
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. 

ครั้งท่ี 2/2559 
วันพุธท่ี 21 เมษายน 2559 

ณ หองประชุม อ.อ.ป. (301) องคการอุตสาหกรรมปาไม ถนนราชดําเนินนอก 

-------------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม  

1. รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย)               ประธานท่ีประชุม                                                                                                          
2. ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ (นายสวัสด์ิ ตวงรัตนหรดี)                                     กรรมการ  
3. ผูอํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน (นางจีรนันท เมฆสุวรรณ)                                     กรรมการ 
4. ผูอํานวยการสํานักกิจกรรมสัมพันธ   (นายทรงพล อาทรธุระสุข)                                     กรรมการ  
5. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรมนุษย  (นางอารยา ณ ปอมเพ็ชร)                     กรรมการ 
6. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย (นายชํานาญ เหมะรัชตะ แทน)                                          กรรมการ  
7. ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)                                 กรรมการ  
8. ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ (นางสาววรรณดี ทรัพยประเสรฐิ แทน)                  กรรมการ                   
9. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน (นายสุกิจ จันทรทอง)                  กรรมการ                                                       
10. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง (นายสุกิจ จันทรทอง)                 กรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง (นายบรรเลง จันทรวาววาม)              กรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต (นายชาญณรงค  อินทนนท)                  กรรมการ 
13. ผูอํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ (นายภาสกร มีวาสนา)                 กรรมการ     
16.  ผูอํานวยการสํานักธุรกิจและการตลาด (นางสาวโสรัจ สิทธิเลิศพิศาล แทน)                          กรรมการ 
17.  ผูอํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)          กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม   

19.  นายวิรัติ ปรากฏดี หัวหนาฝาย สํานักตรวจสอบภายใน 
20.  นางสาวจิตเจริญ แกวอยู  หัวหนาฝาย สํานักบัญชีและการเงิน 
21.  นายถนอมศักด์ิ เฉียบแหลม หัวหนาฝาย สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
22.  นายวิรัตน เรืองไชยศรี  หัวหนาสวน  สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
23.  นายเกียรติพัฒน อินทรเกษม หัวหนางาน สํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ 
24.  นายธีรศักด์ิ โคทนา  พนักงานสัญญาจาง สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 

ผูไมมาประชุม 

 1.  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ)                                ติดราชการ   
 2.  ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิทักษ รักอาชีพ)   ติดราชการ 
 3.  ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมไม (นายนเรศวร  สงวนกุล)                                            ติดราชการ  

เร่ิมประชุมเวลา 13.15 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้  
  1. ผูอํานวยการ(ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ) ติดราชการไมสามารถเขารวม
ประชุมไดจึงมอบหมายให รองผูอํานวยการ(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย) เปนประธานในท่ีประชุมแทน 
  2. คะแนนดานการบริหารความเส่ียงของ อ.อ.ป. ประจําป 2558 ถูกปรับลดลง 0.5 คะแนน 
เนื่องจากการระบุความเส่ียงไมครบถวนตามวัตถุประสงคของ อ.อ.ป. จากการสัมภาษณกับบริษัท ทริสฯ นั้น  
อ.อ.ป.  ไดสงเอกสารเพิ่มเติมท่ีเปนลายลักอักษรในสวนของการวิเคราะหความเส่ียง และการปรับปรุงแผนการ
บริหารความเส่ียงของ อ.อ.ป. ตามท่ีบริษัท ทริสฯ ขอแลว แตยังคงไมไดคะแนนเพิ่มเติม 
  3. สํานักนโยบานแผนและงบประมาณจะดําเนินการปรับปรุงคูมือการบริหารความเส่ียงของ  
อ.อ.ป. คูมือการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. และเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ขอใหหนวยงานแจงใหผูปฎิบัติงานศึกษาเรื่องการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจากเอกสารตางๆ 
และคูมือการบริหารความเส่ียง คูมือการควบคุมภายใน หรือใหความรูแกผูปฏิบัติงานในการประชุมของ
หนวยงาน และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและประเมินผลการควบคุมภายใน
ทราบดวย  

                 มติท่ีประชุม 

                      รับทราบ และใหหนวยงานรับไปดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
 

2.1  เร่ือง การทบทวนคูมือและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2559 

    ในการบริหารความเส่ียง มีเรื่องท่ีตองทบทวน ประจําป 2559  รวม 3 เรื่อง คือ 1) กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2555 2) คูมือการบริหารความเส่ียง ประจําป 2556 
และ 3) คูมือการควบคุมภายใน ประจําป 2558  

     ทีมงานเลขานุการฯ พิจารณาแลวดังนี้  
         1) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ยังคงมีสาระครบถวนและเปนปจจุบันยังไมตอง  

                      ปรับปรุงแกไขแตประการใด  
         2) คูมือการบริหารความเส่ียง ประจําป 2556 ควรปรับปรุงในรายละเอียดใหเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนดและใหเปนปจจุบัน  
         3) คูมือการควบคุมภายใน ประจําป 2558 ควรปรับปรุงรายละเอียดใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

และใหเปนปจจุบัน  

              ขอพิจารณา 

                    ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณา ปรับปรุง แกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คูมือการ
บริหารความเส่ียง และคูมือการควบคุมภายใน ใหมีความครบถวนสมบูรณ  

                มติท่ีประชุม 

                    ใหทีมงานเลขานุการ ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงปรับปรุงแกไข และดําเนินการ
ในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
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          2.2 เร่ือง แผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองคกร) ประจําป 2559  

               ตามบันทึกส่ังการผูอํานวยการ  ทายบันทึกสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ ท่ี ทส. 1406/60 ลง
วันท่ี 21 มกราคม 2559 ใหทุกหนวยงานระบุความเส่ียงพรอมปจจัยเส่ียงหรือสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงประจําป 
2559 (ระดับองคกร) เลขานุการฯ ไดรวบรวมความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และนําแผนงานท่ีความเส่ียงมีความ
รุนแรงเกิน 12 ข้ึนไปจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ อ.อ.ป. แลวดังนี้  

               2.2.1 ตารางแสดงการประเมินความเส่ียง 

ท่ีมา แผน/โครงการ/กิจกรรม 
โอกาสจะ
เกิดความ

เสี่ยง 

ผลกระทบ ผลลัพธ หมายเหตุ 

1. แผนการ
ดําเนินงาน 

1.1 แผนสรางรายไดตาม
เปาหมาย 
 
1.2 แผนการลดคาใชจาย 
 
 
1.3 แผนงานดานการ
ลงทุน 
 
1.4 โครงการเรงดวนตาม
แผนยุทธศาสตร 
 
1.5 แผนการดําเนินงาน
ดานการตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ และ
บริการเชิงสังคม 

5 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
3 

5 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
3 

25 
 
 

16 
 
 

20 
 
 

25 
 
 
9 

1.1 การควบคุม(Treat) 
- นําไปบริหารในเรื่อง
บริหารจัดการคา EBITDA 
1.2 การควบคุม(Treat)   
- นําไปบริหารในเรื่อง
บริหารจัดการคา EBITDA 
1.3การยอมรับ(Accept) 
- ยอมรับความเส่ียง 
 
1.4 การควบคุม(Treat) 
- บริหารรวมกับขอ 2.6 
 
1.5การยอมรับ(Accept) 
- ไมรุนแรง 

2. บันทึก
ขอตกลงการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ 
อ.อ.ป. ประจําป 
2559 (KPI) 

2.1 การแกไขปญหาการ
บุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดย
ราษฎรมีสวนรวม 
 
2.2 ความสามารถในการ
บริหารแผนการลงทุน 
 
 
 
2.3 การนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) มา
ใช 
 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

25 
 
 
 

20 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

2.1 การควบคุม(Treat) 
- นําไปบริหารความเส่ียง 
 
 
2.2การยอมรับ(Accept) 
- ยอมรับความเส่ียง 
 
 
 
2.3การยอมรับ(Accept) 
- ไมรุนแรง 
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2.4 กําไรจากการ
ดําเนินงาน (EBITDA) 
 
2.5 การบริหารสภาพ
คลองกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน 
 
2.6 การดําเนินงานตาม
โครงการเรงดวนในแผน
ยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 
2559 - 2564 

5 
 
 
5 
 
 
 
5 

5 
 
 
5 
 
 
 
5 

25 
 
 

25 
 
 
 

25 
 
 

2.4 การควบคุม(Treat) 
- นําไปบริหารความเส่ียง 
 
2.1 การควบคุม(Treat) 
-นําไปบริหารรวมกับแผน 
EBITDA 
 
2.6 การควบคุม(Treat) 
- นําไปบริหารความเส่ียง 
 
 

3. แผนบริหาร
ความเส่ียงท่ี
ดําเนินการยังไม
แลวเสร็จ และ
คาดวาจะ
เกิดข้ึนในป 
2559 

3.1 การแกไขขอบังคับวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 
 
3.2 กําไรจากการ
ดําเนินงาน (EBITDA) 
 
3.3 การบริหารสภาพ
คลองกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน 

5 
 
 
5 
 
 
5 

5 
 
 
5 
 
 
5 

25 
 
 

25 
 
 

25 

3.1 การควบคุม(Treat) 
- นําไปบริหารความเส่ียง 
 
3.2 การควบคุม(Treat) 
- นําไปบริหารความเส่ียง 
 
3.3 การควบคุม(Treat) 
-นําไปบริหารรวมกับแผน 
EBITDA 
 

 
               2.2.2 ตารางแสดงแผนความเส่ียง 

ดานของความเสี่ยง ช่ือแผนงาน 

ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) - แผนการดําเนินการตามโครงการเรงดวนในแผน
ยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 – 2564 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) - การดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ี
สวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) - แผนการบริหารจัดการกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) 

ความเส่ียงดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
(Compliance Risk) 

- การแกไขระเบียบพัสดุของ อ.อ.ป. 
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        ขอพิจารณา 

              ท่ีประชุมไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางในการพิจารณา และจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง 
(ระดับองคกร) ของ อ.อ.ป. ประจําป 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

         มติท่ีประชุม 

               ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียงของ อ.อ.ป. และใหเลขานุการดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของตอไป (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
         2.3 เร่ือง การควบคุมภายใน (ระดับองคกร) ของ อ.อ.ป. ประจําป 2559 

              ทุกหนวยงานไดรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) และเลขานุการไดสรุป
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม และการปรับปรุงการควบคุมท่ีหนวยงานรายงาน รวม 33 กิจกรรม 
คณะกรรมการตองระบุกิจกรรมควบคุมภายในระดับองคกร ซึ่งจะใชเปนการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจําป 
2559 ตอไป 

       ขอพิจารณา 

                ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาโดยนํากิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูในแผนบริหารความเส่ียง (ระดับองคกร) 
ของ อ.อ.ป. ประจําป 2559 มาจัดทําเปนกิจกรรมการควบคุมภายใน (ระดับองคกร) ของ อ.อ.ป. ประจําป 2559 
สําหรับความเส่ียงท่ียังมีอยู หลังการประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) ของหนวยงานประจําป 2558 
ใหหนวยงานจัดทําเปนการควบคุมภายในของหนวยงาน ประจําป 2559 ตอไป (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

        มติท่ีประชุม 

                เห็นชอบแผนการควบคุมภายใน (ระดับองคกร) ของ อ.อ.ป. ประจําป 2559 และใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของนําไปดําเนินงานตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง เพื่อทราบ 

         3.1 เร่ือง การใชงานโปรแกรมบริหารความเสี่ยง 

               ในป 2558 สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาวิทยาเขตปราจีนบุรี  ใหนักศึกษาจัดทําระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียง ซึ่งเบ้ืองตนไดจัดอบรมการใช
งานใหกับเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 และไดจัดสงคูมือการปฏิบัติงานใหหนวยงานแลว เมื่อ 
เลขานุการฯ นําแผนการบริหารความเส่ียงลงในระบบสารสนเทศเสร็จเรียบรอยแลว จะแนะนําวิธีการรายงานผล
ผานระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียงอีกครั้งหนึ่ง และใหหนวยงานรายงานผลผานระบบสารสนเทศการบริหาร
ความเส่ียงควบคูกับการรายงานทางเอกสารตอไป 

          มติท่ีประชุม 

                ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง อื่นๆ    

          4.1 เร่ือง การดําเนินงานตามแบบสอบถามของ บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด  
               ตามแบบสอบถามการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําป 2558 ของ 
บริษัท ทริสฯ นั้น บริษัท ทริสฯ ตองการให ติดตามผลและรายงานสรุปผลการรองเรียนเชิงวิเคราะห  
เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป ดวย  
             เลขานุการฯ ไดพิจารณาแลววาการติดตามผลและรายงานสรุปผลการรองเรียนเชิงวิเคราะห นั้นสามารถ
ชวยให อ.อ.ป. ติดตามและรวบรวมผลรวมท้ังขอมูลขอรองเรียนตางๆ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของ อ.อ.ป. ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใครขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (สอ. ส.ตส. และ ส.วส.) ดําเนินการ
ติดตามผลขอรองเรียน และรายงานสรุปผลขอรองเรียนเชิงวิเคราะหโดยระบุถึง สาเหตุ ปญหาของเรื่องท่ีรองเรียน
นั้นๆ และแนวทางในการแกไขขอรองเรียนสงให ส.วส. ในฐานะผูรับผิดชอบในภาพรวม เพื่อรวบรวมรายงานให 
อ.อ.ป เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายปตอไป 

        มติท่ีประชุม 

              ท่ีประชุมมีมติให สอ. ส.ตส. และ ส.วส. ดําเนินการตามท่ีเสนออยางเครงครัด เพื่อไมให อ.อ.ป. ถูกปรับ
ลดคะแนน (0.50) ในหัวขอการควบคุมภายใน ประจําป 2559 
 

เลิกประชุม เวลา 15.35 น. 

 

 

 

 
          (นายวิรัตน เรืองไชยศรี)                                          (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)                
หัวหนาสวนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน             ผูอํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
   สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ              เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  
          ผูจดบันทึกการประชุม                                            ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับ 
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันพุธ ท่ี 21 เมษายน 2559 

โปรดกาเครื่องหมาย  ในขอพิจารณา และโปรดสงคืนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ สํานัก
นโยบายแผนและงบประมาณ หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2629-8660 ภายในวันท่ี  30 มิถุนายน 2559 

อนึ่ง หากไมตอบกลับตามกําหนดเวลาดังกลาว ถือวาใหการรับรอง 

 รับรองรายงานการประชุม  โดยไมมีขอแกไข 

 รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข ดังนี ้
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                                                                                   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                . 
ตําแหนง                                   . 

/                  /              . 
 


