนพัฒนาทองถิ่นโดยรอบสวนปา
• การจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูการปลูกปาเศรษฐกิจ
• สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับการสงวน คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไม
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10. ประมาณการทางการเงิน
10.1 เปรียบเทียบประมาณการงบกําไร ป 2549 -2552
รายการ
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
EBIDA

เพิ่มขึ้น
(ลดลง) %

2549

2550 *

2551**

2552

1,410.21
1,354.50
55.71
108.23

1,528.54
1,401.79
126.75
171.68

1,389.63
1,222.15
167.48
209.33

1,553.05
1,375.05
178.00
220.97

12
13
6
6

* 2550 อยูระหวาง สตง. ตรวจรับรอง ** 2551 ประมาณการ

10.2 ประมาณการกระแสเงินสดป 2552
หนวย: ลานบาท
รายการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

เงินสดรับ

431.99

405.93

368.11

386.88

1,592.92

เงินสดจาย

416.74

366.52

415.85

430.18

1,629.29

15.25

39.41

(47.74)

43.30

36.37

เงินสดคงเหลือตนงวด

100.00

115.25

154.66

106.92

63.63

เงินสดคงเหลือปลายงวด

115.25

154.66

106.92

63.63

เงินสดรับมากกวา (นอยกวา) เงินสดจาย

10.3 ประมาณการดานการลงทุน
หนวย: ลานบาท
รายการ
งบลงทุนจากเงินรายได อ.อ.ป.

งบลงทุนที่ไดรับ

เปาหมายเบิกจาย

372,293,356

294,634,685

26,803,400

18,242,720

345,489,956

276,391,965

342,261,956

273,809,565

3,228,000

2,582,400

1. งบลงทุนขออนุมัติรายป
- สิ่งกอสราง ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ
2. งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
- โครงการปลูกสรางสวนปา ปลูก/บํารุง
- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบลงทุนจากเงินงบประมาณแผนดิน

29,640,600

29,640,600

1. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน(งบผูกพัน)

15,650,000

15,650,000

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน

13,990,600

13,990,600

401,933,956

324,275,285

รวมทั้งสิ้น

แผนการเบิกจาย เพื่อใหสอดคลองกับกระแสเงินสดและระยะเวลาในการดําเนินงาน กําหนดเปาหมายดังนี้
• 80 % สําหรับงบประมาณ อ.อ.ป.
• 100 % สําหรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ
แผนการลงทุนดานอื่นๆ
• โรงไฟฟาเพื่อพลังงานชีวมวลจากสวนปา เปาหมายจํานวน 5 สวน นํารองกอน 3 สวนปา วงเงิน
ลงทุนประมาณ 100 ลานบาท ดําเนินการจางที่ปรึกษาศึกษาความเปนไปได และขออนุมัติ ครม.
• โครงการพัฒนาการใชประโยชนชีวมวลสวนปา เปาหมายสงเสริมภาคเอกชนลงทุน จํานวน
สวนปา อ.อ.ป. สงเสริมเกษตรกรปลูกพืชชีวมวลและดําเนินการเองในบางพื้นที่ที่เหมาะสม

54

• การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน MIS
• การปรับปรุงอุตสาหกรรมไมและธุรกิจบริการทองเที่ยว

10.4 แหลงเงินลงทุน
 รายไดจากการดําเนินงานประจําป
 Contract Farming กับเอกชน
 การพัฒนาสินทรัพย/การพัฒนาอสังหาริมทรัพย /การจําหนายสินคาลวงหนา
 การแปลงสินทรัพยสวนปาเปนหลักทรัพย เพื่อการลงทุนระยะยาว
 งบประมาณอุดหนุนจากรัฐตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
********************
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