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ร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการสร้างค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  
(Strategic  Improvement  Plan : SIP) ประจ าปี 2565 

1. ความเป็นมา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้น าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management: EVM) มาใช้ตั้งแต่ปี 2549 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดย
เชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางการเงินซึ่งรวมถึงก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ด้วยการพิจารณา
ปัจจัยที่มีผลต่อ EP โดยละเอียด การพัฒนาระบบบริหารจัดการในภาพรวม และการเชื่อมโยงผลงานค่า EP 
โดยมุ่งหวังว่าค่า EP จะเพิ่มสูงขึ้นตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขององค์กรที่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ และส่งผลดีต่อภาพรวมของรัฐในที่สุด ซึ่งระบบ EVM 
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร หน่วยงานและบุคลากรจึงต้องมีความเข้าใจเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรสามารถท าได้ 3 วิธีหลัก คือ 
เน้นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2551 อ.อ.ป. ได้น าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ระยะที่ 3 มาใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรโดย 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมเดิมของการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ในปี 2549 และปี 2550 ต่อเน่ืองกันไป โดย 

1.1 มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานด้าน EVM อย่างต่อเน่ือง 
1.2 มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement 

Plan) แผนกลยุทธ์ ตามแนวทาง Balanced Scorecard พิจารณาถึงความสมดุลระหว่างมุมมองทั้ง 4 ด้าน  
(4 Perspective) 

           1.3 มีการเชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบวัดผลงานค่า EP ขององค์กร โดย 
               - ก าหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้าง EP จัดล าดับความส าคัญของ 

Operational Driver Tree 
               - จัดท าแผนผังปัจจัยที่ประกอบกันเป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 
               - ทบทวนระบบ BSC ขององค์กร/ จัดท าแผนธุรกิจ 
               - เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบ EVM 
2. มีการน าแนวคิดระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท า

แผนธุรกิจและการจัดท าแผนงบประมาณ ในปี 2552-2559 โดยจัดท าคู่มือในการจัดท าแผนธุรกิจและการ
จัดท าแผนงบประมาณ ที่น าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า โดยมีการวิเคราะห์และท าปัจจัย
อื่นมาพิจารณาด้วย ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis) เป็นต้น 

/3. มีการใช้แนวคิด… 
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3. มีการใช้แนวคิดในเรื่องระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆ โดยน าแนวคิดการน า
ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ มาวิเคราะห์โครงการลงทุนต่าง ๆ ได้แก่  โครงการลงทุน
ปลูกไม้เศรษฐกิจสวนป่า เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส โครงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ไม้
สักสวนป่า โครงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ ายางพารา  

4. มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ EVM โดยมีการค านวณค่า EP ของ
องค์กร และวิเคราะห์ EP ขององค์กรที่ได้ และมีการรายงานผลแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.อ.ป. และคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. 

5. มีการพิจารณาแนวทางในการก าหนดผลตอบแทนตามค่า EP ส าหรับผู้บริหาร โดยด าเนินการจัดท า
คู่มือก าหนดผลตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดับสูง เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. 

6. ในปี 2557 มีการน าแนวคิดในการวิเคราะห์โครงการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้แปรรูป
ไม้สักสวนป่า โดยการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7. ในปี 2558 มีการทบทวนคู่มือ EVM และจัดหาวิทยากรภายนอกมาด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมให้ผู้บริหาร และคณะท างาน EVM ของ อ.อ.ป. 

8. ในปี 2559 มีการทบทวนคู่มือ EVM และน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM) อ.อ.ป. มาวิเคราะห์โครงการลงทุนที่มีการเบิกจ่ายตั้งขึ้น แล้วมีการก ากับติดตามและประเมินผลโดย
คณะท างานเพื่อสามารถบริหารจัดการโครงการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพและท าให้มีความคุ้มค่า  
เชิงเศรษฐศาสตร์ และได้เชื่อมโยง EP และ EVM เป็นตัวชี้วัดในระดับผู้บริหารสูงสุด  

9. ในปี 2560-64 มีการการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น การวิเคราะห์โครงการไม้โตเร็ว โครงการปาล์มน้ ามันร่วมกับ 
ไม้ป่า รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมไม้ 

2. แผนการด าเนินงานปี 2565

 ในการสร้างค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ปี 2565 ให้เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อ.อ.ป. 
ได้ด าเนินการเป็นข้ันเป็นตอน ดังนี้ 

2.1 ในปีบัญชี 2565 อ.อ.ป. ยังไม่ได้มีการทบทวนการปรับปรุงรายการทางบัญชี จึงยังคงใช้นโยบายเดิม
จากก าหนดนโยบายบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) 
พ.ศ. 2563 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทาง EVM ในวันศุกร์ที่  30  เมษายน  2563 คณะ
กรรมการฯ มีข้อคิดเห็นให้แก้ไขนโยบายบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management: EVM) พ.ศ. 2563 ดังนี้  

นโยบายบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: 
EVM) พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มุ่งมั่นที่จะผลักดันการน านโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic  Value  Management : EVM) มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ EVM อย่างต่อเน่ืองทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี ๒๕๖๕” จึงได้ก าหนดให้น าการบริหารจัดการเพื่อสร้างค่า
ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

/2. มีการประสาน… 
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1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  

2. มีการประสานความรว่มมือและใช้ทรพัยากรรว่มกันระหว่างรัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาครัฐ 

3. ให้องค์ความรู้เรื่อง EVM กับผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balance  Scorecard: BSC) และเชื่อมโยงกับ
EVM และทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและมกีารถ่ายทอดเป้าหมายตามภารกิจลงสู่ทุกระดับ 

5. ก าหนดแนวทางในการให้ผลตอบแทนส าหรับผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการและผู้อ านวย
การส านัก โดยเชื่อมโยงกับ EVM 

6. ก าหนดรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อใช้ปรับปรุงงบการเงินให้เป็นงบทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับ
การค านวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) จ านวน 9 รายการ  

6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (Interest  Expenses) 
6.2 หน้ีสินหมุนเวียน/ หนี้สินระยะยาวที่ไม่มีดอกเบ้ีย  
6.3 ค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญ  
6.4 ภาษีทางเศรษฐศาสตร ์
6.5 สินทรพัย์ที่อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง (ซึ่งรวมถึงการปลูกสรา้งสวนป่าดว้ย) 
6.6 ค่าใช้จ่ายเชิงบริการสังคม (Public  Service  Obligation: PSO)  
6.7 รายการพิเศษ (Unusual  Items) ที่ไม่เป็นการด าเนินงานตามปกติ 
6.8 ค่าใช้จ่ายโครงการชว่ยเหลือสังคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR)
6.9  ทรัพย์สินที่ไมก่่อให้เกิดรายได้  

7. ก าหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นศูนย์ EVM ในภาพรวม และให้ส านักผลิตเป็นศูนย์ 
VM ระดับหน่วยงาน 

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสื่อสาร EVM ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

2.2 ให้ความรู้ด้าน EVM แก่พนักงาน คณะท างาน และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยการ ศึกษาข้อมูลจากสื่อ
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง การศึกษาจากคู่มือ EVM ทั้ง 4 เล่ม และการประชุมชี้แจงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการน า 
EVM มาใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานผลิตค านวณค่า EP ทุกไตรมาส 

2.3 การค านวณผลงานค่า EP ปี 65 จากการจัดท ากรอบการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ในที่ประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 
8/2564  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 วาระ 3.3 เรื่อง งบประมาณรายได้-รายจ่าย และแผนการด าเนินงานของ 
อ.อ.ป. ปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจ าปี 2565 โดยมีประมาณการก าไรสุทธิ 
37.473 ล้านบาท โดยมีกรอบการจัดท างบประมาณ รายได้-รายจ่าย ปี 2565 ดังนี ้

/รายการ... 
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รายการ 2565 
รายได้รวม 2,341.70 ลบ. 
รายจ่ายรวม 2,304.23 ลบ. 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 37.47 ลบ. 
EBIDA 48.91 ลบ. 
ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)   77.56 ลบ. 

           2.4 จัดท าแผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Operational Driver Trees) 
ซึ่งเป็นการแจกแจงแสดงรายการองค์ประกอบที่ประกอบกันเป็นค่า EP โดยใช้ข้อมูลประมาณการทางการเงิน 
ปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย งบดุล แสดงรายละเอียดปลีกย่อยออกไปให้มากที่สุด  เพื่อค านวณ
ก าไรจากการด าเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และต้นทุนเงินทุน (CC–Capital Charge) ซึ่งจะท าให้สามารถ
ค านวณค่า EP ได้ในที่สุด 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผล) (ผล) (ผล) (แผน) 
  ก าไรสุทธ ิ -45,053,289.51 53,616,753.24 141,709,764.50 37,473,000.00 
  ก าไรจากการด าเนินงาน (NOPAT) -31,766,849.98 57,666,931.23 164,054,923.29 41,962,400.00 
  เงินทุน (Invested Capital, IC) 444,782,156.19 -177,005,640.53 -230,654,201.67 -525,086,349.52 
  WACC 9.82% 6.95% 6.78% 6.78% 
  ต้นทุนเงินทุน = IC*WACC 43,662,485.14 -12,301,715.01 -15,649,656.93 -35,600,854.50 
  EP = NOPAT – CAPITAL CHARGE (IC*WACC) -75,429,335.13 69,968,646.24 146,893,595.56 77,563,254.50 

 หน่วย : บาท 

./งบก าไร... 



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิน้
1. รายได้
    1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ          564,567,180          518,685,178          568,211,377          589,998,904        2,241,462,639
    1.2 รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ            26,482,281            23,338,281            23,574,781            24,257,281            97,652,624

รวม         591,049,461         542,023,459         591,786,158         614,256,184      2,339,115,263
2. รายจา่ย
    2.1 ต้นทนุของสินค้าที่ขายและบริการ          426,709,669          390,547,311          427,755,506          441,458,970        1,686,471,456
    2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย            21,940,280            22,054,380            21,924,280            22,054,380            87,973,320
    2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          120,858,161          124,298,476          120,690,586          128,538,042          494,385,265
    2.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ              4,766,144              4,968,644              4,809,444              5,385,894            19,930,126

รวม         574,274,254         541,868,811         575,179,816         597,437,286      2,288,760,167
3. ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน          16,775,207              154,648          16,606,342          16,818,898          50,355,096
4. รายได้ - รายจา่ยอ่ืน
    4.1 รายได้อื่น                675,200                628,600                628,600 651,500.00                        2,583,900
    4.2 รายจ่าย csr              3,786,899              3,735,799              3,725,899              3,735,799            14,984,394
    4.3 รายจ่ายอื่น                120,400                120,400                120,400                120,400                481,600
5. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ          13,543,108 -          3,072,951          13,388,643          13,614,199          37,473,002
6. ยอดรวมค่าเสือ่มราคา  ที่รวมอยู่ในข้อ 2, 4.2 และ 4.3            2,870,793            2,794,305            2,872,731            2,901,612          11,439,441
7. EBIDA          16,413,901 -            278,646          16,261,374          16,515,811          48,912,443
8. รายได้รวม         591,724,661         542,652,059         592,414,758         614,907,684      2,341,699,161
9. รายจา่ยรวม         578,181,553         545,725,010         579,026,114         601,293,485      2,304,226,161

งบก าไร (ขาดทุน) ข้อมูลจากงบการเงิน อ.อ.ป. ประจ าปี 2565
งบประมาณรายได้ – รายจา่ย ประจ าปี 2565

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ
ปี 2565

6

/2.5 จากแผนผัง...
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2.5 จากแผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Operational Driver Trees/ 
Financial Driver Trees) พิจารณารายการที่ส าคัญ ๆ ทางด้านรายได้ รายจ่ายและงบดุล ที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อค่า EP อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญ (Key Value Driver) 
พบว่ามีตัวแปรที่ส าคัญ ๆ จากงบการเงิน 2565 ดังนี้ 

ตัวแปรที่ส าคัญ มูลค่า (ล้านบาท) 
1. ด้านรายได้

1.1  รายได้สวนป่าไม้สัก 505.52 
1.2  รายได้ซื้อขายไม้แปรรูป 1,015.00 
1.3  รายได้อุตสาหกรรมไม ้(ไม้แปรรูป/ ผลิตภัณฑ)์ 245.44 
1.4  รายได้ผลผลิตยางพารา 314.51 
1.5  รายได้สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส 84.54 

2. ด้านรายจ่าย
2.1 รายจ่ายต้นทุนสินค้า 728.45 

  - ต้นทุนผลิตสวนป่าไม้สัก 216.97 
  - ต้นทุนผลิตสวนป่าไม้ยูคาฯ 61.86 
  - ต้นทุนผลิตไม้ยางพารา 21.89 
  - ต้นทุนผลิตยางพารา+ยางก้อนถ้วย 242.15 
  - ต้นทุนผลิตอุตสาหกรรมไม ้ 185.54 

2.2 รายจ่ายบริหาร 494.39 
2.3 รายจา่ยขายและบริการ 87.97 

3. ด้านต้นทุนเงินทุน
3.1 ทรัพย์สินหมุนเวียน 

  - สินค้าคงคลัง 140.00 

ตัวแปรทางด้านรายได้  ตัวแปรที่ส าคัญทั้ง 5 ตัวแปรที่คัดเลือกมา เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบ
ต่อค่า EP โดยตรงทั้งทางบวกและทางลบ อย่างมีนัยส าคัญ และเป็นตัวแปรที่อยู่ในวิสัยที่จะผลักดันหรือบริหาร
จัดการได้

ตัวแปรทางด้านรายจ่าย  มีตัวแปรที่ส าคัญ 3 รายการ ประกอบด้วย รายจ่ายต้นทุนสินค้า
รายจ่ายบริหาร และ รายจ่ายขายและบริการ ในแต่ละตัวแปรพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบเฉพาะ 
ที่สามารถบริหารจัดการได้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหรือค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างคงที่และยากต่อการควบคุม ดังนี้ 

/ค่าใชจ่้าย… 
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ค่าใช้จ่ายตัวแปร (รวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) องค์ประกอบที่บริหารจัดการได ้
1. ค่าใช้จา่ยต้นทุนสนิค้า 1.1 ค่าซ่อมแซม 

1.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
1.3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์
1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
1.5 ค่าจ้างอื่น 
1.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
1.7 ค่าบ ารุงรักษา (พาหนะ) 

2. ค่าใช้จ่ายบริหาร 2.1 ค่าซ่อมแซม 
2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
2.3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
2.5 ค่าจ้างอื่น 
2.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
2.7 ค่าบ ารุงรักษา (พาหนะ) 

ตัวแปรทางด้านต้นทุนเงินทุน  ตัวแปรที่คัดเลือกมา เป็นทรัพย์สินหมุนเวียน ประเภทสินค้า
คงคลัง ซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือประจ าเดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่าทั้งสิ้น 140 ล้านบาทโดยประมาณ หากน ามา
จัดท าแผนลดสินค้าคงคลัง ก็จะส่งผลกระทบต่อค่า EP โดยตรง และเป็นตัวแปรที่อยู่ในวิสัยที่จะผลักดันหรือ
บริหารจัดการได้

2.6 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) เพื่อจัดล าดับความส าคัญปัจจัย
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยท าการ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) ของปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP จะท าให้ทราบว่าปัจจัยขับเคลื่อนใด เมื่อ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรได้มากน้อยอย่างไร เพื่อใช้ในการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า และน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า โดยจัดล าดับ
ในสองมุมมองคือ 

1) Value Driver ที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อมูลคา่เพิ่มขององค์กร หรือที่เรยีกว่า Sensitivity
2) Value Driver ที่สามารถบริหารจดัการได ้หรอืที่เรียกว่า Manageability

เหตุผลที่ต้องมีมุมมองด้าน  Manageability เนื่องจากบางปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่ม อาจมีผลกระทบอย่างสูงต่อ
มูลค่าเพิ่มขององค์กร แต่ยากที่จะบริหารจัดการให้เพิ่มขึ้นหรือต่ าลงได้อย่างที่ต้องการ เนื่องจากเป็นปัจจัย 
ที่ควบคุมได้ยากกว่าปัจจัยอื่น การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนนั้น จะช่วยให้หน่วยงานสามารถระบุ
ได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนใดเป็นปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าหลัก และสามารถวางแผนในการบริหารจัดการปัจจัยนั้น ๆ ได้  

การจัดท า EP Driver Model อย่างละเอียดและเหมาะสม จะช่วยให้สามารถทราบถึง
ผลกระทบต่อค่า EP ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยขับเคลื่อนในแต่ละสถานการณ์ (Simulation) และ
สามารถคาดการณ์ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์การวางแผน หรือการแก้ปัญหา
และเตรียมการแก้ปัญหาต่อไป  

/การวิเคราะห.์.. 
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การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญนั้น  ท าได้โดยการท า Simulation จาก 
EP Driver Model โดยการแทนค่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1% ของปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อระบุถึงค่า EP ที่
เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่าง เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้เพียง 1% โดยปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าตัวอื่น ๆ ยังเท่าเดิม 
จะท าให้ค่า EP เท่าใด หรือการลดต้นทุนวัตถุดิบลง 1% โดยปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าตัวอื่น ๆ ยังเท่าเดิม จะท าให้
ค่า EP เพิ่มขึ้นเท่าใด การวิเคราะห์แบบ Sensitivity เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนนี้ จะช่วยให้องค์กร
ค านึงถึงปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดล าดับความส าคัญของการวางแผน 
และแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

การที่ปัจจัยขับเคลื่อนตัวใดตัวหนึ่ง มีผลกระทบอย่างสูงต่อการเพิ่มมูลค่าขององค์กร ไม่ได้
หมายความว่าปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัญสูงสุด เนื่องจากหากปัจจัยขับเคลื่อน
ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม/ บริหารได้ หรือควบคุม/ บริหารได้น้อย ปัจจัยตัวนั้น อาจไม่เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญสูงสุด หลังจากได้มีการระบุถึงความสามารถในการควบคุมและบริหารปัจจัยขับเคลื่อน 
รวมถึงมีการวิเคราะห์ Sensitivity ต่อค่า EP แล้ว สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อระบุ
ได้ว่า ปัจจัยขับเคลื่อนใดควรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าหลักของหน่วยงาน 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็น High sensitivity และ High manageability ควรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ควรให้ความส าคัญก่อน  ในทางตรงกันข้ามปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็น low  sensitivity และ low manageability 
ควรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ควรให้ความส าคัญท้ายสุด 

/แผนผังปัจจัย... 



รายไดผ้ลผลิตไมต้ามนโยบายรฐั 11,660,000.00         

รายไดผ้ลผลิตจากสวนป่าไมส้กั 505,523,200.00       

รายไดผ้ลผลิตจากสวนป่าไมโ้ตเร็ว 84,543,380.00         

รายไดผ้ลิตยางพารา+ยางกอ้นถว้ย 314,507,009.00       

รายไดจ้ากสวนป่าไมย้างพาราและไมอ่ื้น 22,845,375.00         

รายไดอุ้ตสาหกรรมไม(้แปรรูป/ผลิตภณัฑ)์ 245,436,930.00       

 + ดอกเบ้ียจ่าย - งบก าไรขาดทนุ รายไดซ้ื้อขายไมแ้ปรรูป 1,015,000,000.00    

 -ก าไรจากการขายทรพัยสิ์น - รายไดร้วม รายไดป้าลม์น ้ามนั - 

 -ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญ - 2,341,699,161.00    รายไดจ้ากการท่องเที่ยว 41,946,745.00         

             adjust  -ค่าเผือ่สินคา้ช ารุด - รายไดอ่ื้นๆ (การพฒันาอสงัหาฯ) 2,583,900.00           

  adjust (+)  + ค่าใชจ่้าย CSR1 14,980,000          รายไดด้ าเนนิงานอ่ืน (ค่าเช่า,ปันผล) 97,652,622.00         

(-)  - เงินช่วยเหลือปลูกป่า - 2,341,699,161.00         

รวม 14,980,000.00    ตน้ทุนผลิตไมต้ามนโยบายรฐั 6,192,484.00           

ตน้ทุนผลิตสวนป่าไมส้กั 216,970,443.00       

NOPAT NOPBT NET  PROFIT ค่าใชจ่้ายรวม ตน้ทุนผลิตสวนป่าไมยู้คาฯ 61,885,643.00         

41,962,400.00     52,453,000.00        37,473,000.00           2,304,226,161.00    ตน้ทุนผลิตไมย้างพารา 21,895,178.00         

ตน้ทุนผลิตยางพารา+ยางกอ้นถว้ย 242,151,242.00       

ตน้ทุนผลิตอุตสาหกรรมไม้ 185,544,594.00       

EP คชจ.จากการท่องเที่ยว 37,121,872.00         

77,563,254.50      ดอกเบ้ียจ่าย คชจ.ซ้ือขายไมแ้ปรรูป 914,710,000.00       

 WACC Kd(D/D+E) = 0.00 % คชจ.ปาลม์น ้ามนั - 

6.78% Ke(E/D+E) = 6.78 % คชจ. อ่ืนๆ 481,600.00              

ตน้ทนุเงินทนุ คชจ.บริหารทัว่ไป 494,385,266.00       

35,600,854.50-     สินทรพัยห์มุนเวียน งบดุล ค่าใชจ่้ายในการขาย 87,973,321.00         

เงินทนุที่ใช้ 2,993,140,542.70      สินทรพัยห์มุนเวียน ค่าใชจ่้าย CSR 14,984,394.00         

525,086,349.52-      3,273,887,845.22    ค่าใชจ่้ายด าเนนิงานอ่ืน (ค่าเช่า,ปันผล) 19,930,124.00         

   ( - ) adjust 2,304,226,161.00         

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  + ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญ 133,264,915.15       

1,575,980,617.03      สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  + ค่าเผือ่สินคา้ช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 5,022,895.90           

 -รายการพิเศษ 2,794,001,428.64      - หนี้ สินระยะสั้นไม่มี ดบ. 419,035,113.57       

690,868,139.71      

 -สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง ( - ) adjust

3,800,784,134.55    - หนี้ สินระยะยาวไม่มี ดบ. 1,218,020,811.61    

 -สินทรพัยที์่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

602,555,234.99      

ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร ์20%

10,490,600 

 (-)

( x )

  adjust   (-) 

 แผนผงัปัจจยัขบัเคลือ่นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์(EP) ของ อ.อ.ป.  2565 (แผน) 
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% Ch.
from base

 รายได้  EP  รายได้  EP  รายได้  EP  รายได้  EP  รายได้  EP 
5% 1,065.75       118.16          530.80          97.78           330.23          90.14           257.71          87.38           88.77           80.94           
4% 1,055.60       110.04          525.74          93.74           327.09          87.58           255.25          85.42           87.93           80.27           
3% 1,045.45       101.92          520.69          89.70           323.94          85.01           252.80          83.45           87.08           79.59           
2% 1,035.30       93.80           515.63          85.65           320.80          82.45           250.35          81.49           86.23           78.92           
1% 1,025.15       85.68           510.58          81.61           317.65          79.88           247.89          79.53           85.39           78.24           
0% 1,015.00       77.56           505.52          77.56           314.51          77.56           245.44          77.56           84.54           77.56           
-1% 1,004.85       69.44           500.47          73.52           311.36          75.00           242.98          75.60           83.70           76.89           
-2% 994.70          61.32           495.41          69.47           308.22          72.43           240.53          73.64           82.85           76.21           
-3% 984.55          53.20           490.36          65.43           305.07          69.87           238.07          71.67           82.01           75.53           
-4% 974.40          45.08           485.30          61.39           301.93          67.30           235.62          69.71           81.16           74.86           
-5% 964.25          36.96           480.25          57.34           298.78          64.73           233.17          67.75           80.32           74.18           

% Ch.
from base  รายจ่าย  EP  รายจ่าย  EP  รายจ่าย  EP  สินค้าคงคลัง  EP 

5% 764.87                     48.05 519.10                     57.79 92.37           74.04           147.00                     77.09

4% 757.58                     53.87 514.16                     61.74 91.49           74.75           145.60                     77.18

3% 750.30                     59.70 509.22                     65.70 90.61           75.45           144.20                     77.28

2% 743.02                     65.53 504.27                     69.65 89.73           76.16           142.80                     77.37

1% 735.73                     71.36 499.33                     73.61 88.85           76.86           141.40                     77.47

0% 728.45                     77.56 494.39                     77.56 87.97           77.56           140.00                     77.56

-1% 721.16                     83.39 489.44                     81.52 87.09           78.27           138.60                     77.66

-2% 713.88                     89.22 484.50                     85.47 86.21           78.97           137.20                     77.75

-3% 706.59                     95.05 479.55                     89.43 85.33           79.67           135.80                     77.85

-4% 699.31                    100.87 474.61                     93.38 84.45           80.38           134.40                     77.94

-5% 692.02                    106.70 469.67                     97.34 83.57           81.08           133.00                     78.04

หมายเหตุ หน่วย ล้านบาท

ด้านรายได้

Sensitivity Analysis : FIO - EP 2022  

ด้านรายจ่าย ด้านต้นทุนเงินทุน
 ค่าใช้จ่ายขายและบริการ

 ผลผลิตสวนป่าไม้โตเร็ว ซ้ือขายไม้แปรรูป
 อุตสาหกรรมไม้

 (ไม้แปรรูป/ ผลิตภัณฑ์)
 ผลผลิตยางพารา

 ผลผลิตสวนป่า
 ไม้สัก

 ค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า  ค่าใช้จ่ายบริหาร  สินทรัพย์หมุนเวยีน
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/กราฟแสดงคา...



กราฟแสดงค่า EP ตามอัตราการเปลี่ยนของปัจจัยด้านรายได้ - รายจ่าย 

ค่า EP (ล้านบาท) 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

 140.00

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

1 รายได้ซื้อขายไม้แปรรูป 

2 รายจ่ายต้นทุนสินค้า 

3 รายได้ผลผลิตสวนป่าไม้สัก 

4 รายจ่ายบริหาร 

5 รายได้ผลผลิตยางพารา 

6 รายได้อุตสาหกรรมไม ้

7 รายได้ไม้โตเร็ว 

8 ค่าใช้การขายและบริการ 

9 รายได้สินค้าคงคลัง 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
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/พิจารณาคา...



Manageability

พิจารณาค่า EP ตามล าดับความมากน้อยของตัวแปรที่สง่ผลกระทบ น ามาพิจารณาจัดล าดับความยากง่าย

ในการบริหารจัดการตัวแปรโดยพิจารณาจากสถานการณ์  สิ่งแวดลอ้ม ในปัจจุบันจะได้ผล ดังน้ี

ต้นทุนสินค้า 

รายจ่ายบริหาร 

ผลผลิตสวนป่าไม้สัก 

รายได้อุตสาหกรรมไม้ 
รายได้ผลผลิต

รายได้ผลผลิตไม้โตเร็ว
รายไม้แปรรูป 

รายได้สินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายขายและบริการ 

LOW HIGH 

Sensibilit
HIGH 

/ตัวแปรที่สําคัญ...
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ตัวแปรที่ส าคัญ 
ด้านรายได ้ ด้านรายจ่าย ด้านต้นทุนเงินทุน 

1. รายได้สวนป่าไม้สัก 1. รายจ่ายบริหาร 1. สินค้าคงคลัง
2. รายได้ผลผลติยางพารา 2. รายจ่ายต้นทุนสินค้า
3. รายได้อุตสาหกรรมไม ้(ไม้แปรรูป/ ผลิตภัณฑ์) 3. รายจ่ายขายและบริการ
4. รายได้สวนป่าไม้โตเรว็
5. รายได้ซื้อขายไม้แปรรปู

ตัวแปรทางด้านรายได้/รายจ่าย/ต้นทุนเงินทุน ทั้ง 12 ตัวแปร ส่งผลกระทบต่อค่า EP โดยตรง ทั้งทางบวก 
และลบ อย่างมีนัยส าคัญ และอยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการได้ จึงน าค่าตัวแปรที่ส าคัญทั้ง 12 ตัวแปร มาทดสอบ
วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ที่ส่งผลต่อค่า EP ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ก าหนดเปอร์เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงจากฐานรายได้-รายจ่ายปี 2565 จากฐาน -5 % ถึง +5 % ซึ่งจะได้ประมาณการค่า EP ดังนี ้

          2.8 การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยหลักตามการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อผล EP 
(Sensitivity Analysis) และตามความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) 

ตามการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อผล EP 
(Sensitivity Analysis) 

ตามความสามารถในการบริหารจัดการ 
(Manageability) 

1. รายได้ซื้อขายไม้แปรรปู 1. รายจ่ายต้นทุนสินค้า
2. รายจ่ายต้นทุนสินค้า 2. รายจ่ายบริหาร
3. รายได้สวนป่าไม้สัก 3. รายได้สวนป่าไม้โตเรว็
4. รายจ่ายบริหาร 4. รายได้ผลผลติยางพารา
5. รายได้ผลผลติยางพารา 5. ลดสินค้าคงคลัง
6. รายได้อุตสาหกรรมไม ้(แปรรูป/ผลิตภัณฑ์) 6. รายได้สวนป่าไม้สัก
7. รายได้สวนป่าไม้โตเรว็ 7. รายได้อุตสาหกรรมไม ้(แปรรูป/ผลิตภัณฑ์)
8. รายจ่ายการขายและบริการง 8. รายได้ซื้อขายไม้แปรรปู
9. ลดสินค้าคงคลัง 9. รายจ่ายขายและบริการ

ในการจัดการเลือกปัจจัยหลักมาจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้าง EP 
จะพิจารณาตัวแปรที่มีนัยส าคัญต่อผล EP และที่สามารถน ามาบริหารจัดการได้อย่างมีนัยส าคัญ สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเพื่อเพิ่มราคาผลผลิตต่อหน่วยให้สูงขึ้น หรือสามารถจ าหน่ายให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น เพื่อสร้าง
รายได้ในภาพรวมให้สูงขึ้น โดยได้คัดเลือกปัจจัยหลักตามล าดับมาจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ จ านวน 5 ปัจจัยหลัก ดังนี ้

1. รายจ่ายต้นทุนสินค้า เป็นส่วนที่สามารถบริหารได้ด้วยนโยบายประหยัด ผลิตสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออก มีมาตรการประหยัดและควบคุมให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน ท าให้มีก าไรมากขึ้น  

2. รายจ่ายบริหาร เนื่องจากมีส่วนที่สามารถด าเนินการได้ ด้วยการจัดการค่าใช้จ่ายบาง
ประเภทให้ลดลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

/3. รายได้ผลผลิต... 
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3. รายได้ผลผลติสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ยังสามารถบริหารจัดการด้วยการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การจ าหน่ายได ้เน่ืองจากราคาตลาดที่มีโอกาสสงูข้ึนในปี 2565 และผลผลิต/ไร่ เพิ่มขึ้น 

4. รายได้ผลผลิตยางพารา  การเพิ่มผลผลิตยางพาราสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นประกอบกับราคาน้ ายางพาราในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2565 ด้วย จึงมีโอกาสที่จะมีรายได้เกิน
จากเป้าหมาย 

5. รายได้ผลผลิตสวนป่าไม้สัก เนื่องจากในปี 2565 อ.อ.ป. มีแนวโน้มในการส่งออกไม้สักท่อน
สวนป่า และการท าไม้พื้นที่สวนป่าโครง 4 และ 5 จึงมีโอกาสในการเพิ่มรายได้การจ าหน่าย 

6. ลดสินค้าคงคลัง (สินทรัพย์หมุนเวียน) สินค้าคงคลังในแต่ละปี มีมูลค่าค่อนข้างสูง ท าให้
ตัวเลขต้นทุนเงินทุนสูง การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือสะสม เช่น ไม้ซุงสักสวนป่า ไม้สักสวนป่าแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน ให้น้อยลง ก็จะท าให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ต้นทุนเงินทุนลดลง ส่งเสริมให้ค่า EP 
สูงข้ึนได้ 

ส าหรับปัจจัยหลักที่ เหลือแม้จะมีผลต่อการเพิ่มค่า EP แต่ไม่น ามาจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 
เน่ืองจากไม่สามารถน ามาบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ จึงได้ด าเนินการไปตามแผนปกติ ดังนี้ 

1. รายจ่ายขายและบริการ เนื่องจากมีส่วนที่สามารถด าเนินการได้แต่ด้วยการจัดการท าให้มี
ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถลดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

2. รายได้ซื้อขายไม้แปรรูป การซื้อขายไม้แปรรูป งบประมาณการซื้อขายขึ้นกับหน่วยงานอื่น
ที่ตั้งงบประมาณในการซื้อขายไม้แปรรูป ซึ่งในส่วนนี้ อ.อ.ป. ไม่สามารถบริหารงบประมาณได้และหากมี
ปริมาณการจ าหน่ายที่สูงข้ึน ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามด้วย เนื่องจากการซื้อหาไม้แปรรูปมีก าไรที่มีอัตราส่วนคงที่ 

3. รายได้อุตสาหกรรมไม้ (แปรรูป/ ผลิตภัณฑ์) เนื่องจากในปี 2565 สถานการณ์ไวรัสแพร่
ระบาด Covid-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างมาก โอกาสท าตลาดสินค้าธุรกิจอุตสาหกรรมไม้จึง
ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีนัก   

/3. แผนกลยุทธ์... 
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3. แผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการการสร้างค่า EP

วัตถุประสงค์   
เพื่อเพิ่มมูลค่า EP ของ อ.อ.ป. ในปี 2565 เป็นต้นไป โดยพิจารณาจาก Operational Driver 

Trees และ Financial Driver Trees ที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลงบการเงินปี 2565 และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 

เป้าหมาย  
เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในป ี2565 จัดล าดับความส าคัญจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญและ

สามารถบริหารจัดการได้เพื่อเพิ่มค่า EP จากเป้าหมายปี 2565 ที่ก าหนดไว้ ( 77.56 ล้านบาท) 

แผนกลยุทธ์ผลักดันมูลค่า  
Strategic  Improvement  Plan : SIP

เป้าหมาย EP ใหม่ 
หลังด าเนินงาน 

ความเร่งด่วน 

ด้านรายจ่าย 
1. แผนลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า ลด 5% 106.70 เร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว 
2. แผนลดรายจ่ายบริหาร ลด 5% 97.37 เร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว 
ด้านรายได ้
3. แผนเพิ่มรายได้สวนป่าไม้โตเร็ว เพิ่ม 2% 78.92 เร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว 
4. แผนเพิ่มรายได้ผลผลิตยางพารา เพิ่ม 2% 82.45 เร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว 
5. แผนเพิ่มรายได้สวนป่าไม้สัก เพิ่ม 2% 85.65 

  ด้านต้นทุนเงินทุน 
6. แผนลดสินค้าคงคลัง ลด 5% 78.04 เร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว 

หากด าเนินการได้ตามแผน SIP จะท าให้ค่า EP เพิ่มจาก 77.56 ล้านบาท เป็น  141.42 ล้านบาท

แนวทางการด าเนินงาน 

- จดัท าแผนปฏิบัติการทกุกิจกรรม   
- ก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบ ด าเนินงาน 
- ก าหนดระยะเวลาและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
- ก าหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
ด าเนินการติดตามประเมินผลโดยคณะท างาน EVM อ.อ.ป. ตัง้แต่ต้นปี  2565 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ในการด าเนินงานตามแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่า EP เมื่อด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง คาดว่าจะสามารถสร้างค่า EP ปี 2565 ให้สูงข้ึนจากเป้าหมายได้ และมีความเข้าใจในหลักการของการ
บริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพขององค์กรมากขึ้น 

/4. การเชื่อมโยง... 
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4. การเชื่อมโยงการบรหิารจัดการเชิงดุลภาพ (BSC) และ ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)

 ในปี  2560 คณะรั ฐมนตรี ได้ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ รั ฐวิ สาหกิจ  ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ โดยมอบให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได้น าแนวทางข้างต้นเป็นกรอบ
ในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2561-2565  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีความต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 
2559-2564 ที่ปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งใน
การด าเนินการ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้
จากป่าปลูก ในปี 2565” ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสอดคล้องกับรายงานผล
การศึกษาของที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน 4 มุมมอง คือ

4.1 มุมมองทางด้านการเงิน 
มุ่งสร้างก าไร แก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และหาแหล่งเงินทุน 

4.2 มุมมองทางด้านลูกคา้ 
มุ่งบริการลูกค้าและหาลกูค้าใหม่ 

4.3 มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน 
มุ่งปรับกระบวนการผลิต การจ าหน่าย แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 

4.4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
มุ่งปรับโครงสร้างการบรหิาร พัฒนาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.อ.ป. ได้ท าการเชื่อมโยงแผนธุรกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์และการสร้างค่า EP สร้างกระบวนการ
สื่อสาร ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดให้ชัดเจน ตลอดจนการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับปฏิบัติการ มีการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ และก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 

/การเชื่อมโยง...



     การเชื่อมโยง    EP     BSC       KPIs แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ 
EP : FIO 2565 

F 

ต้นทุนเงินลงทุน 

สินทรัพย์ด าเนินงาน 

WACC 

Human Capital Information Capital Organization Capital 

ต้นทุนของเจ้าของ 

ต้นทุนการกู้ 
รายได้ขายสินค้า/บริการ 

ค่าใช้จ่ายผันแปร 
งานระหว่างก่อสร้าง 

C 

I 

L&G 

จ านวนลูกค้า/ ราคาสินค้า 

ค่าใช้จ่ายคงที ่

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
• อัตราเพ่ิมข้ึนของรายได้ท่ีส าคัญ
• ปริมาณไม้แปรรูป/
• ผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึน
•ผลิตสวนป่าเพ่ิมข้ึน

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• ผลผลิตสวนป่าไม้สัก 
• รายได้อุตสาหกรรมไม้
• ผลผลิตยางพารา
• ไม้แปรรูป/ ผลิตภัณฑ์
• รายได้สวนป่าไม้โตเร็ว
• รายได้สวนป่าไม้ยางพารา
• รายได้ขายไม้แปรรูป
• รายได้ท่องเที่ยว/ รายได้อ่ืนๆ 

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• กลยุทธ์การจัดการผลผลิต
• ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ

 ตัวชี้วัด (KPIs)
• ปริมาณเพิ่มของผลิตภัณฑ์
• ผลส าเร็จในการปรับปรุงระเบียบ/
เจรจาผ่อนผันระเบียบ 

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• การก าหนดราคา

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์

รูปแบบสินค้าใหม่
• การบริการลูกค้า
• การพัฒนาด้านการตลาด

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
• ผลส ารวจความพึงพอใจจากลูกค้า
• อัตราเติบโตของลูกค้า
• ผลส าเร็จการเจรจากับลูกค้า
• จ านวนลูกค้าใหม่
• จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มข้ึน
• จ านวนการซื้อซ้ า

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• ค่าเช้ือเพลิง
• ค่าเช่ารถยนต์
• ค่าซ่อมบ ารุง

 ตัวช้ีวัด(KPIs)
• อัตราค่าใช้จ่ายที่ลดลง
• ผลส าเร็จการด าเนินการตาม
แผนการลดค่าใช้จ่าย

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• เงินเดือน/สวัสดิการ
• ค่าสาธารณูปโภค
• ค่าใช้จ่ายการบริหาร

 ตัวช้ีวัด (KPIs)
• อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้
• ผลส าเร็จการด าเนินการตามแผน
การลดค่าใช้จ่าย

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
•การบริหารจัดการสินทรัพย์/ ขาย/ พัฒนา
•การบริหารสินทรัพย์ ท่ีดินกรรมสิทธิ์

 ตัวชี้วัด (KPIs)
• รายได้จากการพัฒนา / อัตราการใช้ท่ีดิน/ ทรัพย์สิน
• รายได้จากบริษัทจังหวัด
• ผลส าเร็จการช าระบัญชี มอท. 

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
•การบริหารสินค้าคงคลัง/ ลดปริมาณ
•การบริหารลูกหนี้/ เร่งรัดลูกหนี้

 ตัวชี้วัด (KPIs)
 - ผลส าเร็จการบริหารสินค้าคงคลัง/
   การบริหารลูกหนี้ 
- ผลส าเร็จของโครงการกู้เงินอุตสาหกรรม/ ปลูกป่า 

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• การบริหารเงินลงทุนสวนป่า หาแหล่งเงินทุน
รอบการลงทุนที่เหมาะสม 

• ประสิทธิภาพการจัดการสวนป่าเชิงประนีต
(ลดการลงทุน) 

 ตัวชี้วัด (KPIs) 
• ผลส าเร็จการหาแหล่งเงินทุน
• ผลส าเร็จการลงทุนปลูกป่า/ คุณภาพ

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• การพัฒนาสายอาชีพ
• การพัฒนาความรู้
ความสามารถหลัก

• การปรับโครงสร้างองค์กร
• การจัดสรรบุคลากร

               ตัวช้ีวัด (KPIs) 
• ผลส ารวจความพึงพอใจพนักงาน
• ผลส าเร็จในการประเมินผล
• ผลส าเร็จในการสร้างแรงจูงใจ
• ผลส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• การบริหารความเสี่ยง
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ตัวช้ีวัด (KPIs) 
• ผลส าเร็จด้านบริหารความเสี่ยง
• ผลส าเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตัวช้ีวัด (KPIs) 
• ผลส าเร็จการด าเนินการตามแผน
แม่บทสารสนเทศขององค์กร

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• ต้นทุนสินค้า 
• ค่าใช้จ่ายบริหาร

 ปัจจัยขับเคลื่อน 
• การกู้เงินลงทุน

อุตสาหกรรมไม้/ปลูกป่า

 ตัววัด (KPIs) 
• จ ำนวนเงินท่ีกู้ได้
• อัตรำกำรลดลงดอกเบี้ยเงินกู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน 

ปริมาณสินค้า 

 ตัวช้ีวัด (KPIs) 
• ต้นทุนขายต่อหน่วยลดลง
• อัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายฯ
• คชจ./ ต่อรายได้จากการด าเนินงาน

การลดค่าใช้จ่าย 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
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Strategy Map 
ยุทธศาสตร์ 1 : ก าหนดบทบาท

รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ 2 : บริหารการลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความ

ยั่งยืนในระยะยาว  

ยุทธศาสตร์ 4 : สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและเทคโลยีให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร ์
ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 

ยุทธศาสตร์ 5 : ส่งเสริมระบบ 
ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส 

และมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม  

(BCG Model) 

1. ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับ
บริบทองค์กรเพื่อสนับสนุน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

2. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของประชาชนรวมถึงสร้าง/

แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน 

3 ร่วมมือกับภาคธุรกิจ 
เพื่อน าองค์ความรู ้

ไปต่อยอดใช้ประโยชน ์

4. ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้าง
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรด้วยการ 
ปลูกป่าเศรษฐกิจ 

5. บริหารจัดการการลงทุน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

6. จัดหาแหล่งเงินทุน
ที่เหมาะสมกับการ 

ด าเนินธุรกิจ 

7. ฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการเงิน 

8. ปรับปรุงพัฒนาและขยายการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 

13. ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ

ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
และหลักธรรมาภิบาล 

14. เสริมสร้างบุคลากร 
ให้มีขีดสมรรถนะสูง 

3 โครงการ/ 9 กิจกรรมย่อย 

15. ด ารงวิถีชีวิตแนวใหม่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจใหม่ 

(BCG Economy) 

9. บริหารทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่ง 

รายได้เพิ่มเติม 

10. เพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการภาวะวิกฤต 

11. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ

ของ อ.อ.ป. 

12. ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล
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สูงขึ้น

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการสรา้งค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตรป์ระจ าปี 2565

หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1.1 หลักการและเหตุผล

1.3 เป้าหมาย

 เพื่อลดรายจ่ายต้นทุนในการผลิตสินค้าของ อ.อ.ป. 
1.2 วัตถุประสงค์

1. รายจ่ายต้นทุนสินค้าลดลงร้อยละ 5 จากงบประมาณรายได้ – รายจ่าย อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

1 แผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้า

แต่ยังสามารถผลิตสินค้าได้ตามปกติ ก็จะสามารถสร้างก าไรให้ อ.อ.ป. เพิ่มขึ้น ดังนั้นแผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เพื่อให้หน่วยงานมีก าไรจากการจ าหน่ายสินค้า

       การผลิตสินค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตซ่ึงจะแปรผันตามการผลิตสินค้า เมือ่ผลิตสินค้ามากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย หากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าลงได้

2. ค่า EP เพิ่มขึ้นจากแผนด าเนินงานประจ าปี 2565 จาก 77.56 ล้านบาท เป็น 106.70 ล้านบาท

2. ค่า EP ที่เพิ่มขึ้นจากแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

1.4 ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละของรายจ่ายต้นทุนสินค้าที่ลดลงจากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565
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รายการค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าที่จะน ามา

จัดท ามาตรการลดค่าใช้จ่าย 5 รายการหลัก

1. ค่าจ้างบุคลากรและผลิตสินค้า

2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน
4. ค่าปุ๋ยเคมีส าหรับผลิตยางพารา

5. ค่าสาธารณูปโภค

 -มีมาตรการประหยัดเพื่อควบคุมและลด

ค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า 5 รายการหลักลง

10% จากเป้าหมาย

 - มีแนวทางในการพิจารณาจ้างบุคลากร

และผลิตสินค้าในจ านวนที่เหมาะสมกับ

ปริมาณการขาย

 - มีแนวทางในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินสม่ าเสมอ

ไม่ให้เกิดความเสียหายหนัก

 - มีแนวทางควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงตาม

ความจ าเป็นในงาน และควบคุมไม่ให้เกิดร่ัวไหล

 - มีแนวทางควบคุมการใส่ปุ๋ยตามความ

เหมาะสมตามหลักวิชาการ และฤดูกาล

 - มีมาตรการประหยัดน้ า/ ไฟฟ้า/ 

อินเตอร์เน็ต/ โทรศัพท/์ แฟกซ์ และควบคุม

การใช้ตามความจ าเป็น

เพื่อก าหนดรายการค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า ที่จะน ามา

สินค้า 5 รายการหลักให้ได้สัดส่วนลดลง 10% โดยเน้น

2. มาตรการก าหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย
ต้นทุนสินค้า

จัดท ามาตรการลดค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย/ ผลลัพธ์

1.5 แผนปฏิบัติการ : แผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้า

กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รบัผิดชอบ

ด าเนินงานปี 2565 และข้อมูลย้อนหลัง ปี 2564

 - วิเคราะห์ต้นสินค้าทุกชนิดของ อ.อ.ป. ตามแผนการ

1. มาตรการตรวจสอบต้นทุนสินค้าย้อนหลังเฉลีย่

 ส านักผลิตทุกส านัก

 - ก าหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต้นทุน

มาตรการประหยัด
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 - มีแนวทางควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า

รายการอื่น ๆ ลง 5% จากเป้าหมาย

 - มีการก ากับติดตามผลการเบิกจ่าย

ต้นทุนสินค้าทั้ง 5 รายการหลักอย่างเข้มงวด งบประมาณของรายการหลัก 5 รายการ

 - รายงานการเปรียบเทียบค่าใช่จ่าย

 รายไตรมาส

 - มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข

ผลการด าเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

 ส านักผลิตทุกส านัก

โดยเน้นมาตรการประหยัด

 - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

พร้อมด าเนินการตามมาตรการที่ปรับปรุง และรายงาน

3. มาตรการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง 

 - ติดตามการด าเนินงาน วิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย

4. มาตรการประเมนิผลและปรบัปรงุแนวทางและวิธีการ

ต้นทุนสินค้าทุกมาตรการอย่างเข้มงวด

วิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า

 - ด าเนินตามแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย

ต้นทุนสินค้าที่อยู่นอกเป้าหมายให้ได้สัดส่วนลดลง 5%

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม

1.5 แผนปฏิบัติการ : แผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้า (ต่อ)

 - ก าหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย/ ผลลัพธ์
ระยะเวลาด าเนินงาน

22



2. ค่า EP ที่เพิ่มขึ้นจากแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

น ามาบริหารให้มีการใช้จ่ายลดลงจากเป้าหมายได้ โดยที่พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายบริหารลง โดยที่ไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เมือ่ภาพรวมมีค่าใช้จ่ายลดลง ก็จะส่งผลให้องค์กร
มีก าไรสุทธิสูงขึ้น การจัดท าแผนลดรายจ่ายบริหารจึงเป็นการน าระบบ EVM มาใช้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกแนวทางหนึ่งด้วย

2.3 เป้าหมาย
1. รายจ่ายการบริหารลดลงร้อยละ 5 จากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการสรา้งค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตรป์ระจ าปี 2565

หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2. แผนลดรายจ่ายบรหิาร

2.1 หลักการและเหตุผล
       รายจ่ายในการบริหารเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายของหน่วยผลิตและค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน อ.อ.ป. มีรายจ่ายในการบริหารที่สูงมาก แต่เป็นรายการที่สามารถ

2.2 วัตถุประสงค์
       เพื่อลดค่าใช้จ่ายบริหารของหน่วยงาน

2. ค่า EP เพิ่มขึ้นจากแผนด าเนินงานประจ าปี 2565 จาก 77.56 ล้านบาท เป็น  97.37 ล้านบาท

2.4 ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละของรายจ่ายบริหารที่ลดลงจากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565
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รายการค่าใช้จ่ายที่จะน ามาจัดท ามาตรการ

ลดค่าใช้จ่าย 5 รายการหลัก

1. ค่าจ้างบุคลากรและอื่น ๆ

2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน
4. ค่าเบี้ยเล้ียง/ ค่าเช่าที่พัก

5. ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์

 - มีมาตรการประหยัดเพื่อควบคุมและลด

ค่าใช้จ่ายบริหารและการขาย 5 รายการหลัก

ลง 10% จากเป้าหมาย

 - มีแนวทางในการพิจารณาจ้างบุคลากร

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น

 - มีแนวทางในการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

สม่ าเสมอ ไม่ให้เกิดความเสียหายหนัก

 - มีแนวทางควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงตาม

ความจ าเป็นในงาน ไม่ให้เกิดการร่ัวไหล

 - มีแนวทางควบคุมการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเล้ียง/

ค่าเช่าที่พัก ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

ทุกส านัก

กิจกรรม

มาตรการลดค่าใช้จ่าย

2. มาตรการก านดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย

บรหิาร

ระยะเวลาด าเนินงาน

ปี 2564 เพื่อก าหนดรายการค่าใช้จ่ายที่จะน ามาจัดท า

รายการค่าใช้จ่ายที่จะปรับลดจากข้อมูลผลการด าเนินงาน

1. มาตรการตรวจสอบค่าใช้จ่ายย้อนหลังเฉลีย่

 - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารของหน่วยงานเพื่อค้นหา

ผู้รบัผิดชอบ

มาตรการประหยัด

บริหาร 5 รายการหลักให้ได้สัดส่วนลดลง 10% โดยเน้น

 - ก าหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการ

2.5 แผนปฏิบัติการ : แผนลดรายจ่ายบรหิาร

เป้าหมาย/ ผลลัพธ์
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 - มีแนวทางควบคุมค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
 - มีแนวทางควบคุมและลดค่าใช้จ่ายบริหาร

และการขายรายการอื่น ๆ ลง 5% จาก

เป้าหมาย

 - มีการก ากับติดตามผลการเบิกจ่าย

ทั้ง 5 รายการหลัก (หรือมากกว่า) อย่างเข้มงวด งบประมาณของรายการหลัก 5 รายการ

 - รายงานการเปรียบเทียบค่าใช่จ่าย

รายไตรมาส

 - มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดท ามาตรการขึ้นใหม่ เพื่อ

ให้พนักงานตระหนักและร่วมมือกันจนสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายตามแผน SIP

ทุกส านัก

ด าเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบ

ทุกมาตรการอย่างเข้มงวด

บริหาร ที่อยู่นอกเป้าหมายให้ได้สัดส่วนลดลง 3%

 - ด าเนินตามแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายบริหาร

2.5 แผนปฏิบัติการ : แผนลดรายจ่ายบรหิาร (ต่อ)

โดยเน้นมาตรการประหยัด

เป้าหมาย/ ผลลัพธ์
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รบัผิดชอบ

3. มาตรการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง 

กิจกรรม

 - ติดตามการด าเนินงาน วิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายบริหาร

ด าเนินการตามมาตรการที่ปรับปรุง และรายงานผลการ

 - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข พร้อม

4. มาตรการประเมนิผลและปรบัปรงุแนวทางและวิธีการ

 - ก าหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการ
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2. ค่า EP ทีเ่พิม่ขึ้นจากแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

 เพือ่เพิม่รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส

3.3 เป้าหมาย
1. รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสเพิม่ขึ้นร้อยละ 2 จากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

3.4 ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละของรายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสทีเ่พิม่ขึ้นจากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

2. ค่า EP เพิม่ขึ้นจากแผนด าเนินงานประจ าปี 2565 จาก 77.56 ล้านบาท เป็น 78.92 ล้านบาท

3.2 วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2565

หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3. แผนเพ่ิมรายได้สวนป่าไมโ้ตเร็ว

3.1 หลักการและเหตุผล
       อ.อ.ป. มีพืน้ทีป่ลูกยูคาลิปตัสประมาณ 97,815 ไร่ หรือคิดเป็น 3.56 % ของพืน้ทีป่ลูกยูคาลิปตัสทัง้ประเทศ โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 8-12 ตัน/ ไร่ ซ่ึงอยู่ในระดับต่ า รูปแบบการจ าหน่ายส่วนใหญ่จะจ าหน่ายเป็น

ไม้ท่อน โดยชั่งน้ าหนักเป็นตันหรือเหมาเป็นไร่ ราคากลางจ าหน่ายในปัจจุบันยังเป็นราคาทีไ่ม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การบริหารจัดการผลผลิตด้วยการเพิม่ประสิทธิภาพในการจ าหน่าย กระบวนการก ากับดูแลการท าไม้ออกอย่าง

เคร่งครัด และจัดท าเง่ือนไขการชั่งน้ าหนักไม้ยูคาลิปตัสให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันหรือตามก าหนด เพือ่รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน หากไม่สามารถท าตามเง่ือนไขได้ ต้องมีการปรับเงินจากผู้ซ้ือ มาตรการเหล่านี้จึงเป็น

โอกาสทีจ่ะเพิม่รายได้ให้กับองค์การได้
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 - มีคู่มือการท่าไม้และส่งมอบไม้

 - มีรายการขนาดและแผนการส่งมอบไม้

 - มีรายการแยกขนาดของสินค้าไม้

 และราคาต่อหน่วย

 - มีรายได้การจ่าหน่ายเศษไม้ปลายไม้เพิม่ขึ้น

 - มีการด่าเนินการตามแนวทางฯ

 - มีรายงานผลการด่าเนินงานทุกมาตรการ

สวนป่าไมยู้คาลิปตัส

 - มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข

2. มาตรการเพ่ิมราคาต่อหน่วยสินค้า

 - ด่าเนินการตามแนวทางของทุกมาตรการ

ออป.ภาค ทีม่ี
ผลผลิตยูคาลิปตัส

ให้ด่านินการตัดไม้และชั่งน้่าหนักไม้ให้ทันภายใน 1-2 วัน

เพือ่ให้สูญเสียน้่าหนักไม้น้อยทีสุ่ด

ก่อนช่ังน้ าหนัก

ท่าไม้ ตามขนาดทีก่่าหนดอย่างเคร่งครัด

 - ก่าหนดขนาดส่งมอบไม้และควบคุมการน่าไม้ออกจากแปลง

 - ก่าหนดวิธีการท่าไม้ตามสัญญา โดยการนัดหมายผู้ซ้ือ

 - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข พร้อม

ด่าเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบ

 - จัดกลุ่มสินค้าและจ่าหน่ายตามขนาด เพือ่เพิม่ราคาต่อหน่วย

สินค้า

ด่าเนินการตามมาตรการทีป่รับปรุง และรายงานผลการ

 - ประมูลจ่าหน่ายเศษไม้ปลายไม้ทีเ่หลือจากการท่าไม้ตามสัญญา
เช่น ไม้ชีวมวลเพือ่เพิม่รายได้ และลดเศษไม้ปลายไม้ในแปลงท่าไม้

3. มาตรการสร้างมลูค่าจากเศษไม-้ปลายไม้

4. มาตรการก ากับติดตามการด าเนินงาน

 - ติดตามการด่าเนินงาน ทุกมาตรการอย่างเข้มงวด

5. มาตรการประเมนิผลและปรับปรุงมาตรการเพ่ิมรายได้ผลผลิต

1. มาตรการควบคุมการส่งมอบไมแ้ละลดการสูญเสียน้ าหนักไม้

3.5 แผนปฏิบัติการ :  แผนเพ่ิมรายได้ผลผลิตสวนป่าไมยู้คาลิปตัส (ให้พิจารณาผลักดันการเพิม่ผลผลิตให้สูงกว่าเป้าหมาย)

กิจกรรม เป้าหมาย/ ผลลัพธ์
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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และในพื้นที่ภาคเหนือบางส่วน  ผลผลิตส่วนใหญ่เปน็น้้ายางพาราสด มีบางส่วนจ้าหน่ายเปน็ยางแผ่นดิบและเศษยาง (ยางก้อนถ้วย) แต่ราคาจ้าหน่ายน้้ายางพารามีความผันผวนสูงและปรับตัวลดลง การเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

การเก็บเก่ียว จงึเปน็โอกาสที่จะท้าให ้อ.อ.ป. มีรายได้จากการจ้าหน่ายน้้ายางพารามากขึ้น

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2565

หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

4. แผนเพ่ิมรายได้ผลผลิตยางพารา

4.1 หลักการและเหตุผล
        อ .อ.ป. มีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 78,179 ไร่ หรือคิดเปน็ 0.63% ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ โดยผลิตและจ้าหน่ายน้้ายางพาราสวนปา่ในทอ้งที่จงัหวัดภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

2. ค่า EP เพิ่มขึ้นจากแผนด้าเนินงานประจ้าป ี2565 จาก 77.56 ล้านบาท เปน็ 82.45 ล้านบาท

2. ค่า EP ที่เพิ่มขึ้นจากแผนการด้าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ้าป ี2565

4.4 ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละของรายได้ผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นจากแผนรายได้ – รายจา่ยของ อ.อ.ป. ประจ้าป ี2565

4.2 วัตถุประสงค์
 เพื่อจดัการผลผลิตและการจ้าหน่ายน้้ายางพาราใหม้ีรายได้เพิ่มขึ้น

4.3 เป้าหมาย
1. รายได้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากเปา้หมายในแผนด้าเนินงาน ป ี2565
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 - มีข้อมูลรายละเอียดในระดับสวนปา่

 - มีแผนการจดัการผลผลิต

 - ผู้กรีดยางพาราได้รับการพัฒนาฝีมือ

3. มาตรการเพ่ิมปริมาณน้ ายาง

 - มีการก้าหนดแปลงกรีดล่วงหน้า และกรีดเร่ง

ตามแผน

 - มีรายชื่อผู้กรีดส้ารองและวิธีติดต่อตามล้าดับ

 - มีการใช้เทคนิคต่างๆ ในช่วงฤดูฝน

 - มีผังการควบคุมและรับผิดชอบ

 - มีผลผลิตค่าเฉล่ียรายเบอร์กรีด

 - มีข้อมูล %DRC เปรียบเทยีบ 

 - มีบทก้าหนดลงโทษส้าหรับผู้กระท้าความผิด

1. มาตรการก าหนดวันกรีดที่เหมาะสมทั้งปี

2. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้กรีดยางพารา

4. มาตรการป้องกันการขโมยผลผลิตยางพารา

 - จดัฝึกอบรมพัฒนาฝีมือผู้กรีดยางพารา

 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดแปลงกรีดยางพาราในระดับสวนปา่

ประกอบด้วย จ้านวนต้นกรีด/ ผลผลิตย้อนหลัง 3 ป/ี จ้านวนเบอร์กรีด/

จ้านวนวันกรีดย้อนหลัง 3 ป/ี % ผลผลิตในแต่ละเดือน

 - จดัท้าแผนควบคุม/ ก้าหนดจ้านวนวันกรีด-เวลากรีดที่เหมาะสม

ของแต่ละสวนปา่ เพื่อใหไ้ด้ผลผลิตตามเปา้หมาย

 - ก้าหนดใหม้ีการกรีดเร่งน้้ายางพาราแปลงที่มีแผนตัดฟัน

ไม้ยางพาราก่อนการท้าไม้ออกล่วงหน้า 1 ปี

4.5 แผนปฏิบัติการ : แผนเพ่ิมรายได้ผลผลิตยางพารา (แผนเพิ่มรายได้ผลผลิตยางพารา ใหพ้ิจารณาผลักดันการเพิ่มผลผลิตใหสู้งกว่าเปา้หมาย )

กิจกรรม เป้าหมาย/ ผลลัพธ์
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

และผู้ซ้ือทกุวัน

ออป.ภาค ที่มี
ผลผลิตยางพารา

 - ตรวจสอบผลผลิตรายแปลง เบอร์กรีด เพื่อหาค่าปริมาณน้้ายาง 

ที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบเปรียบเทยีบปริมาณน้้ายางที่กรีดได้ 

กับปริมาณที่ควรจะได้จริง 

 - เปรียบเทยีบ %DRC และน้้าหนักสด ระหว่างของสวนปา่

 - ก้าหนดบทลงโทษผู้กระท้าความผิด ที่เหมาะสม

 - ใช้เทคนิคการกรีดยางในช่วงฤดูฝน

 - จดัใหม้ีผู้ควบคุม ดูแลแปลงยางพารา

 - จดัเตรียมผู้กรีดส้ารอง เพื่อทดแทนผู้กรีดหลักในแปลงกรีดที่ว่าง
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 -มีการด้าเนินการตามแนวทางฯ

 -มีการรายงานผลผลิตใหห้น่วยงานทราบทกุวัน

 -มีรายงานผลการด้าเนินงานทกุมาตรการ

 -มีการวิเคราะหป์ญัหาอุปสรรคและแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข

 -วิเคราะหป์ญัหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข พร้อมด้าเนินการ

5. มาตรการก ากับติดตามการด าเนินงาน

 -ติดตามการด้าเนินงาน ทกุมาตรการอย่างเข้มงวด

6. มาตรการประเมินผลและปรับปรุงมาตรการเพ่ิมรายได้ผลผลิต

 -รายงานผลผลิตรายวันให ้อ.อ.ป. ภาคทาง App Line ทกุวัน

ยางพารา

 -ด้าเนินการตามแนวทางของทกุมาตรการ

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ออป.ภาค ที่มี
ผลผลิตยางพารา

ตามมาตรการที่ปรับปรุง และรายงานผลการด้าเนินงานให ้      อ.อ.ป. 
ทราบ

4.5 แผนปฏิบัติการ : แผนเพ่ิมรายได้ผลผลิตยางพารา (ต่อ)

กิจกรรม เป้าหมาย/ ผลลัพธ์

30



5.2 วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2565

หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5. แผนเพ่ิมรายได้สวนป่าไมส้ัก

5.1 หลักการและเหตุผล
       อ.อ.ป. เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้สักรายใหญ่ของประเทศ มีพืน้ทีป่ลูกประมาณ 491,421 ไร่ เป็นผู้ผลิตไม้ซุงสักสวนป่า เพือ่การให้สอยภายในประเทศมากทีสุ่ด โดยสวนป่าสักภาคเอกชนจะเป็นผู้ผลิตรองลงมา ธุรกิจ

ไม้สักที ่อ.อ.ป. ด าเนินการท าออก จะเน้นไปทีก่ารขายไม้ซุงท่อนภายในประเทศ มีการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายการค้ามีนโยบายลดภาษีส่งออก ท าให้ อ.อ.ป. มีโอกาสเพิม่รายได้จากการส่งออกไม้สักท่อนอีกช่องทาง
หนึ่ง โดยราคาการจ าหน่ายไม้ซุงสักในประเทศเฉล่ียอยู่ที ่9,000-10,000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร หากมีการส่งออกไม้สักท่อนคาดว่าจะมีรายได้เพิม่จากการจ าหน่ายส่งออก รวมถึงการวางแผนท าไม้ทีรั่ดกุม ควบคุมค่าใช้จ่ายกกระ
บวนการท าไม้ออก และการคัดคุณภาพไม้ก าหนดราคาจ าหน่าย ก็จะท าให้มีสัดส่วนก าไรจากธุรกิจสวนป่าไม้สักมากขึ้น

5.3 เป้าหมาย
1. รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้สักเพิม่ขึ้นร้อยละ 2 จากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

5.4 ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละของรายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้สักทีเ่พิม่ขึ้นจากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

2. ค่า EP เพิม่ขึ้นจากแผนด าเนินงานประจ าปี 2565 จาก 77.56 ล้านบาท เป็น 85.65 ล้านบาท

2. ค่า EP ทีเ่พิม่ขึ้นจากแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

 เพือ่เพิม่รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้สัก
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 - แผนควบคุมค่าใช้จ่ายล้มไม/้ท าไม้

 - มีรายการแยกขนาดของสินค้าไม้

 และราคาต่อหน่วย

 - มีรายได้การจ าหน่ายเศษไม้ปลายไม้เพิม่ขึ้น

 - มีการด าเนินการตามแนวทางฯ

 - มีรายงานผลการด าเนินงานทุกมาตรการ

สวนป่าไมส้ัก

 - มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข

2. มาตรการเพ่ิมราคาต่อหน่วยสินค้า จากการจัดกลุ่มไมท้ าการตลาด

 - ด าเนินการตามแนวทางของทุกมาตรการ

ออป.ภาค ทีม่ี
ผลผลิตยูคาลิปตัส

 - ก าหนดวิธีการท าไม้ การวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายล้มไม/้ท าไม้

 - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข พร้อม

ด าเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบ

 - จัดกลุ่มสินค้าและจ าหน่ายตามขนาด เพือ่เพิม่ราคาต่อหน่วย

สินค้า

ด าเนินการตามมาตรการทีป่รับปรุง และรายงานผลการ

 - ประมูลจ าหน่ายเศษไม้ปลายไม้ทีเ่หลือจากการท าไม้

3. มาตรการสร้างมลูค่าจากเศษไม-้ปลายไม้

4. มาตรการก ากับติดตามการด าเนินงาน

 - ติดตามการด าเนินงาน ทุกมาตรการอย่างเข้มงวด

5. มาตรการประเมนิผลและปรับปรุงมาตรการเพ่ิมรายได้ผลผลิต

1. มาตรการควบคุมระบบการล้มไม้/ท าไม้

5.5 แผนปฏิบัติการ :  แผนเพ่ิมรายได้ผลผลิตสวนป่าไมส้ัก (ให้พิจารณาผลักดันการเพิม่ผลผลิตให้สูงกว่าเป้าหมาย)

กิจกรรม เป้าหมาย/ ผลลัพธ์
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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2. ค่า EP ที่เพิ่มขึ้นจากแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

2. ค่า EP เพิ่มขึ้นจากแผนด าเนินงานประจ าปี 2565 จาก 77.56 ล้านบาท เป็น  78.04 ล้านบาท

6.4 ตัวช้ีวัด

 ผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน ให้น้อยลง ก็จะท าให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ต้นทุนเงินทุนลดลง ส่งเสริมให้ค่า EP สูงขึ้นได้

       เพื่อลดต้นทุนสินค้าลง จากการลดสินค้าคงคลัง (สินทรัพย์หมุนเวียน)

6.3 เป้าหมาย
1. ลดสินค้าคงคลังลงร้อยละ 5 จากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565

6.2 วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการสรา้งค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตรป์ระจ าปี 2565

หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

6. แผนลดสินค้าคงคลัง

6.1 หลักการและเหตุผล
 ลดสินค้าคงคลัง (สินทรัพย์หมุนเวียน) สินค้าคงคลังในแต่ละปี มีมูลค่าค่อนข้างสูง ท าให้ตัวเลขต้นทุนเงินทุนสูง การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือสะสม เช่น ไม้ซุงสักสวนป่า ไม้สักสวนป่าแปรรูป

1. ร้อยละของสินค้าคงคลังที่ลดลงจากแผนรายได้ – รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565
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 - มีรายงานการส ารวจสินค้า

 - มีการจัดกลุ่มแยกประเภทและคุณภาพสินค้า

 - มีการประชุม/ขออนุมัติราคาขายสินค้า

 - มีการจัดท าประกาศลดราคา/ประชาสัมพันธ์/

เพิ่มช่องทางจ าหน่ายที่ชัดเจน ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงสินค้าได้ง่ายกว่าเดิม

 - มีรายงานการส ารวจความต้องการสินค้า/

การวางแผนผลิต-จ าหน่าย และก าหนด

ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน

เงินทุน

- จัดท าประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2. มาตรการลดราคาสินค้าคงคลังและการจัดจ าหน่าย

   - ส ารวจปริมาณ-คุณภาพสินค้าคงคลัง ของส านัก

   - จัดกลุ่มแยกประเภทสินค้า แยกคุณภาพสินค้า

ส านักผลิตทุกส านัก

- พิจารณาเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย

- ประกาศลดราคาสินค้า

3. มาตรการควบคุมปรมิาณสินค้าคงคลัง
- ส ารวจความต้องการของตลาด

- จัดท าแผนผลิตสินค้าตามออเดอร์ เพื่อลดสินค้าค้างสต็อก

- จัดท าแผนก าหนดสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

- จัดท าแผนการจ าหน่ายสินค้า

เป้าหมาย/ ผลลัพธ์
ระยะเวลาด าเนินงาน

   - ก าหนดราคาสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับคุณภาพ

1. มาตรการส ารวจประเมนิสินค้า

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม

6.5 แผนปฏิบัติการ : แผนลดสินค้าคงคลัง (สินทรพัย์หมนุเวียน)
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แผนปฏิบัติการ EVM ประจ าปี 2565 
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ระดับ 66 หน่วยงาน

คะแนน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. รับผิดชอบ
1 เริ่มมีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ

ระยะที ่1 การเตรียมความพร้อม
กิจกรรมหลักที ่1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้น

   1.1) แต่งต้ังคณะท ำงำน EVM ของ อ.อ.ป. ส.นผ. ค าสัง่เดิม (85/2560)

   1.2) จัดท ำแผนปฏิบติักำรในกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรมูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ (Economic Value คณะท างาน
Management - EVM)  (แผนปฏิบติักำร EVM ประจ ำป)ี มำใช้ในปงีบประมำณ 2565
กิจกรรมหลักที ่2 ฝึกอบรม
   2.1) อบรมผู้บริหำรระดับสูง (ผู้บริหำรระดับสูง นับต้ังแต่ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรลงมำรวม 3 ระดับ) ส.นผ. วาระอบรม

เก่ียวกับแนวคิดระบบ EVM รวมถึงหลักกำรของ Financial และ Operational Driver Tree เพือ่ให้ ในการประชุมหวัหน้าหน่วยงาน

ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของระบบ EVM ได้
   2.2) อบรมผู้บริหำรระดับสูง (ผู้บริหำรระดับสูง นับต้ังแต่ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรลงมำรวม 3 ระดับ) ส.นผ. วาระอบรม

เก่ียวกับแนวคิดระบบ Balance Scorecard (BSC) เพือ่ใหผู้้บริหำรมีควำมเข้ำใจถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ ในการประชุมหวัหน้าหน่วยงาน

ของระบบ Balance Scorecard ได้

   2.3) อบรมคณะท ำงำนเร่ืองกำรวัดค่ำ EP เพือ่ใหม้ีควำมเข้ำใจในเร่ือง EVM และสำมำรถค ำนวณหำค่ำ EP ส.นผ. วาระอบรม

ส ำนักของตนเองได้เปน็อย่ำงดี ในการประชุมหวัหน้าหน่วยงาน

   2.4) อบรมใหค้วำมรู้ ควำมเข้ำใจเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบ EVM ต่อพนักงำนทัว่ทัง้องค์กร เพือ่ใหพ้นักงำน ส.นผ./ ทกุส านัก จัดอบรมในภูมภิาค/ ส.นง.กลาง

มีควำมเข้ำใจถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของระบบ EVM ได้
กิจกรรมหลักที ่3 พัฒนาระบบ EVM

   3.1) ศึกษำกำรค ำนวณอัตรำต้นทนุเงินทนุ กำรก ำหนดนโยบำยในกำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีและกำรค ำนวณค่ำ คณะกรรมการก าหนดทิศทางฯ จัดประชุมคณะกรรมการ

Capital Charge ในอดีตในระดับองค์กร (อ.อ.ป. ทบทวน และก ำหนดนโยบำย EVM และ รำยกำรปรับปรุงทำงบญัชี) ก าหนดทศิทางของ อ .อ.ป

   3.2) ก ำหนดกำรวัดผลงำนด้ำนค่ำ EP สร้ำงควำมรับผิดชอบ  ของผู้บริหำรอย่ำงน้อย 3 ระดับแรกของโครงสร้ำง ส.นผ. และ ส.บก.
   3.3) น ำระบบ EVM มำเชื่อมโยงกับระบบ BSC ในระดับองค์กร คณะท างาน รายละเอียดปรากฎอยู่ในเล่มแผน SIP

ระยะที ่2 การน าระบบ EVM เช่ือมโยงกับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที ่1 พัฒนาระบบวัดผลงานในระดับถัดไป

   1.1) ค ำนวณค่ำ EP ป ี2565 ของระดับองค์กร (อ.อ.ป.) และ ระดับส ำนัก ออป.ภาค/ ส.คช

กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการปี 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ EVM  ประจ าปี 2565  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(แผนปฏิบัติการในการน าระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management - EVM) มาใช้ ประจ าปีงบประมาณ 2565)
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ระดับ 66 หน่วยงาน

คะแนน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. รับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที ่2 เช่ือมโยงระบบ EVM เข้ากับกระบวนการด าเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงานหลัก

   2.1) จัดท ำผัง Operational Driver Tree ป ี2565 ของระดับองค์กร (อ.อ.ป.) และ ระดับส ำนัก ส.บง./ ออป.ภาค/ ส.คช

   2.2) จัดท ำและทบทวนแผนกลยุทธ์เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสร้ำงค่ำก ำไรเชิงเศรษฐศำสตร์ คณะท างาน
(Strategic Improvement Plan: SIP) ประจ ำป ี2565

กิจกรรมหลักที ่3 พัฒนาระบบ Balanced Scorecard (BSC)
   3.1) จัดท ำระบบ Balanced Scorecard ในระดับองค์กร ส.นผ./ คณะท างาน รายละเอียดปรากฎอยู่ในเล่มแผน SIP

   3.2) เชื่อมโยงผลงำนของ KPI ตำมระบบ Balanced Scorecard กับผลตอบแทนผู้บริหำรสูงสุด ส.นผ. และ ส.บก.
2 มีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบ้ืองต้น

กิจกรรมหลักที ่1 EVM for Planning มีกำรเชื่อมโยง EVM เปน็ส่วนหนึง่ในกำรจัดท ำแผนธุรกิจ

 และแผนงบประมำณ
   1.1) น ำแนวคิดระบบกำรบริหำรจัดกำรเพือ่สร้ำงมูลค่ำ (EVM) เช่น กำรค ำนวณค่ำ EP/ กำรผูกโยง EVM ทกุส านัก

 และ BSC เพือ่เปน็ส่วนหนึง่ในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำป ีและ/หรือกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี
   1.2) คณะท ำงำนจัดท ำ/ทบทวน (1) คู่มือแผนกลยุทธ์เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสร้ำงค่ำก ำไรเชิงเศรษฐศำสตร์ คณะท างาน
(Strategic Improvement Plan: SIP) องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไม้ และ (2) คู่มือกำรจัดท ำแผนธุรกิจ

และแผนงบประมำณโดยใช้แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรเพือ่สร้ำงมูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไม้
เพือ่ใช้เปน็แนวทำงปฏิบติัขององค์กร
กิจกรรมหลักที ่2 EVM for Investment and  Resource  Allocation มีกำรใช้แนวคิดระบบ EVM
ในกำรวิเครำะหโ์ครงกำรลงทนุ
   2.1) น ำแนวคิดระบบกำรบริหำรจัดกำรเพือ่สร้ำงมูลค่ำ (EVM) เช่น กำรกำรค ำนึงถึงต้นทนุเงินทนุ หรือ คณะท างาน

กำรวัดมูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ (ค่ำ EP) หรือค่ำกำรค ำนวณ NPV ฯลฯ เปน็ส่วนหนึง่ในกำรวิเครำะหใ์น
ในโครงกำรลงทนุใหม่

   2.2) คณะท ำงำนจัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรวิเครำะหโ์ครงกำรลงทนุ ตำมระบบบริหำรจัดกำรเพือ่สร้ำงมูลค่ำ คณะท างาน
เชิงเศรษฐศำสตร์ องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไม้  เพือ่ใช้เปน็แนวทำงปฏิบติัขององค์กร

กิจกรรมหลักที ่3  EVM  Monitoring  and  Reporting มีกำรรำยงำนค่ำ EP/KPI ตำม BSC ระดับองค์กร
และระดับส ำนัก

   3.1) ค ำนวณค่ำ EP ของระดับองค์กร (อ.อ.ป.) และ ระดับส ำนัก รำยไตรมำส ส.บง./ ออป.ภาค/ ส.คช
   3.2) รำยงำนผลกำรค ำนวณค่ำ EP ป ี2565 ของระดับองค์กร (อ.อ.ป.) และ ระดับส ำนักรำยไตรมำส ออป.ภาค/ ส.คช
 ให ้อ.อ.ป. ทรำบ (พร้อมวิเครำะหท์ำงกำรเงิน ระบสุำเหตุทีค่่ำ EP เปน็ไปตำมเปำ้หมำย หรือสูงขึ้น/ ต่ ำลง

จำกเปำ้หมำย หรือปจัจัยทีม่ีผลต่อค่ำ EP)
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   3.3) รำยงำนผลกำรค ำนวณค่ำ EP ป ี2565 ของระดับองค์กร (อ.อ.ป.) งวด 6 เดือน/ 12 เดือน ส.บง.

พร้อมวิเครำะหท์ำงกำรเงิน เสนอคณะกรรมกำรของ อ .อ.ป. เพือ่โปรดทรำบและใหข้้อคิดเหน็

   3.4) ค ำนวณค่ำ EP ประมำณกำรป ี2566 ประกอบกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนป ี2566 ส.นผ.
กิจกรรมหลักที ่3 ผู้บริหารสูงสุดเข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม

3 เช่ือมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
กิจกรรมหลักที ่1  มีการติดตามประเมินผลโครงการลงทนุและปรับแก้ไขอย่างครบถ้วน

1) การรายงานความคืบหน้าโครงการลงทนุเดิม/ใหม่ และผลทีเ่กิดข้ึนระหว่างโครงการเปรียบเทยีบกับแผน ออป.ภาค
 โดยมีการรายงานผลงวด 6 เดือน และ งวด 12 เดือน ให ้อ.อ.ป. ทราบ
กิจกรรมหลักที ่2   เช่ือมโยงผลงานค่า EP และ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

   2.1) ก ำหนดระดับของผู้บริหำรทีจ่ะพจิำรณำผลตอบแทนตำมค่ำ EP ส.นผ. และ ส.บก.
   2.2) คณะท ำงำนจัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรก ำหนดผลตอบแทนส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ตำมระบบบริหำรจัดกำร คณะท างาน

เพือ่สร้ำงมูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไม้
กิจกรรมหลักที ่3 ผู้บริหารระดับส านักเข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม ทกุส านัก

4 ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทัว่ทัง้องค์กร

กิจกรรมหลักที ่1  ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์
 (Strategic Improvement Plan) ของแต่ละส านักได้ครบถ้วน
   1.1) ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสร้ำงค่ำก ำไรเชิงเศรษฐศำสตร์ ทกุส านัก
 (Strategic Improvement Plan) ครบทกุกิจกรรมทีก่ ำหนดในแผน เพือ่มุง่เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำทีเ่พิม่สูงขึ้น
   1.2) พจิำรณำปรับปรุงแผน SIP เมือ่ปจัจัยภำยนอกส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ทกุส านัก

กิจกรรมหลักที ่2  ก าหนดแนวทางการวัดผลด าเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไปตามระบบ EVM/BSC/
KPIs และเตรียมความพร้อมแนวทางการวัดผล

   2.1) ก ำหนดค่ำ EP เปน็ตัวชี้วัดผู้บริหำรระดับสูง (2 ระดับ รองจำกผู้บริหำรสูงสุด) ส.นผ. และ ส.บก.
   2.2) ก ำหนดกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำร EVM ประจ ำป ี2565 และ ส.นผ.

แผน SIP เปน็ตัวชี้วัดระดับส ำนัก
กิจกรรมหลักที ่3  เจ้าหน้าทีห่ลักของแต่ละส านักเข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม ทกุส านัก
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5 พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเน่ือง

กิจกรรมหลักที ่1 มีการวิเคราะหแ์ละปรับปรุงเพ่ือวางแผนการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงลึกจากการวิเคราะห์

Driver Tree
   1.1) วิเครำะห ์วำงแผนและปรับปรุง เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำก Driver Tree ทัง้ในด้ำนรำยได้ และต้นทนุ/ ค่ำใช้จ่ำย ทกุส านัก

จัดท ำแผนปฏิบติักำรลดรำยจ่ำย/เพิม่รำยได้/ลดต้นทนุสินค้ำ/บริหำรสินค้ำคงเหลือ/ลดรำยจ่ำยบริหำร ฯลฯ ของส ำนัก
   1.2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรในกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรมูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ ทกุส านัก
(Economic Value Management - EVM)  (แผนปฏิบติักำร EVM ประจ ำป)ี รำยไตรมำส พร้อมรำยงำนปญัหำ
อุปสรรค แนวทำงแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะ หำกไม่เปน็ไปตำมแผนงำน
   1.3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสร้ำงค่ำก ำไรเชิงเศรษฐศำสตร์ ทกุส านัก

(Strategic Improvement Plan: SIP) ประจ ำป ี2565 รำยไตรมำส พร้อมรำยงำนปญัหำ อุปสรรค
  1.4) มีกำรกระจำยเปำ้หมำยระดับองค์กร สู่ ระดับส ำนัก ระดับฝ่ำย ระดับส่วน/งำน ทัง้เปำ้หมำยทำงกำรเงิน กระจายเป้าหมายตาเล่มแผน

และไม่ใช่กำรเงิน ด าเนินงานประจ าปี
  1.5) ใหค้วำมรู้ควำมเข้ำใจ เร่ืองกำรน ำระบบ EVM รวมถึง BSC และ Driver Tree มำใช้ในวงกว้ำง และเชิงลึก ส.นผ./ทกุส านัก
ต่อ พนง.กลุ่มใหม่ / พนง.กลุ่มเดิม เชิงลึก
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