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ค ำน ำ (Introduction)  
 
  ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ (ส.ศต.) เป็นหน่วยงำนหนึ่งขององค์กำร 
อุตสำหกรรมป่ำไม้ (อ.อ.ป.) มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ จ ำนวน 2 สำย  ได้แก่ ธุรกิจป่ำไม้ และธุรกิจ
บริกำร ในท้องที่ 14 จังหวัด ทำงภำคใต้ ได้แก่ ชุมพร, สุรำษฎร์ธำนี, ระนอง, พังงำ, ภูเก็ต, นครศรีธรรมรำช, กระบี่, 
ตรัง, พัทลุง, สงขลำ, ปัตตำนี, ยะลำ, นรำธิวำส และสตูล 
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน หรือแผนธุรกิจประจ ำปี 2556 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์รวม
ควำมคิดเชิงกลยุทธ์ ส ำหรับใช้เป็นกรอบและก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของหน่วยงำนในสังกัดส ำนัก
ส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงยั่งยืน ต่อเนื่อง เหมำะสม ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสอดคล้อง
ตำมแนวทำงแผนธุรกิจ และนโยบำยขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ อีกทั้งสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรเร่งรัด
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน กำรตรวจสอบควบคุม กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรแก้ไข
ข้อขัดข้องต่ำงๆ ต่อไป  
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บทที่ 1 

สถำนภำพของส ำนักสง่เสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ 
1.1 สถำนภำพทั่วไป 

1.1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ (ส.ศต.) เป็นหน่วยงำนส่วนภูมิภำคในสังกัดองค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    โดยเริ่มจำก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
สิงหำคม 2502  “ให้ อ.อ.ป.รับซื้อไม้ของกลำงเสียทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ”  และ  “ให้ อ.อ.ป.เป็นผู้ท ำไม้ป่ำ
นอกโครงกำร  7  ประเภท”  ดังนั้น อ.อ.ป.จึงเริ่มต้นขยำยงำนออกจำกภำคเหนือ เป็นกำรท ำไม้ทั่วทั้ง
ประเทศ โดยเฉพำะทำงภำคตะวันตกและใต้ได้ขยำยหน่วยงำนขึ้นอีก 2 หมวดท ำไม้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 
2502 ดังนี้ 

ก.หมวดท ำไม้กระยำเลยสุรำษฎร์ธำนี ส ำนักงำนตั้งอยู่ ณ ที่ท ำกำรแผนกไม้กระยำเลย  ส ำนักงำน
กลำง อ.อ.ป.จังหวัดพระนคร ควบคุมกำรท ำไม้กระยำเลยในเขตจังหวัด สุรำษฎร์ธำนี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
ชุมพร นครศรีธรรมรำช สงขลำ พัทลุง พังงำ กระบี่ ระนอง ตรัง ภูเก็ต ปัตตำนี สตูล ยะลำ และนรำธิวำส 

ข. หมวดท ำไม้กระยำเลยปรำจีนบุรี ส ำนักงำนตั้งอยู่ ณ ที่ท ำกำรแผนกไม้กระยำเลย ส ำนักงำนกลำง 
อ.อ.ป.จังหวัดพระนครควบคุมกำรท ำไม้กระยำเลยในเขตจังหวัด ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ นครนำยก  นครปฐม 
ชลบุรี ตรำด ระยอง จันทบุรี สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ชัยนำท สิงห์บุรี   สุพรรณบุรี กำญจนบุรี 
รำชบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม และสมุทรสำคร 

ต่อมำมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2503 เพ่ือสะดวกในกำรควบคุม ปรำบปรำมกำร

ลักลอบตัดฟันไม้ท ำลำยป่ำ และรักษำระดับปริมำณกำรผลิตและรำคำไม้ให้เหมำะสมกับควำมจ ำเป็นของ

สถำนกำรณ์และควำมต้องกำรของรัฐ ให้ อ.อ.ป.ท ำไม้สัก และไม้ยำงแต่ผู้เดียว ดังนั้น อ.อ.ป.จึงจ ำเป็นต้อง

ขยำยงำนเพ่ิมขึ้น โดยกำรปรับปรุงหน่วยงำนใน “แผนกไม้กระยำเลย” เสียใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2503 

เพ่ิมแผนกท ำไม้กระยำเลยบ้ำนโป่ง ควบคุมงำนในเขตจังหวัด กำญจนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 

และเพ่ิมแผนกไม้กระยำเลย อ.อ.ป.สำขำสุรำษฎร์ธำนี ตั้งส ำนักงำนอยู่อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 

รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดนรำธิวำส 

ปี พ.ศ.2509 มติคณะกรรมกำร อ.อ.ป. ให้ยกเลิก “แผนกไม้สัก” และ “แผนกไม้กระยำเลย”เดิมเสีย 
และจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ โดยรวมงำนไม้สักและไม้กระยำเลยให้อยู่ในหน่วยงำนเดียวกัน  เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 
2509 แบ่งงำนออกเป็น “กองท ำไม้ภำคเหนือ” “กองท ำไม้ภำคตะวันตกและใต้” และ “กองท ำไม้ภำคตะวันออก
และตะวันออกเฉียงเหนือ”  โดยในส่วนของกองท ำไม้ภำคตะวันตกและใต้ มีแผนกท ำไม้สำขำ 3 สำขำ คือ  
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- แผนกท ำไม้สำขำบ้ำนโป่ง 
- แผนกท ำไม้สำขำสุรำษฎร์ธำนี 
- แผนกท ำไม้สำขำหำดใหญ่ 

 
ปี พ.ศ. 2519 อ.อ.ป. ได้มีกำรปรับปรุงรูปงำนใหม่โดยเปลี่ยนกำรเรียกชื่อ จำก “กองท ำไม้ภำค

ตะวันตกและใต้” เป็น “ฝ่ำยท ำไม้ภำคตะวันตกและใต้” จำก “แผนก” เป็น “ส่วน” จำก “หมวด” เป็น “งำน” 
ปี พ.ศ. 2536 มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเปลี่ยนชื่อจำก “ฝ่ำยท ำไม้ภำคตะวันตกและใต้” เป็น “ฝ่ำย

อุตสำหกรรมป่ำไม้ภำคตะวันตกและใต้” และจำก “ส่วนท ำไม้ฯ”  เป็น “อุตสำหกรรมป่ำไม้เขตฯ”   
ปี พ.ศ. 2545 ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนอีกครั้งเปลี่ยนชื่อ จำก “ฝ่ำยอุตสำหกรรมป่ำไม้

ภำคตะวันตกและใต้” เป็น “ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำภำคใต้” และจำก “อุตสำหกรรมป่ำไม้เขตฯ”  
เป็น “ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำภูมิภำค” โดยรับผิดชอบพื้นท่ีในภำคตะวันตกและภำคใต้ รวม 22 จังหวัด     

ปี พ.ศ. 2546 ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนใหม่อีกครั้ง โดยยังคงใช้ชื่อเดิม คือ ส ำนักงำนอนุรักษ์
และพัฒนำสวนป่ำภำคใต้ แต่มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนระดับภูมิภำค โดยโอนย้ำยส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำ
สวนป่ำบ้ำนโป่ง ไปสังกัดส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำภำคกลำง ท ำให้มีหน่วยงำนในสังกัดระดับส ำนักงำน
ภูมิภำค จ ำนวน 4 ส ำนักฯ รับผิดชอบพื้นท่ีภำคใต้ รวม 14 จังหวัด คือ 

- ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำชุมพร 
- ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำกระบี่ 
- ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำสุรำษฎร์ธำนี 
- ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำหำดใหญ่ 

ในเดือนมิถุนำยน 2548 ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำภำคใต้ ได้ย้ำยที่ตั้งจำกกรุงเทพฯ มำยัง 
จ.สุรำษฎร์ธำนี เพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีควำมสะดวกคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจำก “ส ำนักงำน
อนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำภำคใต้” เป็น “ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน  
2549  และส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำภูมิภำค ยังคงใช้ชื่อเดิมทั้ง 4 ส ำนักไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด  

เดือนมกรำคม 2552  ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้  
ให้มีกำรยุบรวมส ำนักภูมิภำคให้เหลือเพียง 2  ส ำนักฯ คือ 

- ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำสุรำษฎร์ธำนี 
- ส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำหำดใหญ่ 

และเม่ือเดือนมกรำคม 2553 ได้เปลี่ยนชื่อจำกส ำนักงำนอนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำภูมิภำค เป็น ส ำนักส่งเสริมและ
พัฒนำไม้เศรษฐกิจภูมิภำค ตำมล ำดับ 

กำรปลูกสร้ำงสวนป่ำของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้  เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี  
พ.ศ 2518  เป็นต้นมำ เพ่ือเพ่ิมเนื้อที่ป่ำไม้ ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดินและน้ ำ  ในขณะเดียวกันก็เป็น
กำรสร้ำงป่ำปลูกส ำหรับเป็นแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งรำยได้ของ อ.อ.ป.ด้วย  โดยสวนป่ำในสังกัดของ ส.ศต. ส่วน
ใหญ่จะด ำเนินกำรปลูกไม้ยำงพำรำ เนื่องจำกให้ผลตอบแทนทำงธุรกิจกับ อ.อ.ป. ค่อนข้ำงสูง เหมำะสมกับสภำพ
พ้ืนที ่และสภำพเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

ปัจจุบันส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ รับผิดชอบด ำเนินงำนในธุรกิจ 2 สำย 
ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ได้แก่ ธุรกิจป่ำไม้ และธุรกิจบริกำร ในท้องที่ 14 จังหวัด ทำงภำคใต้  ได้แก่ 
ชุมพร  สุรำษฎร์ธำนี  ระนอง  พังงำ  ภูเก็ต  นครศรีธรรมรำช  กระบี่  ตรัง  พัทลุง  สงขลำ  ปัตตำนี  ยะลำ 
นรำธิวำส และ สตูล มีสวนป่ำในควำมควบคุมท้ังสิ้น  รวม 40 สวน  (รวมที่ได้รับมอบจำกกรมป่ำไม้ คือสวนป่ำ
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โครงกำร 5 เพิ่มเติม ในปี 2548 จ ำนวน16 สวน )  มี  เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมำณ 169,939 ไร่ แบ่งเป็นโครงกำร
ต่ำงๆ ดังนี้ 

1. โครงกำรที่ 1  ปลูกตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติด้วยเงินลงทุนของ  อ.อ.ป.  ตั้งแต่
ปี พ.ศ.  2519  เป็นต้นมำ  จนถึงปี 2553  มี 7 สวนป่ำ รวมเนื้อที่ จ ำนวน  26,961.50  ไร่ 

2. โครงกำรที่ 2  ปลูกชดเชยตำมเงื่อนไขสัมปทำนท ำไม้ทั่วประเทศ ของ อ.อ.ป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  
จนถึงปี 2553 มี 2 สวนป่ำ รวมเนื้อที่ จ ำนวน 13,390.74 ไร่  

3. โครงกำรที่ 3  สวนปลูกทดแทนบริษัทจังหวัดท ำไม้ต่ำงๆ ที่ส่งเงินมำให้ อ.อ.ป. ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2518   ปัจจุบันได้หยุดด ำเนินกำร  เพียงแต่บ ำรุงรักษำสวนป่ำแปลงเก่ำเท่ำนั้น  มี 7 สวนป่ำ  รวมเนื้อที่ 
จ ำนวน  21,164.35  ไร่ 

4. โครงกำรที่ 4  เป็นสวนป่ำที่บริษัทจังหวัดท ำไม้ จ ำกัด  ปลูกชดเชยตำมเงื่อนไขสัมปทำน และ อ.
อ.ป.รับมอบจำกกรมป่ำไม้มำดูแลบ ำรุงรักษำตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หลังจำกรัฐบำล
ได้ออกพระรำชก ำหนดยกเลกิสัมปทำนปำ่ไม้ท่ัวประเทศ  จนถงึปี พ.ศ. 2553 ม ี  11  สวนป่ำ  รวมเนื้อท่ี 
จ ำนวน  68,011.62 ไร ่ โดยในที่นี้แบ่งเปน็พืน้ที่โครงกำรควำมร่วมมือทำงวนวัฒน์วิทยำโพ้นทะเล-อุเมดะ OSC-U 

ด ำเนินกำร ณ สวนปำ่ห้วยน้ ำขำว จ.กระบี ่ เร่ิมปลูกปี 2544  รวมพืน้ที่ท้ังหมด 411.71 ไร่  
5. โครงกำรที่ 5  เป็นสวนป่ำที่รับมอบจำกกรมป่ำไม้ เมื่อปี 2548 เพ่ือมำดูแลต่อไป  จ ำนวน 16 

สวนป่ำ  รวมเนื้อที่ที่รับมอบ  44,204 ไร่  แต่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ จ ำนวน  8,587 ไร่  แยกเป็น  พ้ืนที่ที่มี
สภำพเป็นสวนป่ำ จ ำนวน  7,937  ไร่  และพ้ืนที่ที่รำษฎรอำศัยปลูกพืชไร่  จ ำนวน 650 ไร่  ซึ่งมีสวนป่ำใต้ร่มพระ
บำรมีเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสวนป่ำที่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่สุด  สำมำรถสร้ำงชื่อเสี ยง
ให้กับหน่วยงำนเป็นอย่ำงมำก 

1.1.2 ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้ เศรษฐกิจภำคใต้  มีรำยได้หลักจำกกำรด ำเนินธุรกิจป่ำไม้  
จำกสวนป่ำ โดยเฉพำะผลผลิตจำกสวนป่ำยำงพำรำ ทั้งในรูปแบบของผลผลิตที่ได้จำกน้ ำยำงพำรำ และผลผลิต
จำกกำรท ำไม้ออกจำกสวนป่ำ เนื่องจำกไม้ในสวนป่ำเริ่มที่จะมีอำยุครบรอบตัดฟันแล้ว  ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำ
ไม้เศรษฐกิจภำคใต้ พยำยำมที่จะปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินงำนโดยให้หน่วยผลิต เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ โดยกำรมีส่วนร่วมของของรำษฎรในท้องถิ่น อำทิ ในรูปแบบหมู่บ้ำนป่ำไม้ กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกผู้
กรีดยำงสวนป่ำ กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงๆ  ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมพัฒนำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป 

ในอดีตที่ผ่ำนมำนับแต่ก่อตั้ง  ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ประสบผลส ำเร็จจำก
กำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดีมีก ำไรสุทธิมำเกือบทุกปี ยกเว้นบำงปีที่ประสบกับกำรขำดทุน (เนื่องจำกกำรรับโอน
โรงเลื่อยกระยำเลย 1 มำด ำเนินกิจกำร) รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกด้ำนท ำไม้  มีรำยได้จำกสวนป่ำบำงส่วน  ผลกำร
ด ำ เนินงำนในระยะหลั งจะมี ร ำยได้ ในทำงกลับ กัน   คือ  ร ำยได้หลั กมำจำกสวนป่ ำ  โดย ในช่ ว งปี 
2546 – 2555 มีรำยได-้รำยจ่ำย และก ำไรสุทธิ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
รำยได้ (ล้ำนบำท) 317.95 354.61 391.25 427.13 399.92 380.94 320.68 489.23 644.90 373.62 

รำยจ่ำย (ล้ำนบำท) 219.96 255.20 280.30 272.57 277.37 255.45 242.75 279.28 331.97 250.83 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)   97.99   99.41 110.95 154.56 124.65 125.49   77.93 209.95 312.93 122.79 
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หมำยเหตุ : * ปี พ.ศ. 2555 เป็นรำยได้-รำยจ่ำย และก ำไร ณ สิ้นเดือน พ.ย. 55   

รำยไดห้ลักในกำรด ำเนินงำนจะเป็นรำยได้ที่มำจำกผลผลิตยำงพำรำที่มำจำกสวนป่ำเสียส่วนใหญ่ 
โดยเฉพำะในปี 2553-2554 มีผลก ำไรสุทธิสูง เนื่องจำกระดับรำคำของผลผลิตยำงพำรำปรับตัวสูงขึ้น   แต่อย่ำงไร
ก็ตำม ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ยังคงต้องบริหำรจัดกำรรำยได้ส่วนหนึ่งเพ่ือกำรลงทุน ในกำรรื้อ
ปรับปรุงพัฒนำพ้ืนที่สวนป่ำบริเวณเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นฐำนกำรผลิตอย่ำง
ยั่งยืนในอนำคต  

1.1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น ข อ ง ส ำ นั ก ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ ไ ม้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ ำ ค ใ ต้ ปั จ จุ บั น  

แยกโครงสร้ำงกำรบริหำรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส ำนักงำนกลำง (Corporate Units) มีหน่วยงำนสนับสนุน 3 

หน่วยเป็นศูนย์ค่ำใช้จ่ำย (Cost Center) คือ กลุ่มอ ำนวยกำร  กลุ่มแผนงำนและประเมินผล และหน่วย

เครื่องจักรกลเคลื่อนที่ และหน่วยธุรกิจ (Business Unit) คือ ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจสุรำษฎร์

ธำนีและหำดใหญ ่ตำมแผนผังโครงสร้ำงหน่วยงำนที่แนบ โดยได้ก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันให้แต่

ละหน่วยธุรกิจเป็นศูนย์ก ำไร (Profit center)โครงสร้ำงอัตรำก ำลังประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำ

ฝ่ำยจัดกำรสวนป่ำ และหัวหน้ำฝ่ำยจัดกำรผลผลิต  ผู้จัดกำรกลุ่ม/หน่วยสนับสนุน 3  กลุ่ม/หน่วย และผู้จัดกำร

ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจสุรำษฎร์ธำนีและหำดใหญ่  2  ส ำนัก   
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โครงสร้ำงส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ 
(ส ำนักงำนที่ตั้ง จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี) 

ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้
เศรษฐกิจสุรำษฎร์ธำนี 

ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้
เศรษฐกิจหำดใหญ่ 

 

กลุ่มแผนงำนและ
ประเมินผล 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

งำนบริหำรท่ัวไป 

งำนบัญชีกำรเงิน 

งำนแผนงำนและประเมินผล 

งำนสวนป่ำคลองท่อม  
-      สวนป่ำแหลมกรวด 
งำนสวนป่ำเหนือคลอง 
งำนสวนป่ำอ่ำวลึก  
- สวนป่ำเขำพนมเบญจำ 
- สวนป่ำนพปริง 
- สวนป่ำช่องฉันทนำ 

งำนสวนป่ำพรุดินนำ  
- สวนป่ำห้วยน้ ำขำว  
งำนสวนป่ำหำดใหญ่  

- สวนป่ำควนเลียบ  

- สวนป่ำคลองหอยโข่ง 

- สวนป่ำสวนสินริมทะเลอ่ำวไทย 

- สวนป่ำสำยโฮ่  

- สวนป่ำโคกไม้เรือ 

- สวนป่ำยะหำ      

งำนสวนป่ำวังวิเศษ  

งำนสวนป่ำอ่ำงตง-บำงชัน 
-         สวนป่ำอ่ำวตง  
-          สวนป่ำบำงขัน  
-         สวนป่ำคลองกรุงหยัน 
 

งำนบริหำรท่ัวไป 

งำนบัญชีกำรเงิน 

 งำนพัสดุ 
 

  

 

 

 งำนแผนงำนและประเมินผล 

 งำนวิจัยและพัฒนำ 

 งำนส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 
    

 

  

  งำนบริหำรท่ัวไป 

 งำนบัญชีกำรเงิน  

  งำนแผนงำนและประเมินผล 

  งำนสวนป่ำหลังสวน 
- สวนป่ำนำพญำ  

  งำนสวนป่ำกะเปอร์  
- สวนป่ำละอุ่น  
- สวนป่ำคลองม่วงกลวง  
- สวนป่ำคลองบำงใหญ่  

  งำนสวนป่ำทุ่งตะโก  

- สวนป่ำเขำไม้แก้ว  

- สวนป่ำเสียบญวน   
  งำนสวนป่ำสลุย-ท่ำแซะ  

- สวนป่ำกะเปำะ 
- สวนป่ำวังใหม ่ 

  งำนสวนป่ำพระแสง  
  งำนสวนป่ำสินปุน  

- สวนป่ำคลองสินปุน  
- สวนป่ำย่ำนยำว  

  งำนสวนป่ำกำญจนดิษฐ์  
  งำนสวนป่ำท่ำชนะ  
  งำนสวนป่ำไชยำ  

- สวนป่ำคันธุลี  
- สวนป่ำคันธุลี-สมอทอง 

ฝ่ำย
จัดกำร
ผลผลิต 

 
 

ฝ่ำย
จัดกำร
สวนป่ำ 

 
 

หน่วยจักรกลเคลื่อนที ่

งำนวำงแผนพัฒนำงำนด้ำนปลูกปำ่ 

 งำนวำงแผนและพัฒนำด้ำนท ำไม้ 
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อัตรำก ำลัง ของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ ณ ปัจจุบัน 

 

อัตรำผู้ปฏิบัติงำนจริงปัจจบัุนของส ำนักส่งเสริมและพฒันำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ปี 2555 มีจ ำนวนทั้งสิ้น  
166  อัตรำ  โดยมีพนักงำน จ ำนวน 80  อัตรำ  พนักงำนปฏิบัติกำร จ ำนวน 60 อัตรำ  
พนักงำนสัญญำจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ พนักงำนปฏิบัติกำรสัญญำจ้ำง จ ำนวน 26 อัตรำ ซึ่งอัตรำก ำลัง
ของ ส.ศต. ในปัจจุบัน ถ้ำเทียบกับหน่วยผลิตอื่นถือว่ำน้อยมำก และ ส.ศต. ยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
จ้ำงพนักงำนหรือรับกำรย้ำยโอนมำจำกหน่วยงำนอื่นเพิ่มเติม เพื่อปรับอัตรำก ำลงัให้สอดคล้องกับ
ปริมำณงำน และทดแทนพนักงำนที่เกษียณอำยุ หรือพนักงำนที่โยกย้ำยออกจำก ส.ศต.  

1.2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของ ส.ศต. ในปี 2555 ที่ผ่ำนมำสรุปได้ดังนี้.- 
  1 ไม้ของกลำง ซึ่งเป็นสินค้ำที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรผลิตได้  ขึ้นอยู่กับมำตรกำรกำรปรำบปรำมและ
กำรเสนอขำยของเจ้ำหน้ำที่  โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรท ำไม้ของรัฐอันเนื่องมำจำกควำมเสียหำยของป่ำ
ไม้ที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ และกระแสกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ได้ส่งผลให้ผลผลิตจำกป่ำธรรมชำติลดลง  ทั้งปริมำณ
และคุณภำพ ปริมำณงำนไม่สมดุลกับอัตรำก ำลัง  อีกท้ังต้องรับภำระเก่ียวกับกำรสนับสนุนรำชกำรในกำรป้องกันป่ำไม้  
ท ำให้รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนไม่คุ้มกับรำยจ่ำย อีกทั้งยังมีภำระด้ำนไม้ของกลำงให้ควำมร่วมมือ ซึ่ง ส.ศต.จ่ำยเงินค่ำ

ท่ี หน่วยงำน 

ระดับ 

รวม 

ชั้น 

รวม 

สัญญำจ้ำง 

          รวม   รวมท้ังสิ้น 

1-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 1-2 3-4 5-6 พนักงำน พปก. 

1 ผู้บริหำร - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3 

2 กลุ่ม
อ ำนวยกำ
ร 

- 4 1 - - - 5 - 5 1 6 - - - 11 

3 กลุ่ม
แผนงำนฯ 

3 1 1 1 - - 6 - - - - - - - 6 

4 หน่วย
จักรกลฯ 

- 1 1 - - - 2 - - 7 7 - 4 4 13 

5 ส.สพ.สฎ. 14 13 9 1 - - 37 - 5 17 22 1 11 12 71 

6 ส.สพ.หญ 12 6 8 1 - - 27 2 11 12 25 2 8 10 62 

รวม 29 25 20 3 2 1 80 2 21 37 60 3 23 26 166 

9 
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ด ำเนินกำรไปจ ำนวนมำก แต่ปัจจุบันก็ไม่มีกำรเสนอขำยจำกทำงกำรป่ำไม้ให้กับ ส.ศต. ท ำให้ไม้ผุเสื่อมคุณภำพไป
จ ำนวนมำก จนถึงท ำสินค้ำไม่ได้ก็มี 

  2 จำกปัญหำสภำวะทำงกำรเงิน อ.อ.ป. จึงมีนโยบำยไม่สนับสนุนกำรลงทุนปลูกสร้ำงสวนป่ำที่ให้
ผลผลิตในระยะยำว แต่เน้นกำรลงทุนปลูกสร้ำงสวนป่ำที่ให้ผลผลิตในระยะสั้น เช่น ไม้ยูคำลิปตัส  เว้นแต่ว่ำในกำร
ลงทุนระยะยำวดังกล่ำวนั้น ได้รับเงินสนับสนับสนุนหรืออุดหนุนจำกแหล่งรำยได้อ่ืน  ท ำให้กำรรื้อปลูกไม้ยำงพำรำ
จำกพ้ืนที่เสื่อมโทรมซึ่ง ส.ศต. ยังคงเหลือพ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่อีกจ ำนวนมำกต้องชะงัก โดยสำมำรถด ำเนินกำรลงทุนปลูก
สร้ำงสวนป่ำไม้ยำงพำรำได้แต่พ้ืนที่ซึ่งมีไม้ยำงพำรำอยู่เดิมเมื่อท ำไม้ออก และจะปลูกทดแทนจะต้องได้รับเงินอุดหนุน 
จำกส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได้  

3 สวนป่ำในสังกัดประสบปัญหำด้ำนขอบเขตพ้ืนที่สวนป่ำ อำทิ กำรร้องเรียนจำกรำษฎรในเรื่องพ้ืนที่
ทับซ้อน, กำรออกเอกสำรสิทธิ์โดยมิชอบ, กำรบุกรุกพ้ืนที่สวนป่ำ รวมทั้งกำรลอบท ำร้ำยพนักงำนสวนป่ำเกี่ยวกับ
ควำมขัดแย้งด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ท ำให้ต้องชะลอกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำในพ้ืนที่สวนป่ำบำง
แห่ง และเป็นปัญหำที่ยังต้องได้รับกำรแก้ไขอยู่ต่อไป 

  4 เครื่องจักรยำนพำหนะขนำดใหญไ่ม่เพียงพอ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นเก่ำล้ำสมัย และหมดอำยุกำร
ใช้งำนรวมทั้ง มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมสูง 
  5 สิทธิกำรอนุญำตในกำรจัดกำรสวนป่ำและใช้ประโยชน์ที่ดินสวนป่ำอยู่ภำยในอ ำนำจของทำง
รำชกำร ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรและวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ไม้และที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกมี
กฎระเบียบ  หลักเกณฑ ์และข้ันตอนกำรท ำงำนมำก 

6 กำรวำงแผนบุคลำกรไม่สำมำรถจัดวำงอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับลักษณะและปริมำณงำน  
เนื่องจำกโครงสร้ำงอัตรำก ำลังไม่สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคมรวมทั้งระบบ
และวัฒนธรรมภำยในองค์กำร 
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บทที่ 2 
ทิศทำงของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ 

 
2.1 ปรัชญำ 

“ อ.อ.ป. ตามรอยพระยุคลบาทสู่ความเป็นเลิศ ” 

  น้อมน ำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริมำปรับใช้กับพื้นที่สวนป่ำอ.อ.ป.ตำม
แนวทำงสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นเรื่องควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจ  ช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน” 

2.3 พันธกิจ (Mission)  
 ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ มีพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ  รวม  5 ประกำร  

ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนำที่ดินสวนป่ำให้เป็นสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 

2. ส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้ำงกลไกกำรตลำดไม้เศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม 

3. วิจัยและพัฒนำกำรปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้กำรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ และย่ังยืน 

4. พัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่ำเป็นฐำน 

5. สงวน อนุรักษ์และบริบำลช้ำงไทย และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2.4 เป้ำประสงค์ (Objective) 

1. สร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจ  เพื่อให้มีรำยได้เลี้ยงตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่เป็นภำระ
ต่อรัฐ สำมำรถส่งรำยได้ให้ อ.อ.ป  ศึกษำ วิจัย ก ำหนด ทิศทำง หำแนวทำงเกี่ยวกับกำรจัดกำรสวนป่ำ เพื่อสร้ำง
โอกำสจำกไม้เศรษฐกิจให้มำกที่สุด 

2. พัฒนำกำรจัดกำรพื้นที่สวนป่ำ (Area Management) เพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำป่ำ
เศรษฐกิจให้เป็นแหล่งส ำรองวัตถุดิบไม้ และสร้ำงรำยได้อ่ืนๆอ ย่ำงครบวงจร ในขณะเดียวกันสนับสนุนนโยบำย
ของรัฐในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  ใช้สวนป่ำเป็นฐำนช่วยพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพำะชุมชน
รอบสวนป่ำให้มีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 
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2.5 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนปี 2556  
       2.5.1 เป้ำหมำยทำงกำรเงิน 

 ผลก ำไรสุทธิ       68.245 ล้ำนบำท 
 รำยได้รวม       555.308 ล้ำนบำท 

(1.) รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร                  535.338  ล้ำนบำท 

- น ้ายางพาราและยางแผ่นดิบ* 

- ไม้ยางพารา** 

                481.116  ล้านบาท 

                 54.222  ล้านบาท  

(2.) รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 

             -  จ้าหน่ายผลไม้ 

             -  ค่าขนส่งผลผลิต 

             -  ซื อขายสินค้าไม้แปรรูป 

             -  กองทุนสงเคราะห์ฯ 

                 19.970 ล้ำนบำท 

                  0.90  ล้านบาท 

                  9.622  ล้านบาท 

                  1.10  ล้านบาท 

                  8.348  ล้านบาท 
  

 รำยจ่ำยรวม       487.063 ล้ำนบำท 

(1.) รำยจ่ำยจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร                  394.818  ล้ำนบำท 

-น ้ายางพาราและยางแผ่นดิบ 

-ไม้ยางพารา 

                361.565  ล้านบาท 

                 33.253  ล้านบาท  

(2.) รำยจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 

             -  จ้าหน่ายผลไม้ 

             -  ซื อขายสินค้าไม้แปรรูป 

(3.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

(4.)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร       

                  1.221  ล้ำนบำท 

                  0.221  ล้านบาท 

                  1.000  ล้านบาท 

                 23.439  ล้ำนบำท 

                 67.585 ล้ำนบำท 

*  ก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยที่กิโลกรัมละ 100.- บำท 

**  ก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยที่ลูกบำศก์เมตรละ 2,000.- บำท 

2.5.2 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

(1.) ดูแลสวนป่ำแปลงเก่ำ จ ำนวน 42,646 ไร่ 
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(2.) รื้อปรับปรุงพัฒนำพื้นที่สวนป่ำ จ ำนวน 1,654 ไร่ 
(3.) กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลผลิตจำกยำงพำรำสวนป่ำ จ ำนวน  4,811  ตัน 
(4.) จ ำหน่ำยผลผลิตไม้ยำงพำรำ จ ำนวน 27,111 ลูกบำศก์เมตร 
(5.) จ ำหน่ำยผลไม้ จ ำนวน 30 ตัน 
(6.) สวนป่ำสำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืน รวม 19 สวนป่ำ  
(7.) สวนป่ำได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำนใหม่ รวม       2 

สวนป่ำ ได้แก่ สวนป่ำกำญจนดิษฐ์ และสวนป่ำบำงขัน เนื่องจำกใบรับรองหมดอำยุ 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพของส ำนักส่งเสรมิและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ 

 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพ (SWOT Analysis) 

3.1 จุดแข็ง (Strength ) 

(1) ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจป่ำไม้มีพื้นที่สวนป่ำยำงพำรำ 
และสวนป่ำไม้ยูคำลิปตัส โดยเฉพำะสวนป่ำยำงพำรำซึ่งเป็นพืชที่รำษฎรในท้องถิ่นให้กำรยอมรับ นอกจำกนี้สวน
ป่ำหลำยแห่งมีศักยภำพเพียงพอที่จะพัฒนำเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบไม้เศรษฐกิจ และยำงพำรำ เพื่อเป็นธุรกิจสร้ำง
รำยได้หลักให้กับ อ.อ.ป.  

(2) ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้มีทรัพย์สินอยู่เป็นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะที่ดินสวนป่ำ
และที่ดินกรรมสิทธิ์ซึ่งสำมำรถน ำมำพัฒนำและใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งรำยได้ และใช้เป็นหลักประกันกำรกู้เงิน 
เพื่อกำรลงทุนและแสวงหำช่องทำงในกำรด ำเนินธุรกิจโครงกำรต่ำง ๆ จึงมีโอกำสพัฒนำให้ดีขึ้นได้  

(3) มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรป่ำไม้เศรษฐกิจ และสวนป่ำไม้
ยำงพำรำเป็นจ ำนวนมำก  

3.2 จุดอ่อน (Weakness) 

(1) ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด ท ำให้กำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดไม่ประสบผล
เท่ำที่ควร  

(2) กำรที ่ อ.อ.ป. ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินส่งผลให้ ส.ศต. พลำดโอกำสในกำรลงทุนเพื่อ
พัฒนำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ และธุรกิจใหม่ๆ 

(3) ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวก ำกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  

 3.3 โอกาส (Opportunity) 

(1) ได้รับสิทธิพิเศษจำกรัฐบำงประกำรในกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำไม้ควบคู่ไปกับกำร
อนุรักษ์ อำทิเช่น สิทธิกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในป่ำสงวนแห่งชำติที่เสื่อมโทรม ในกำรด ำเนินกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ 
ท ำให้ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ มีโอกำสในกำรเป็นผู้น ำกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำป่ำเศรษฐกิจ
เพื่อสร้ำงแหล่งวัตถุดิบที่ส ำคัญของ อ.อ.ป.หน่วยงำนหนึ่ง 

(2) มีนโยบำยของรัฐบำลหลำยด้ำนเอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนล้วนเป็นโอกำสส ำคัญส ำหรับ  
อ.อ.ป.ในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพื่อด ำเนินธุรกิจสนองนโยบำยให้เกิดประโยชน์ที่เหมำะสมแก่รั ฐและ
องค์กำรฯ อำทิเช่น กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก ำหนดให้มีกำรใช้ประโยชน์และ  
ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและคุณภำพชีวิตได้อย่ำง
ยั่งยืนเป็นกำรเปิดโอกำสให้ ส.ศต.สำมำรถด ำเนินกำรตำมบทบำทกำรเป็นหน่วยงำนห ลักของอ .อ.ป . 
ในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำป่ำเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งตัวเองได้  
 

(3)  กำรน ำประเด็นทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมมำเป็นมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ท ำให้ประเทศที่พัฒนำ
แล้วซึ่งเป็นตลำดน ำเข้ำไม้ที่ส ำคัญ  กีดกันและห้ำมน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่จำกป่ำธรรมชำติ และ

14 

15 
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ประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยประเทศห้ำมกำรส่งออกไม้ท่อนที่น ำออกจำกป่ำธรรมชำติเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำสวนป่ำเพื่อให้ได้มำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำที่ได้รับกำรยอมรับ เพื่อผลิตไม้ดีมีค่ำทำงเศรษฐกิจ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไม้ภำยในประเทศรวมทั้งกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

3.4 ข้อจ้ากัด (Threat) 

(1) สิทธิในกำรจัดกำรสวนป่ำและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสวนป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเป็นข้อจ ำกัด
ทำงธุรกิจท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรและวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ไม้จำกสวนป่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเนื่องจำกอยู่
ภำยใต้กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่งไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรประกอบธุรกิจ 

(2) ระบบและระเบียบกำรบริหำรงำนของ อ.อ.ป. ขำดควำมคล่องตัว กำรก ำหนดกฎระเบียบต่ำงๆ 
บำงเรื่องยังคงต้องด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์ทำงรำชกำร กำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ยังคงท ำได้เพียงบำงส่วน 
ท ำให้ไม่คล่องตัวในกำรด ำเนินธุรกิจที่มีกำรจัดกำรที่สลับซับซ้อนและกำรแข่งขันที่สูงมำกขึ้น 

(3) กำรวำงแผนกำรตลำดและกำรค้นคว้ำวิจัย มุ่งเน้นระบบกำรผลิตมำกกว่ำกำรตลำด จึงไม่สำมำรถ
ใช้กำรตลำดน ำกำรผลิตอย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้ไม่มีกำรรวบรวม ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณควำมต้องกำร
สินค้ำ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และภำวกำรณ์ตลำด 

(4) พื้นที่สวนป่ำมีปัญหำกำรร้องเรียนจำกรำษฎรในเรื่องกำรใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่ำ และกำรบุกรุก
พื้นที่ ท ำให้ต้องชะลอกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำออกจำกพื้นที่สวนป่ำบำงแห่งและเป็นปัญหำที่ยัง
ต้องได้รับกำรแก้ไขอยู่ต่อไป 

(5) แรงงำนเกษตรกรมีจ ำนวนน้อยลง กำรว่ำจ้ำงต้องมีค่ำใช้จ่ำยในอัตรำสูงขึ้นมีผลต่อต้นทุน 
กำรผลิต 

(6) นโยบำยรัฐด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำป่ำเศรษฐกิจยังขำดควำมชัดเจนและควำมแน่นอน
เนื่องจำกกำรขำดกำรสนับสนุนเชิงนโยบำย 
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บทที่ 4  
แผนยุทธศำสตร ์

 

  จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ดังกล่ำวแล้ว ได้สรุปประเด็นควำมสำมำรถด้ำนทรัพยำกรของ 
ส.ศต. และปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกรที่จะเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำน และปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในอนำคต โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับภำรกิจ ของอ .อ.ป. เป้ำหมำยใน
อนำคต และกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่ผ่ำนมำสรุปเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ของ ส.ศต.  ได้ดังนี้  คือ 

1. กำรพัฒนำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำเพื่อผลิตสินค้ำและสร้ำงผลก ำไรอย่ำงยั่งยืน 
2. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
3. กำรบริหำรกำรตลำดและกำรขำย 

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยพันธกิจ ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจประจ ำปี 2556 สร้ำงรำยได้ให้กับ 
อ.อ.ป.  จึงได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นดังนี้ 

1. กำรจัดกำรดูแลสวนป่ำเชิงประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยเนื้อที่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และย่ังยืน 
  ในปัจจุบัน ส.ศต. มีสวนป่ำจ ำนวน 40 สวน พื้นที่รวม 169,939 ไร่   โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ส.ศต.  
ได้ด ำเนินกำรปลูกไม้ชนิดต่ำงๆที่มีค่ำทำงเศรษฐกิจ เช่น  ยำงพำรำ, ยูคำลิปตัส และไม้กระยำเลยชนิดอ่ืนๆ 
กระจำยครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดของภำคใต้  คือ ชุมพร, สุรำษฎร์ธำนี, ระนอง, นครศรีธรรมรำช, กระบี่, ตรัง, 
พังงำ, สงขลำ, ยะลำ, ปัตตำนี และนรำธิวำส พื้นที่สวนป่ำเศรษฐกิจจะเป็นแหล่งรำยได้หลักของ ส.ศต.  ทดแทน
รำยได้จำกป่ำธรรมชำติต่อไป โดยจะมุ่งจะจัดกำรพื้นที่สวนป่ำ(Area Management) เป็นฐำนในกำรผลิต ศึกษำ 
วิจัย ก ำหนดทิศทำงและหำแนวทำงเกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำไม้เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจเกี่ยวกับไม้ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจบนพื้นฐำนทรัพยำกรป่ำไม้ให้มำกที่สุดรวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ  ที่ดินสวนป่ำเพื่อกิจกำรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นส่วนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับประเทศได้อย่ำงยั่งยืน  ศึกษำแนวทำงท่ีจะร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจที่
มีประสบกำรณ์ เทคโนโลยีสูง เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับวัตถุดิบของ ส.ศต. อย่ำงครบวงจร  

2. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

  เพื่อปรับโครงสร้ำงองค์กรเข้ำสู่ระบบธรรมำภิบำล สร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน จัดให้มี
ระบบติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงยุติธรรม โดยมีตัวชี้วัด อย่ำงชัดเจน 
ประเมินผลตำมแผนธุรกิจ (Business Plan) และจัดให้มีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ปรับวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนขององค์กรให้ทันสมัย  ปรับองค์กรเป็นศูนย์ก ำไร พร้อมที่จะรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับ
ภำคเอกชนได้ 

3.  กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนก่อเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนวิจัยและพัฒนำและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงจริงจัง พัฒนำ
ระบบบัญชีกำรเงิน ระบบบัญชีต้นทุน แยกระบบบัญชีเชิงพำณิชย์ออกจำกระบบบัญชีเชิงให้บริกำรสังคม 
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สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรกับหน่วยงำนต่ำงๆได้ รวมทั้งด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริม
ขบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน เสริมสร้ำง ทัศนคติ ค่ำนิยมแห่งควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำ
ระดับปริมำณ คุณภำพบุคลำกรให้มีควำมสมดุลกับงำน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของ
หน่วยงำนให้สำมำรถประยุกต์และพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่และน ำไปใช้ประโยชน์
อย่ำงเหมำะสม 

4. กำรปรับบทบำทกำรด ำเนินงำนของ ส.ศต. ให้สอดคล้องตำมเจตจ ำนงค์ของ อ.อ.ป. 
  ตำมประกำศเจตจ ำนงปรับบทบำทและภำรกิจของ อ.อ.ป. เม่ือวันที่ 19 เมษำยน 2554 ในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงธรรมชำติให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของประชำชน ในกำรนี้ ส.ศต. จึงต้องจัดท ำแผนงำนต่ำงๆ ระหว่ำง พ.ศ. 2554-2556 เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตจ ำนงกำรปรับบทบำทและภำรกิจของ อ.อ.ป. ดังนี้ 

- ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรสวนป่ำเศรษฐกิจ โดยเน้นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ด้ำนสังคม  

- ส่งเสริมและพัฒนำชุมชนท้องถิ่นด้ำนอุตสำหกรรมไม้ และบริกำร  
- ส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ช้ำงไทย และเผยแพร่ควำมรู้ภูมิปัญญำแก่ประชำชน และ

ภำคเอกชน  
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บทที่ 5  
แผนกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำร 

 

  ในกำรปฏิบัติตำมแผนธุรกิจ ประจ ำปี 2555 ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยแผนยุทธศำสตร์ ทั้ง 4 ข้อ ส.
ศต. จึงได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำร ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์                                                      
แผนงำน/โครงกำร หน่วยวัด ผลผลติ 

รำยรับ              
(ล้ำนบำท) 

รำยจ่ำย
ผลิต            

(ล้ำนบำท) 

รำยจ่ำยลงทุน               
(ล้ำนบำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรดูแลสวนป่ำเชิง
ประณีตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยเนื้อที่ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและยั่งยืน 

     

  1.1 กำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ(งบลงทุน)      

       ดูแลพ้ืนทีส่วนป่ำแปลงเก่ำ พ้ืนที่ (ไร่) 42,646   27.264 
       รื้อปรับปรุงพัฒนำ พ้ืนที่ (ไร่) 1,654   12.992 
       ค่ำใช้จ่ำยอ ำนวยกำรลงทุน     16.214 
  1.2 จัดกำรผลผลิตจำกสวนป่ำอย่ ำง
ประณีตและยั่งยืน 

     

       น้ ำยำงพำรำและยำงพำรำแผ่นดิบ ผลิต(ตัน) 4,811   481.116   361.565    
       ไม้ยำงพำรำ ผลิต(ลบ.ม.) 27,111 54.222   33.253    
       ผลไม ้ ผลิต(ตัน) 30 0.90 0.221  
  1.3 พัฒนำสวนป่ำสู่ระบบกำรจัดกำรสวน
ป่ำอย่ำงยั่งยืนและรักษำมำตรฐำนเดิมไว้ 

     

        รักษำมำตรฐำนเดิมไว้ 
        รับรองตำมมำตรฐำนใหม่ 
 

สวนป่ำ 
สวนป่ำ 
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ยุทธศำสตร์                                                     
- แผนงำน/โครงกำร 

หน่วยวัด 
ผลผลติ 

รำยรับ              
(ล้ำนบำท) 

รำยจ่ำยผลิต
(ล้ำนบำท) 

รำยจ่ำยลงทุน               
(ล้ำนบำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร 

     

-แผนงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต      
-แผนงำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร      
-แผนงำนจัดท ำแผนและงบประมำณ      
-แผนงำนประเมินผลกำรด ำ เนินงำนตำม
ข้อตกลงกำรประเมินผล 
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ยุทธศำสตร์ที ่3 วิจัยพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนก่อ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

     

- โครงกำรศึกษำวิจัยด้ำนสวนป่ำ      
- แผนงำนพัฒนำด้ำนระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 

     

- แผนงำนกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร      
ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรปรับบทบำทกำร
ด ำเนินงำนของ ส.ศต. ให้สอดคล้องตำม
เจตนำรมณ์ของ อ.อ.ป. 
- แผนกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ และจัดกำร
ผลผลิตตำมแบบวนวัฒน์ 
- โครงกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินสวนป่ำ 
- โครงกำรปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในสวน
ป่ำ 

     

 
    

 

รวมแผนยุทธศำสตร์ที่ 2,3 และ 4 ประสิทธิภำพ
ของงำน 

   
 

 
หมำยเหต ุ:  ค่ำใช้จ่ำยข้อ 1.3 จะรวมอยู่ในหมวดค่ำใช้จ่ำยอ ำนวยกำร ของงบประมำณลงทุน ประจ ำปี 2556 ของ ส.ศต. 

ค่ำใช้จ่ำยแผนยุทธศำสตร์ที่ 2, 3 และ 4 จะรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยของงบประมำณลงทุน และงบประมำณรำยได้-
รำยจ่ำย ประจ ำปี  2555 ของ ส.ศต. 
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บทที่ 6 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

1. มีกำรดูแลรักษำสวนป่ำแปลงเก่ำ จ ำนวน 42,646 ไร่ โดยต้องได้รับกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงทั่วถึง ไม่ถูกบุก
รุก ไม่เกิดไฟป่ำ สวนป่ำไม่ได้รับควำมเสียหำยใดๆ 

2. สำมำรถรื้อปรับปรุงพัฒนำพ้ืนที่สวนป่ำ จ ำนวน 1,654  ไร่ ให้มีกำรเจริญเติบโตเป็นตำมหลักวิชำกำร 
และมีอัตรำกำรรอดตำยไม่ต่ ำกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต ์

3. ปริมำณผลผลิตน้ ำยำงพำรำจำกสวนป่ำ ผลิตได้ 4,811 ตัน มีรำยได้ 481.116  ล้ำนบำท มีรำยจ่ำยไม่
เกิน 361.565  ล้ำนบำท 

4. ปริมำณผลผลิตไม้ยำงพำรำจำกสวนป่ำ ผลิตได้ 27,111 ลบ.ม. มีรำยได้ 54.222  ล้ำนบำท มีรำยจ่ำย
ไม่เกิน 33.253  ล้ำนบำท 

5. ปริมำณผลผลิตผลไม้จำกสวนป่ำ ผลิตได้ 30 ตัน มีรำยได้ 0.90 ล้ำนบำท มีรำยจ่ำยไม่เกิน 0.22 ล้ำน
บำท 

6. รักษำมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืนของ อ.อ.ป. จ ำนวน 19 สวนป่ำ  
7. ได้รับรองตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืนตำมำตรฐำนใหม่ จ ำนวน 2 สวนป่ำ 
8. แผนกำรปรับบทบำทและภำรกิจต่ำงๆ ส ำเร็จลุล่วงเป็นไปตำมแผนงำนทุกประกำร 
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บทท่ี 7 
ประมำณกำรทำงกำรเงิน 

 
 

7.1 ประมำณกำรด้ำนกำรผลิต 
หน่วย: บำท 

รำยกำร 
ปี  2555 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 รวมทั้งสิ้น 
1. รำยได ้      

   1.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 108,173,239 101,713,879 139,262,139 186,188,320 535,337,577 
   1.2 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 2,545,465 2,284,278 5,893,299 9,247,747 19,970,788 

รวม 110,718,704 103,998,157 145,155,438 195,436,067 555,308,365 
2. รำยจ่ำย      
   2.1 ต้นทุนของสินค้ำท่ีขำย 80,107,231 74,723,529 102,882,510 137,105,144 394,818,414 
   2.2 ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 305,350 305,350 305,350 305,350 1,221,400 
   2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 5,859,660 5,859,660 5,859,660 5,859,660 23,438,640 
   2.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 16,896,228 16,896,228 16,896,228 16,896,228 67,584,911 

รวม 103,168,469 97,784,767 125,943,748 160,166,382 487,063,365 
3. ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 7,550,235 6,213,390 19,211,690 35,269,685 68,245,000 
   3.1 รำยได้อื่นๆ - - - - - 
   3.2 รำยจ่ำยอื่นๆ - - - - - 
4. ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 7,550,235 6,213,390 19,211,690 35,269,685 68,245,000 
5. ยอดรวมค่ำเสื่อมรำคำที่รวมอยูใ่นข้อ2และ3.2  581,061 566,758 636,748 720,508 2,505,075 
6. รำยได้รวม 110,718,703.67 103,998,157 145,155,438 195,436,067 555,308,365 
7. รำยจ่ำยรวม 103,168,469.08 97,784,767 125,943,748 160,166,382 487,063,365 
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7.2 ประมำณกำรด้ำนกำรลงทุน 
            หน่วย: บำท 

รำยกำร งบลงทุนท่ีได้รับ 

1. งบลงทุนขออนุมัติรำยป ี  

    - ที่ดิน - 

    - สิ่งก่อสร้ำง               1,110,000  

    - เครื่องจักร อุปกรณ ์                  395,000  

    - เครื่องใช้ส ำนักงำน                    37,500  

    - ยำนพำหนะ               3,000,000  

2. งบลงทุนปลูกสร้ำงสวนป่ำ (เฉพำะงบประมำณจดัซื้อทรัพยส์ิน)  

    - ที่ดิน - 

    - สิ่งก่อสร้ำง - 

    - เครื่องจักร อุปกรณ ์               4,841,000  

    - เครื่องใช้ส ำนักงำน - 

    - ยำนพำหนะ - 

3. งบลงทุนปลูกสร้ำงสวนป่ำ (ค่ำใช้จ่ำยท ำกำร)  

    - ดูแลสวนป่ำแปลงเก่ำ        27,264,500.00  

    - รื้อปรับปรุงพัฒนำ             12,992,500  

    - อ ำนวยกำร             16,214,000  
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บทที่ 8 
กำรประเมินผลแผนธุรกิจ 

 

8.1 กำรบริหำรแผนและติดตำมประเมินผล 
   ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้มีควำมมุ่งมั่นที่จะให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนประจ ำปี 2556 จึงก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรแผนของ 
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำไม้เศรษฐกิจภำคใต้ ให้เป็นไปในลักษณะของกำรร่วมมือประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนใน
สังกัด  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจะท ำกำรประเมินผลเป็นรำยเดือน โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำย  และ
ผู้จัดกำรกลุ่ม/ส.สพ.ภูมิภำค ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม ประเมินผล และทบทวนปรับเปลี่ยนแนวทำง ยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในรูปแบบของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแผนงำน
และกำรเงิน เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนและก ำหนดแนวทำงแก้ไข เริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ โดยมีแนว
ทำงกำรบริหำรงำนดังนี้ 

1. ประชุมซักซ้อม นโยบำย แผนงำน เป้ำหมำย กำรด ำเนินงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบก่อนเริ่ม
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน 

2. จัดให้มีกำรมอบหรือกระจำยอ ำนำจให้กับส ำนักงำนภูมิภำค งำนสวนป่ำ ให้เหมำะสมกับ
ต ำแหน่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของในกำรปฏิบัติงำนและกำรแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้น  

3. จัดท ำแผนกำรประเมินผล กำรควบคุมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดเรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงโดยใช้วิธีกำรเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเป็นประจ ำทุกเดือนหรือครึ่งเดือนตำมลักษณะ
เหตุกำรณ ์

4. จัดให้มีทีมงำนประเมินผลและตรวจสอบควบคุม 
5. จัดให้มีระบบกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
6. จัดให้มีกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนในสังกัด เปรียบเทียบกับ

เป้ำหมำยตำมแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติกำร วิเครำะห์และประเมินผลให้ผู้บริหำรทรำบ  
7. จัดให้มีกำรประชุมหัวหน้ำส่วนงำน เพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ระดมสมองระบุปัญหำ 

สำเหตุของปัญหำ ที่ท ำให้งำนไม่บรรลุเป้ำหมำย ที่อำจท ำให้เกิดกำรเสียหำย กำรทุจริต รั่วไหล และอ่ืนๆ หำแนวทำง
แก้ไขทุกเดือน 

8. ผู้บริหำรของหน่วยงำนจะออกไปด ำเนินกำรแนะน ำ ตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ครั้งครำว 

9. ประสำนงำนส ำนักงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรปฏิบัติงำน  
10. กำรประเมินผลจะประเมินว่ำกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำนมีผลสัมฤทธิ์เพียงใด มีกำรบูร

ณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนหรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ำหมำยที่  ก ำหนด มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (Key Performance Indicators, KPIs) ที่สำมำรถวัดได้ชัดเจนทั้งปริมำณและคุณภำพ ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

 
 


