เอกสารแนบหมายเลข 2

การประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4/2558
ที่

กิจกรรม

ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

แผนเพิ่มผลผลิตไมสักแปรรูป

8

8

-

-

2

แผนการปองกันอันตรายจากชางใหกับนักทองเที่ยว

16

16

-

-

3

แผนการจัดการผลผลิตยางพารา

6

6

-

-

4

แผนการจัดการผลผลิตไมโตเร็ว

6

6

-

-

5

แผนการควบคุมคาใชจายในการบริหารและการขาย

5

5

-

-

6

แผนการแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.
รวม

6
47

6
47

-

-

1

แผนควบคุมภายใน

องคการอุตสาหกรรมปาไม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปอ 3 ติดตาม เอกสารแนบหมายเลข ….
วัตถุประสงคของ
การควบคุม

1.แผนเพิ่มผลผลิตไมสัก
แปรรูป

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน

ผลผลิตไมสักแปรรูป
ไมไดตามเปาหมาย
ในป 2558

ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กิจกรรม

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

1. ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนการแปรรูปไมสักทอน โดย
กําหนดแหลงวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเขาเลื่อย รวมทั้ง
สถานที่ในการแปรรูปและจัดหาบุคลากรที่มีความรูในการแปรรูป
ไมใหเพียงพอ

ม.ค. – มิ.ย.
2558



2.จัดหาบุคลากร/ผูปฏิบัติงานที่มีความรูในดานการแปรรูปไม ให
เพียงพอตอการปฏิบัติงานตามแผน

ม.ค. – ก.ค.
2558



3.จัดอบรมผูเกี่ยวของในการผลิตไมแปรรูป ใหมีความเขาใจและ
เชี่ยวชาญในการแปรรูปไมสักใหมีประสิทธิภาพ

ม.ค. – ส.ค.
2558



4.ปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพและจัดทํา
ตารางการดูแลรักษา ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณใหมีความ
พรอม

ม.ค. – ธ.ค.
2558



5. เรงรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม ใหไดไมแปรรูป
ตามที่ตองการทั้งขนาดและคุณภาพ

ม.ค. – ธ.ค.
2558



6. ตรวจสอบผลการผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายทุกเดือนหาก
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนใหจางโรงเลื่อยของเอกชนแปร
รูปเพื่อใหเปนไปตามแผน

ม.ค. – ธ.ค.
2558



7. ดําเนินการจําหนายเพื่อใหไดตามเปาหมายโดยปรับแผนการ
ตลาดและการหาตลาดเชิงรุกโดย เพิ่มชองทางการจําหนายไม
แปรรูป

ม.ค. – ธ.ค.
2558



8. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจําหนาย


ทุกเดือน

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

มีการจางแรงงานใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานดานการแปรรูป
ไม ตลอดจนควบคุมการเลื่อย
ไมอยางใกลชิดเพื่อใหไดผลผลิต
ไมสักแปรรูปตามเปาหมาย
สรุปผลการประเมิน
ในไตรมาสที่ 4/2558 นั้น
สามารถผลิตไมสักแปรรูปได
122,140.24 ลูกบาศกฟุต
มากกวาเปาหมาย 31,127.24
ลบ.ฟ คิดเปนรอยละ 34.20
เปนผลจากการที่หนวยงานได
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม
ควมเสี่ยงตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําป 2558

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

2.แผนการปองกันอันตราย
จากชางใหกับนักทองเที่ยว

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู
ไมสามารถปองกัน
อันตรายจากชาง
ใหกับนักทองเที่ยว

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน
ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กิจกรรม
1. จัดทําแผนงานปองกันอันตรายที่จะเกิดกับนักทองเที่ยว

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

ม.ค.-58



2. กําหนดมาตรการปองกันอันตรายที่เกิดจากชางกับ
นักทองเที่ยว
• จัดทําปายเตือน และประชาสัมพันธในจุดที่อันตราย
• มีแนวเขตรั้วที่แข็งแรงกั้นชางกับนักทองเที่ยว
• จัดระยะหางการเดินของชาง
• จัดชางที่ไมชอบกันใหอยูหางกัน
• เตรียมอุปกรณควบคุมชางไวใกลบริเวณชาง เชน ดอน
หอก ฯลฯ
• จัดเตรียมถังน้ําไวตามจุดเดินของชาง ชวงอากาศรอน
• งดนําชางที่ทํารายชางหรือมีอาการตกมันออกใหบริการ
นักทองเที่ยว
• ใหความรูกับควาญชางและสังเกตอาการของชางอยู
ตลอดเวลา
• อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

ม.ค.– ก.พ.
2558

3. จัดฝกอบรมและเสริมทักษะใหกับควาญชางในการดูแลชาง
• ใหแกชางหรือหัวหนาหนวยชาง หมั่นสอบถามควาญ
ชางเกี่ยวกับอาการของชางอยูเสมอ
• ใหความรูและจัดฝกอบรมใหกับควาญชางถึงอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว
• ใหควาญชางไดไปศึกษาดูงานกับการดูแลชางจาก
เอกชน

มี.ค.– ก.ค.
2558















วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

ดําเนินงานตามกิจกรรมได 100
% และควบคุมติดตามตาม
มาตรการอยางเครงครัดเพื่อ
ปองกันการเกิดอันตรายจาก
ชาง
สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการ
ปองกันอันตรายจากชางใหกับ
นักทองเที่ยว นั้นไดดําเนินการ
บรรลุเปาหมายตามแผนที่วาง
ไวเปนที่เรียบรอยโดย
หนวยงานไดดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงได
ครบถวนและยังไมมีการทํา
อันตรายจากชางเกิดขึ้นในปที่
ผานมา

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

กิจกรรม
4. ติดปายประชาสัมพันธ และบรรยายสรุป เกี่ยวกับชางแก
นักทองเที่ยวกอนเขาทํากิจกรรมภายใน ส.คช.

ม.ค.– มี.ค.
2558



5. จัดเตรียมรถยนตและกําหนดมาตรการดูแลบํารุงรักษารถยนต
มาตรการวิธีปฎิบัติของคนขับและผูโดยสารเพื่อปองกันอันตราย
ใหกับนักทองเที่ยว,จัดเตรียมอุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตน
ไวใหพรอมกับเหตุการณที่อาจจะเกิดไดตลอดเวลา

ม.ค.– ธ.ค.
2558



ทุกเดือน



6.ติดตามประเมินผล

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

3.แผนการจัดการผลผลิต
ยางพารา

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู
ผลผลิตยางพารา
ไมไดตามเปาหมาย
ในป 2558

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน
ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

กิจกรรม
1. จัดทําแผนการผลิตยางพาราโดยกําหนดจํานวนวันกรีด เวลา
กรีด ที่เหมาะสมและมาตรการกรีดชดเชย มาตรการหาคนกรีด
ทดแทนเบอรกรีดที่วาง และดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด

ม.ค.-ต.ค.
2558



2. พัฒนาฝมือของสมาชิกผูกรีดยางและใหคําแนะนําอยาง
สม่ําเสมอ

ม.ค. –ธ.ค.
2558



3. พัฒนาเทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือวิธีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในฤดูฝนเชน การเจาะยาง การกางรม รวมถึงปรับเปลี่ยน
ผลผลิตในฤดูฝนใหเหมะสม ฯลฯ

ม.ค. –ธ.ค.
2558



4. กําหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิตไมใหมี
การรั่วไหล เชน การสุมตรวจ การตรวจสอบสถิติน้ํายางพารา
และดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมที่กําหนด
ฯลฯ

ม.ค. –ธ.ค.
2558



5. ติดตามตลาดของยางพาราเพื่อปรับปรุงผลผลิตใหเปนไปตาม
สภาวะของตลาดและราคาผลผลิตของตลาด เชน ผลิตน้ํา
ยางพารา ยางกนถวย ยางแผนดิบ เปนตน

ม.ค.- ธ.ค.
2558



ทุกเดือน



6. ติดตามประเมินผล

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

หนวยงานไดมีการจัดทํา
แผนการผลิตยางพาราและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
มีการพัฒนาฝมือผูกรีดยาง
อยางสม่ําเสมอรวมทั้งมีการ
ประยุกตใชเทคนิคการเก็บเก็บ
ในรูปแบบใหมๆเพื่อใหไดผล
ผลิตตามเปาหมาย
สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการจัดการ
ผลผลิตยางพารามีการ
ดําเนินการตามกิจกรรม
ครบถวน
เนื่องจากราคายางพาราตกต่ํา
มากทําใหแรงงานไปประกอบ
อาชีพอื่นจึงทําใหขาดแคลน
แรงงานในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตยางพารา

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

4.แผนการจัดการผลผลิตไม ผลผลิตไมโตเร็ว
โตเร็ว
ไมไดตามเปาหมาย
ในป 2558

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน
ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

ม.ค.-58



2. จัดทําแผนการผลิต จําหนาย และวิธีการทําไมโตเร็วให
เหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ ระยะเวลา และดําเนินการตาม
แผน

ม.ค.- ธ.ค.
2558



3. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับชุมชนรอบพื้นที่สวนปา
เรื่องการใชประโยชนไมเศรษฐกิจ เพื่อไมใหเกิดปญหาการทําไม
ออกจากสวนปา

ม.ค.- ธ.ค.
2558



4. จัดเตรียมบุคลากรทําไม เครื่องจักร อุปกรณและบํารุงรักษา
เครื่องจักรใหพรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลา

ม.ค.- ธ.ค.
2558



5. ปรับเปลี่ยนวิธีการจําหนายไมโตเร็วตามความเหมาะสม เชน
จําหนายเปนไมทอน หาผูซื้อรายใหญ หรือประกาศการจําหนาย
ไมฯในภาพรวม ฯลฯ

มิ.ย.- ธ.ค.
2558



ทุกเดือน



กิจกรรม
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการประสานขอรับใบอนุญาตการทําไม
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับกรมปาไม และรายงานผลใหผูบริหาร
ระดับสูงทราบทุกระยะ

6. ติดตามประเมินผล

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

สามารดําเนินการตามแผน
ดําเนินการไดครบ 6 แผน
มีปญหาราษฎรรองเรียนให
ชลอการทําไมในพื้นที่ และใบ
อนุญาติไดรับลาชาในชวงตนป
ทําใหการทําไมไมเปนไปตาม
แผนที่วางไว
สรุปผลการประเมิน
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
ขอใบอนุญาตการทําไมออก
ลวงหนาอยางนอย 1 ปและ
ประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจกับชุมชนอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

5 .แผนการควบคุม
รอยละของคาใชจาย
คาใชจายในการบริหารและ ในการบริหารและ
การขาย
การขายไมลดลง

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน
ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กิจกรรม
1. ศึกษารายละเอียดขอมูลสถิติคาใชจายของ ออป ที่สําคัญของ
ปที่ผานมา เปรียบเทียบกันเปาหมายป 2558

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

ม.ค. – มี ค.
2558



2.จัดทํามาตรการลดคาใชจายในแตละดาน

เม.ย.- ก.ค.
2558



3. ประชาสัมพันธมาตรการลดคาใชจายอยางทั่วถึงทั้งองคกร
เปนการกระตุนจิตสํานึกของพนักงาน

มิ.ย.- ก.ค.
2558



4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดคาใชจายเปรียบเทียบกับ
เปาหมายเสนอที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน

ส.ค.- ธ.ค.
2558



5. ทบทวนและปรับมาตรการลดคาใชจายฯ ของ อ.อ.ป.

มิ.ย. – ธ.ค.
2558



วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

เมื่อสิ้นป 2558 สามารถ
ควบคุมคาใชจายไดตาม
เปาหมาย คิดเปน 21.97%
สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการ
ควบคุมคาใชจายในการบริหาร
และการขาย สามารถควบคุม
ลดคาใชจายลงไดตาม
เปาหมาย

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

6.แผนการแกไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู
การแกไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการ
อุตสาหกรรมปาไม
ไมสําเร็จในป 2558

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน
ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

 = ดําเนินการ
แลว เสร็จ
ลาชากวากําหนด

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

กิจกรรม
1. อ.อ.ป. เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหคณะกรรมการ
บริหารกิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาใหความเห็นชอบ

ม.ค. – มี.ค.
2558



- ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ติดตามความคืบหนา

2.อ.อ.ป. เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ

เม.ย.- ก.ค.
2558



3. ทส.เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ

ก.ค.- ก.ย.
2558



4. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เชน
สคร. ส.บน, สศช, ก.ทส., สนง.กฤษฏีกา, ครม.ทุก 10 วัน

ม.ค.- ก.ย.
2558



สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการแกไข
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.
อยูในขั้นตอนการตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการกฤษฎีกา
แลวและจะสามารถประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.
ไดตอไป

5. ติดตามประเมินผล
- รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน
- รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ อ.อ.ป.

ทุกไตรมาส

สถานการณดําเนินการ
 = ดําเนินการแลวตาม
กําหนด

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

 = ยังไมไดดําเนินการ

 = อยูระหวางดําเนินการ
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