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Nakornnan Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่านครน่าน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

สวนป่านครน่าน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 

สวนปุานครน่าน องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ปลูก
โดยบริษัทน่านท าไม้จ ากัด ต่อมารัฐบาล มีนโยบายปิดปุาสัมปทาน เมื่อ พ.ศ.2532 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
ได้รับมอบจากกรมปุาไม้เมื่อพ.ศ.2535 และ พ.ศ.2536 เป็นสวนปุาโครงการ 4 ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอภูเพียง 
และอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เริ่มปลูกสร้างแปลงสวนปุาไม้สัก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ถึงปี พ.ศ.2530 ซึ่งอยู่ใน
ท้องที่ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน รวม 9 แปลง (แปลงปี 2520-2528) พ้ืนที่ปลูกตามทะเบียน 7,052 ไร่ 
(GPS 8,489.193 ไร่) และอยู่ในท้องที่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน  2 แปลง (แปลงปี 2529-2530) พ้ืนที่ปลูกตาม
ทะเบียน 4,612 ไร่ (GPS) 8,387.044 ไร่  

พ้ืนทีใ่นการตรวจรับรองการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน ทั้งหมดสวนปุานครน่าน 11,668 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ได้รับมอบมาจากกรมปุาไม ้ ให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้มาดูแลรักษา 
และใช้ประโยชน์สวนปุาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัปทานท าไม้และสามารถท าไม้ตาม พ.ร.บ.ปุาไม้ พ.ศ.2484  

ส านักงานสวนปุานครน่าน ตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM พิกัด: 702091E , 2080155N โซน: 
47Q Map Datum: WGS 1984 ที่ตัง้ ส านักงานสวนปุานครน่าน ม.11 บ.ห้วยค า ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 20 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 255 -565 เมตร 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยที่ 1,350 มม./ปี   
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         ภาพแผนที่แสดงพ้ืนที่ ของงานสวนปุานครน่าน ท้องที่ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ภาพแผนที่แสดงพ้ืนที ่ของงานสวนปุานครน่าน ท้องที่ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้นให้สวนปุาในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการ
จัดการสวนปุาที่เป็นสากลโดยการปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดย
ได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิตไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปุาไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้
เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่
เกษตรกรรอบเขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนปุา 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปุา 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนปุา 
 

อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่านครน่าน 

 

 

 

 

 

 

นายพัชระ พรมส้มซ่า  
ผู้ช่วยหวัหน้างานสวนปุา 

นางเยาวเรศ กาละสอด      
พนักงานบัญช ี

นายภาคภูมิ กาศเกษม      
พนักงานปฏบิัติการ 

นายวรวิทย ์โนวังหาร
หัวหน้างานสวนปุานครน่าน 

นายชัยวัฒน์ ซาวยา  
พนักงานปฏบิัติการ   

นายมนตรี เป็งอินทร์    
พนักงานปฏบิัติการสัญญาจ้าง   
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่านครน่าน 

 
 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  10,006 ไร่ 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.58 ลบ.ม./ไร่/ปี (ก าลังผลิต 5,803.48 ลบ.ม./ปี) 
  - ปริมาตรผลผลิตเฉลี่ย           11.54 ลบ.ม./ไร ่
 * ข้อมูลการส ารวจปรมิาณก าลังผลิตของสวนป่านครน่าน ประจ าปี 2562 

  การท าไม้ประจ าปี 2564 
   - แปลง 2528 เนื้อท่ี 538 ไร่  ปริมาตร 1,200 ลบ.ม. 
 * การท าไม้ของสวนป่านครน่านไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนท้ังปี เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของป่า  

แผนการท าไม้ของงานสวนป่านครน่าน 

ปีที่ด าเนินการ แปลงป ี
เนื้อที่ ปริมาตร 

วิธีการตดัสาง 
(ไร่) (ลบ.ม.) 
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การดูแลสวนป่าแปลงเก่าไม้สัก 
  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนปุาไม้สัก เนื้อที่ 11,668 ไร่  

  - ด าเนินดูแลปูองกนัการบุกรุกพ้ืนที่สวนปุาและปูองกันการลักลอบตัดไม้ในเขตสวนปุา 

 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่สวนปุานครน่านมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 255 – 565 
เมตร สภาพปุาทั่วไปเป็นปุาเบญจพรรณแล้งและเต็งรังมีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ปุา 
เหียง มะกอกปุา ฯลฯทรัพยากรสัตว์ปุาที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูปุา หนูหวาย ตุ่น  สัตว์เลื้อยคลาน 
ได้แก่ ตะกวด และงูชนิดต่าง ๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบหนอง อ่ึงน้ าเต้า เขียดตะปาด สัตว์ปีกได้แก่ ไก่ปุา 
นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท นกกระปูด และนกเขา เป็นต้น 

  สวนปุาฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 1,662 ไร่  คิดเป็น 14.24 % ของเนื้อที่สวน
ปุาทั้งหมด (11,668 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
  4.พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (Conservation Area) 
การตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อม งานสวนปุานครน่านได้ท าการหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ติดปูายสื่อ
ความหมาย และท าบันทึกการตรวจสอบติดตามสภาพของพ้ืนที่อนุรักษ์ และงานสวนปุาฯ ได้ก าหนดต้นไม้
อนุรักษ์ พร้อมทั้งติดปูายให้ทราบอย่างชัดเจน และท าการบันทึกดูแลตรวจสอบติดตาม 
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ภาพการหมายแนว ติดปูายสื่อความหมายบริเวณพื้นที่ และไม้อนุรกัษ์ 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

 หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการ
พิจารณาว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการ
อนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและ
ติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น  

 จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปุานครน่าน 
ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

 HCV 5 Basic need : พ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นและของสัตว์ 

ได้แก่ ขุนน้ าต้วน 

     การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปุาได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพื้นที่ HCV โดยการ
บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อ
พ้ืนที่ เพื่อน าไปสู่แนวทางการปูองกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการ
ประกอบกิจกรรมของทางงานสวนปุา และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ ขุนน้ าต้วน แต่อย่างใด 
ในช่วงฤดูแล้งมีแนวโน้มของไฟปุา งานสวนปุาฯจึงได้ท าการปูองกันไฟปุา โดยการท าแนวกันไฟ และตรวจตรา
ปูองกันพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 

การตรวจสอบติดตามการ  
 

 
 
 
 

 



มีนาคม 2564 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน] 

 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (SITE INSPECTION) ก่อนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความ

เสี่ยง แนวโน้ม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนปุา เช่น การ
ปฏิบัติงานด้านการท าไม้ การปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปุา และการสร้างถนนปุาไม้ ซึ่งงานสวนปุานคร
น่านจะด าเนินการส ารวจ Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน 
ปูองกันและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  

จากการส ารวจพื้นที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินงานด้านท าไม้ 
ปลูกสร้างสวนปุา และสร้างถนนปุาไม้ สรุปได้ว่าไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ 
HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวนปุา ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปูองกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

 
1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้

พ้ืนที่ท าไม้ 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 

       
 

 
 

 
3.ด้านสังคม 

-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน 
       ด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนปุาและคนงาน 
 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 
 -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนปุาประมาณ 20 % ให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านปุาไม้ 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา 
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่านครน่าน 

- ร่วมแสดงความยินดีกับผู้น าชุมชน และผู้เกษียณอายุราชการ 

  

- กิจกรรมกาชาด จังหวัดน่าน ประจ าปี 2563 

     
                    

- กิจกรรมทางศาสนา 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะ 4 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2564 2565 2566 2567   

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนการท าไม้(ลบ.ม.) 

 
 

 
1,200 

 
 

 
3,200 

 
 

 
3,800 

 
 

 
3,200 

 
 

  

2. ด้านสังคม 
- กรมธรรม์อุบตัิเหตุ (ปีละ) 
- ตกลงกับชุมชน(ครั้ง) 
- มวลชนสัมพันธ์(ครั้ง) 
- การจ้างแรงงาน (%) 
- การอบรม (ครั้ง) 

 
1 
1 
10 
90 
3 

 
1 
1 
10 
90 
3 

 
3 

 
1 
1 
10 
90 
3 

 
1 
1 
10 
90 
3 

  

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV (ครั้ง) 
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ครั้ง) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน(ครัง้) 
- Site Inspection(ครั้ง/ปี/กจิกรรม) 

 
2 

1,662 
2 
12 
2 

 
2 

   1,662  
2 
12 
2 
 
3 
2 

 
2 

1,662 
2 
12 
2 
 
3 
2 

 
2 

1,662 
2 
12 
2 
 
3 
2 

  

 
ผลการด าเนินงานของสวนป่า ที่ผ่านมา 
 สวนปุานครน่าน มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืน 
และสรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 ดังนี้ 
  1. ด้านเศรษฐกิจผลการท าไม้สวนปุา 781.57 ลบ.ม. มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร 
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย สร้างรายได้ให้กับสวนปุานครน่าน มูลค่ากว่า 7,600,000.- 
บาท  
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนปุานครน่าน ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการ ที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม  เช่น กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า การปูองกันไฟปุา การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ดิน การจัดท าปูายสื่อความหมายพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่สวนปุา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราปูองกันรักษาพ้ืนที่ HCV และพ้ืนที่ของสวนปุาจ านวน 
11,668 ไร่ เป็นต้น มีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเงินประมาณ 50,000 บาท 

 3. ด้านสังคม   สวนปุานครน่าน ได้มีกิจกรรมทีบ่ริการด้านสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น การท าประกันชีวิตกลุ่ม อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น การจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานชุมชนรอบสวนปุาให้มีงานและมีรายได้ โดยสรุปค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ด้านสังคม เป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท ในการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน ทั้ง 3 ด้าน โดยสรุป มี
ความส าเร็จและยั่งยืน ตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ อ.อ.ป. 
1) วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO's Vision) 

“เป็นผู้น าจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากปุาปลูก ในปี 2565” 

2) พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO's Missions) 
          2.1 พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจตามศักยภาพ
สวนปุา 

2.2 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 
2.4 วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 

2.5 ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิด
ประโยชน์ตาม ศักยภาพ สร้างก าไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ 

2.6 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐาน 

2.7 สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.8 พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

3) เป้าประสงค์ 

          3.1 พัฒนาและบริหารสวนปุาไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือเป็น ผู้น าในการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

          3.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม้และ
ลด ต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและเพ่ิมจุดจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมยอดจ าหน่าย
สินค้า 

          3.3 แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าไม้และบุคลากรมีความสามารถ
ในการ บริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน 

          3.4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ 

3.5 ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลก าไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

          3.6 ชุมชนรอบสวนปุามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
4) ยุทธศาสตร ์

          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร. ) ได้มีหนังสือ ที่  กค 0819.2/3973 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ อ.อ.ป. น าไปประกอบการพิจารณาในการ
จัดท าแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สาขา ทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 โดยปรับปรุงกิจกรรม/
โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามความเห็น และข้อเสนอแนะของ สคร. และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ 
ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยในปี 2562 อ.อ.ป. ได้ ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 มาอย่างต่อเนื่อง 
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แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565  
ประกอบด้วย 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 และแผน DE 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

โดยในปี 2562 ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. 
ปี 2561 - 2565 และแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562 รวม 10 แผนงาน ประกอบด้วย 

          4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรปุาไม้ 

4.2 โครงการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในสวนปุา 

4.3 แผนงานปลูกสร้างสวนปุาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ า 

4.4 แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 

4.5 โครงการเพิ่มผลผลิตในพ้ืนที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจ 

4.6 โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม้เศรษฐกิจ/
อุตสาหกรรม/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 

4.7 โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า 

4.8 โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

4.9 โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
4.10 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 

          ส าหรับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2563 ยังคงด าเนินการต่อเนื่องตามโครงการ/
แผนงาน ที่ยั ง ไม่  เสร็จสิ้น  เ พ่ือให้ เสร็จสิ้ นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์รั ฐวิสาหกิจ  สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 ซึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นบรรลุเปูาหมาย ในปี 2563 

  
5) กลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 
          5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
                    1. กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
                    2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และ
พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน 

                    3. กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับภาคธุรกจิ เพ่ือน าองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 
4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร

ด้วยการปลูก ไม้เศรษฐกิจ 

 5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

                    1. กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 

                    2. กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
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          5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

                    1. กลยุทธ์ที่ 7 ฟ้ืนฟูฐานะองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 

                    2. กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 

                    3. กลยุทธ์ที่ 9 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 

          5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 และแผน DE 

                    1. กลยุทธ์ที่ 10 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจ ของ อ.อ.ป. 
                    2. กลยุทธ์ที่ 11 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

 

          5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

                    1. กลยุทธ์ที่ 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจ ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมมาภิบาล 

                    2. กลยุทธ์ที่ 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ.อ.ป. ได้จัดท าแผนด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
ของ อ.อ.ป. ปี พ.ศ. 2561 - 2565 

6) แผนที่ยุทธศาสตร ์

            อ.อ.ป. จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิง เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลเชิงดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ที่พิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน 
(Financial) มุมมองด้าน ลูกค้า (Customer) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning & Growth) เพ่ือการปฏิบัติและการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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