
 

 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. 

ครั้งท่ี 3/2559 
วันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 

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

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

ผูมาประชุม  

1. รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (นายพิชัย รุจิโรจนสุวรรณ)                        ประธานท่ีประชุม 
2. รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (นายเกษม วัยวุฒิ)                                               กรรมการ   
3. รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย)                                       กรรมการ   
4. ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ (นางสาวเอกจิตต ศักด์ิเดชากุล แทน)                            กรรมการ  
5. ผูอํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน (นางจีรนันท เมฆสุวรรณ)                                             กรรมการ 
6. ผูอํานวยการสํานักกิจกรรมสัมพันธ (นายทรงพล อาทรธุระสุข)                                               กรรมการ  
7. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรมนุษย (นางกัลยกร  มีศิริภัทร แทน)                             กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย (นายนิทัศน  ศรีทะวงศ)                                                           กรรมการ  
9. ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)                                         กรรมการ  
10. ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ (วาท่ีรอยตรี ชัยยงค  เนื่องแกว แทน)                            กรรมการ                   
11. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน (นายสุรัตนชัย อินทรวิเศษ แทน)            กรรมการ                                                       
12. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง (นายสุรัตนชัย อินทรวิเศษ แทน)            กรรมการ 
13. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)                         กรรมการ 
14. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นายชาญณรงค  อินทนนท)     กรรมการ 
15. ผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต (นายสุชาติ ทับเคลียว แทน)                          กรรมการ 
16. ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมไม (นายกิติกร มนัสศิลป แทน)                                               กรรมการ 
17.  ผูอํานวยการสํานักธุรกิจและการตลาด (นายไพรรัตน ครุฑวิสัย แทน)                                        กรรมการ 
18.  ผูอํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสุกิจ จันทรทอง)                    กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม   

19.  นายวิรัติ ปรากฏดี หัวหนาฝาย สํานักตรวจสอบภายใน 
20.  นางสาวจิตเจริญ แกวอยู หัวหนาฝาย สํานักบัญชีและการเงิน 
21.  นายธวัสชัย  พงษาปาน หัวหนาฝาย สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
22.  นายวิรัตน เรืองไชยศรี  หัวหนาสวน  สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
23.  นางสาว ภัสสรมนต  ธนชยาภา  เช้ือทอง หัวหนาสวน สํานักบัญชีและการเงิน 
24.  นายเกียรติพัฒน  อินทรเกษม หัวหนางาน สํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ 
25.  นายณฐกร  วุนเช้ือ  พนักงาน สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
26.  นายธีรศักด์ิ โคทนา  พนักงาน สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
 



 

ผูไมมาประชุม  

1. ผูอํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ (นายสวัสด์ิ ตวงรัตนหรดี)                 ติดราชการ   

เร่ิมประชุมเวลา 13.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี  
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง เพื่อทราบ 

 2.1 เร่ือง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําป 2558 ขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม 
 เนื่องจากสํานักนโยบายคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดแจงผลการประเมินคะแนนดานการบริหารความเส่ียง
และดานการควบคุมภายในประจําป 2558 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 

 
หัวขอการประเมิน ระดับคะแนน คะแนน เพิ่ม (ลด) 

จากป 2557 2556 2557 2558 

ดานการบริหารความเส่ียง 2.4500 2.3000 2.3500 0.0500 

ดานการควบคุมภายใน 3.1818 3.1800 3.2700 0.0900 

 มติท่ีประชุม  
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําป 2558 ของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

 3.1 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป 2559 
ไตรมาสท่ี 1-2/2559 
      3.1.1 เร่ือง รายงานความกาวหนาผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสท่ี 1-2/2559              
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ไดรวบรวมและจัดทํารายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินการบริหารความเส่ียง ไตรมาสท่ี 1-2/2559 ตามแบบ บส. 04 จํานวน 4 แผน มีผลการดําเนินงาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาเกณฑวัดของแตละแผนแลว ระดับความเส่ียง(โอกาสจะเกิดความเส่ียง/ผลกระทบตอองคกร) ของ
ความเส่ียงนั้นๆ  มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1 , เอกสารหมายเลข 4) 
 
 
 



 

     แผนงานท่ี 1.การดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม 

  วัตถุประสงค  
          - สามารถดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดยราษฎรมีสวนรวมไดตาม 

                ระยะเวลาท่ีกําหนด 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับท่ีสูง
มาก ( L/I = 5/5 )  
              องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยมีกิจกรรมจัดการความเส่ียง
จํานวน 5 กิจกรรม ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี ้
  เมื่อส้ินสุดไตรมาส 1/2559   หนวยงานท่ีเกี่ยงของสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การแกไข
ปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดยราษฎรมีสวนรวมไดตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และอยูระหวางดําเนินการตาม
กิจกรรมบริหารความเส่ียง ซึ่งเมื่อเทียบกับคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูท่ี ( L/I = 5/5 )  
  และเมื่อส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 /2559 หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การ
แกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดยราษฎรมีสวนรวมไดตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และสามารถดําเนินการตาม
กิจกรรมบริหารความเส่ียงแลวเสร็จตามกําหนด 1 กิจกรรม และอยูระหวางดําเนินการ 4 กิจกรรม ซึ่งเมื่อเทียบกับคา
เกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูท่ี ( L/I = 5/5 )  
  สาเหตุของความเส่ียงท่ียังไมลดลงเนื่องจากกิจกรรมบริหารความเส่ียงหนวยงานอยูระหวาง
ดําเนินการ  

 แผนงานท่ี 2 : แผนการดําเนนิการตามโครงการเรงดวนในแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559–2564 
  วัตถุประสงค  
  - เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเรงดวนในแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 – 2564  
                       ใหแลวเสร็จตามกําหนด 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับสูง
มาก ( L/I = 5/5 ) 
                ในป 2559 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดจัดแผนการดําเนินงานตามโครงการเรงดวนในแผน
ยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 – 2564 โดยในสวนของแผนปฏิบัติการท่ีสําคัญประจําป 2559 เปนไปตาม 4 ยุทธศาสตร 
โดยมีจํานวนแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ ท้ังส้ิน 13 โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังเปนโครงการตามบันทึก
ขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําปบัญชี 2559 โดยจะตองดําเนินการได
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2559 ของ อ.อ.ป. ได 100% เปนเปาหมายเทียบเทา ระดับ 3 โดยในป 2559 อ.อ.ป. ได
ดําเนินการประเมินความเส่ียงในโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรฯ ท่ีคาดวาจะไมแลวเสร็จประกอบดวย  
โครงการจัดช้ันคุณภาพพื้นท่ีสวนปาเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาสินทรัพยฯ โครงการจางท่ีปรึกษาทางการเงิน โครงการ
ปรับปรุงโครงสรางองคกร โครงการพัฒนาระบบเครือขายฯ และไดจัดทําแผนบริหารความเส่ียงโดยมีกิจกรรมจัดการ
ความเส่ียงรวม 9 กิจกรรม มีผลการดําเนินงานดังนี้  
  เมื่อส้ินสุดไตรมาส 1/2559 หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการดําเนินตามโครงการเรงดวนในแผน
ยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 – 2564 แลวซึ่งมีการดําเนินงาน คิดเปน 19.71 % เมื่อเทียบกับกิจกรรมท้ังหมด และมี
การดําเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเส่ียงแลวเสร็จจํานวน 4 กิจกรรม  อยูระหวางดําเนินการ 1 กิจกรรม และยัง
ไมดําเนินการ 4 กิจกรรม ซึ่งเมื่อเทียบกับคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูท่ี ( L/I = 5/5 )  
  เมื่อส้ินสุดไตรมาสท่ี 2/2559 หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการดําเนินตามโครงการ เรงดวนในแผน
ยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 – 2564 ทุกโครงการ มีการดําเนินงานแลวเสร็จคิดเปน 49.98 % จากจํานวนกิจกรรม



 

ท้ังหมด และมีการดําเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเส่ียงแลวเสร็จจํานวน 4 กิจกรรม  อยูระหวางดําเนินการ 3 
กิจกรรม และยังไมดําเนินการ 2 กิจกรรม ซึ่งเมื่อเทียบกับคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูท่ี ( L/I = 5/5 ) 
  สาเหตุของความเส่ียงท่ียังไมลดลงเนื่องจาก ทางดานโอกาสจะเกิดความเส่ียง หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถดําเนินการตามกิจกรรมบริหารความเส่ียงไดแลวเสร็จ 4 กิจกรรม แตยังนอยกวาเกณฑ ทําใหโอกาสจะเกิด
ความเส่ียงยังคงอยูระดับสูงมาก และดานผลกระทบตอองคกร หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรไดเพิ่มข้ึน แตยังคงนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดอยูผลกระทบจึงยังคงสูงมาก แกไขโดยเรงรัดติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 แผนงานท่ี 3 : แผนการบริหารจัดการกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) 
  วัตถุประสงค  
  - เพื่อบริหารความเส่ียงใหคา EBITDA ในป 2559 เปนไปตามเปาหมาย เทากับ 122 ลานบาท 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับท่ีสูง
มาก ( L/I = 5/5 ) 
               องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการดานธุรกิจปาไม อุตสาหกรรมไม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
อื่นๆโดยมีคา EBITDA เปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตัวหนึ่ง ซึ่งจากการดําเนินงาน ป 2556 – 2558 มีคา EBITDA ท่ี
ตํ่ากวาเปาหมาย ทําใหในป 2559 จึงไดนําคา EBITDA มาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อใหการดําเนินงานทําใหคา 
EBITDA เปนไปตามเปาหมาย ซึ่งคา EBITDA ขององคการอุตสาหกรรมปาไมตํ่ากวาเปาหมาย มีสาเหตุจากรายไดของ 
อ.อ.ป. ไมเปนไปตามเปาหมาย และคาใชจายของ อ.อ.ป. สูงกวาประมาณการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  เมื่อส้ินสุดไตรมาส 1/2559 อ.อ.ป. มีรายไดจากผลผลิตยางพารา 36.54 ลานบาท คิดเปน 63.1 % 
เมื่อเทียบกับเปาหมาย มีรายไดอุตสาหกรรมไม 30.73 ลานบาท คิดเปน 50.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย และมี
รายไดรวมท้ังส้ิน 417.66 ลานบาท คิดเปน 88.1% เมื่อเทียบกับเปาหมาย และมีคาใชจายทางดานตนทุนสินคาท่ี 
290.01 ลานบาท คิดเปน 92.57 % คาใชจายดานการบริหารและการขาย 110.066 ลานบาท คิดเปน83.03 %  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเปาหมาย มีกําไรจากการดําเนินงาน(EBITDA) เทากับ 6.94 ลานบาท อ.อ.ป. กําลังดําเนนการตาม
กิจกรรมจัดการความเส่ียง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูท่ี ( L/I = 5/5 ) 
  เมื่อส้ินสุดไตรมาส 2/2559 อ.อ.ป.  มีรายไดจากผลผลิตยางพารา 60.29 ลานบาท คิดเปน 57.6 % 
เมื่อเทียบกับเปาหมาย มีรายไดอุตสาหกรรมไม 63.11 ลานบาท คิดเปน 51.9 % เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย และมี
รายไดรวมท้ังส้ิน 777.35 ลานบาท คิดเปน 84.5 % เมื่อเทียบกับเปาหมาย และมีคาใชจายทางดานตนทุนสินคาท่ี 
530.99 ลานบาท คิดเปน 88.38 % มีคาใชจายดานการบริหารและการขาย 209.27 ลานบาท คิดเปน 77.90 % เมื่อ
เทียบกับเปาหมาย และมีกําไรจากการดําเนินงาน(EBITDA) เทากับ (40.55) ลานบาท อ.อ.ป. ดําเนินการตามกิจกรรม
จัดการความเส่ียงได 4 กิจกรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูท่ี ( L/I = 5/5 ) 
 สาเหตุของความเส่ียงท่ียังไมลดลงเนื่องจาก ทางดานโอกาสจะเกิดความเส่ียงเมื่อประเมินในภาพรวมแลว
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับแผนการบริหารความเส่ียงยังคงอยูระหวางดําเนินการตามกิจกรรมบริหารความเส่ียงเปนสวน
ใหญจึงทําใหโอกาสจะเกิดความเส่ียงยังคงไมลดลง และทางดานผลกระทบตอองคกรท่ีไมลดลงเนื่องจาก รายไดจาก
การดําเนินงาน เมื่อส้ินสุดไตรมาส 2 นั้นยังตํ่ากวาเปาหมาย โดยรายไดจากผลผลิตยางพาราและอุตสาหกรรมไม เปน
รายไดสวนหนึ่งท่ีตํ่ากวาเปาหมายมาก เนื่องจาก ดานผลผลิตยางพารา หนวยงานท่ีเกี่ยวของพึ่งเริ่มเปดกรีดยางพารา 
อีกท้ังการดําเนินงานอยูในชวงฤดูฝน ทําใหผลผลิตยางพาราไมเปนไปตามเปาหมาย ทางดานอุตสาหกรรมไม พบวาไม
ท่ีนํามาแปรรูปนั้นมีขนาดเล็กและเปนรูมอดเจาะ สงผลใหผลผลิตไมแปรรูปไมเปนไปตามเปาหมาย  การผลิตเครื่อง
เรือนยังผลิตไดนอย แกไขโดยการเรงรัดการผลิต – จําหนาย แตอยางไรก็ตาม อ.อ.ป. ยังคงสามารถควบคุมคาใชจาย
ได ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูที ( L/I = 5/5 ) 

 



 

 แผนงานท่ี 4.แกไขขอบังคับ ของ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ  
  วัตถุประสงค  
  - เพื่อแกไขระเบียบวาดวยการพัสดุ ของ อ.อ.ป. ใหแลวเสร็จภายในป 2559 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับท่ีสูง
มาก ( L/I = 5/5 ) 
               ในป 2558 องคการอุตสาหกรรมปาไมประสบปญหาการท้ิงงานจากผูรับจาง ซึ่งผูรับจางไดเขาประมูลงาน
และไดรับคัดเลือกเปนผูชนะการประกวดราคาไดตกลงเซ็นสัญญารับจางกับ อ.อ.ป. แลวกลับท้ิงงานทําให องคการ
อุตสาหกรรมปาไมเสียประโยชนและเสียโอกาสในการดําเนินงาน ดังนั้น อ.อ.ป. ไดดําเนินการแกไขระเบียบวาดวยการ
พัสดุเรื่องการลงโทษผูท้ิงงาน เพื่อใหมีระเบียบมาตรการจัดการผูท้ิงงานตอไป ซึ่ง อ.อ.ป. มีผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง ดังนี้ 
  เมื่อส้ินสุดไตรมาส 1/2559 สํานักอํานวยการ ไดดําเนินการประชุมจัดทํารางขอบังคับ อ.อ.ป.วาดวย
การพัสดุ โดยคณะทํางานพิจารณาปรับปรุง แกไขระเบียบ ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหความเห็นชอบราง
แกไขขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 และ อ.อ.ป ให
ความเห็นชอบรางขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และคณะทํางานนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการ
ของ อ.อ.ป. ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให อ.อ.ป. ดําเนินการ เมื่อเปรียบเทียบคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงอยูท่ี 
(L/I= 4/4)  
  เมื่อส้ินสุดไตรมาส 2/2559 สํานักอํานวยการ ไดดําเนินการตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการของ  
อ.อ.ป. โดยไดมีการแตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแกไขขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 
โดยมีอธิบดีกรมปาไมเปนประธาน ซึ่ง อ.อ.ป. ลงนามเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบคาเกณฑวัดระดับ
ความเส่ียงอยูท่ี (L/I= 4/2)  
  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (L) และผลกระทบ (I) ของความเส่ียงการแกไขระเบียบขอบังคับของ อ.อ.ป. 
วาดวยการพัสดุ ไมแลวเสร็จตามกําหนด ลดลงมาอยูในระดับปานกลางเนื่องจาก ทางดานโอกาสจะเกิดความเส่ียง 
สํานักอํานวยการสามารถดําเนินกิจกรรมบริหารความเส่ียงไดแลวเสร็จ จึงทําใหโอกาสจะเกิดความเส่ียงลดลงมา และ
สํานักอํานวยการสามารถเสนอใหคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาแลว จึงทําใหผลกระทบลดลงอยูในระดับนอย  

 สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเม่ือดําเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการท้ัง  
4 แผนไดดังนี้ 

ช่ือแผน สถานะกอนบริหาร 
 

เปาหมาย 
ระดับความเสี่ยง 

สิ้นไตรมาส 1/2559 
ระดับความเสี่ยง 

สิ้นไตรมาส 2/2559 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1. การดําเนินงานตาม
แผนการแกไขปญหาการ
บุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดย
ราษฎรมีสวนรวม 

5 5 3 3 5 5 5 5 

2 : แผนการดําเนินการตาม
โครงการเรงดวนในแผน
ยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 
– 2564 
 

5 5 3 3 5 5 5 5 



 

ช่ือแผน สถานะกอนบริหาร 
 

เปาหมาย 
ระดับความเสี่ยง 

สิ้นไตรมาส 1/2559 
ระดับความเสี่ยง 

สิ้นไตรมาส 2/2559 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

3 : แผนการบริหารจัดการ
กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBITDA) 

 
5 

 
5 

 
3 

 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

4.แกไขขอบังคับ ของ อ.อ.ป. 
วาดวยการพัสดุ  

 
5 1 1 1 4 4 4 2 

 ขอคิดเห็นท่ีประชุม  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ไดหารือและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง เพื่อใหระดับความเส่ียงของแตละแผนไดตามเปาหมาย ดังนี้ 
  1. ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําป 2559 และเรงรัดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน (แผนการไขปญหาบุกรุกฯ , แผนการตามโครงการเรงดวนในแผนยุทธศาสตร , 
แผนเพิ่มรายไดจากผลผลิตยางพาราและอุตสาหกรรมไม , แผนลดคาใชจายในการบริหารและการขาย , แผนการ
แกไขขอบังคับวาดวยการพัสดุฯ) ใหแลวเสร็จตามกําหนด  
  2. ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานพรอมเอกสารหลักฐานประกอบและรูปภาพการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
  3. ใหทีมงานเลขานุการติดตอประสานงานกับหนวยงาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติมท่ีใช
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเส่ียง 
 

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง ประจําป 
2559 ไตรมาสท่ี 1-2/2559 และใหดําเนินการตามขอคิดเห็นท่ีประชุม พรอมท้ังเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. 
ตอไป 

 
    3.1.2 เร่ือง กิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจําป 2559  
ไตรมาสท่ี 1-2 /2559 

               เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ไดรวบรวมและจัดทํารายงานผลการติดตามกิจกรรมการ
ควบคุมภายในตามแผนบริหารความเส่ียงของ อ.อ.ป. ประจําป 2559  ไตรมาสท่ี 1-2/2559 ตามแบบติดตาม ปอ.3 
จํานวน 4 แผน มีผลการดําเนินงานดังนี้   
 

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม / ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรมการปรับปรุง
การควบคุม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

1. การดําเนินงานตามแผนการแกไข
ปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดย
ราษฎรมีสวนรวม 

 
11 

 
2 

 
4 
 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม / ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรมการปรับปรุง
การควบคุม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

2 : แผนการดําเนินการตามโครงการ
เรงดวนในแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 
2559 – 2564 

 
37 

 
5 

 
14 
 

3 : แผนการบริหารจัดการกําไรจาก
การดําเนินงาน (EBITDA) 
 

24 5 5 

4.แกไขขอบังคับ ของ อ.อ.ป. วาดวย
การพัสดุ  

 

 
5 

 
1 

 
2 

 

 ขอคิดเห็นท่ีประชุม  
  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงรัดการดําเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความ
เส่ียงและรายงานผลตามระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ และรูปภาพการดําเนินกิจกรรม 

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความกาวหนาการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเส่ียงของ      
อ.อ.ป. ประจําป 2559 ไตรมาสท่ี 1-2 /2559 และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็น พรอมท้ังให
เลขานุการนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ตอไป 
 

 3.1.3 เร่ือง การติดตามรายงานผลการควบคุมภายในจากการประเมินตนเอง ประจําป 2559  
ไตรมาสท่ี 1-2 /2559 
          การควบคุมภายในของหนวยงาน (CSA) หนวยงานท่ีมีการรายงานผลการควบคุมภายในของแตละหนวยงาน 
(CSA) ตามแบบติดตาม ปย.2 ในไตรมาส ท่ี 1- 2/2559 ดังนี้  

     
หนวยงาน 

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / 
กิจกรรม / ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรม
ปรับปรุง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

สํานักอํานวยการ 
 

 งานดานสารบรรณ 5  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ  

สํานักตรวจสอบภายใน แผนการจัดอบรมความรูวิชาการดาน
ตางๆ ท่ีใชในงานการตรวจสอบ 

2  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ  

สํานักบัญชีและการเงิน เพ่ือบริหารการรับ - จายเงินใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบ 

  
3 

 
3 

 
3  

สํานักกิจกรรมสัมพันธ 
 

การประชาสัมพันธเชิงรุก 2  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

2  

สํานักทรัพยากรมนุษย การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล(Individual development Plan) 
 

1  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 



 

     
หนวยงาน 

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / 
กิจกรรม / ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรม
ปรับปรุง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

 
สํานักวิจัยพัฒนาและ
สารสนเทศ 

 
แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

 

3  

 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

อยูระหวาง
ดําเนินการ  

สํานักกฎหมาย การบังคับคดี 
การควบคุมคาใชจาย 

3  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
 
 
อ.อ.ป. ภาคเหนือบน 

- การบริหารงานพัสดุ 
- การบริหารงานบุคคล 
- ดานการทําไมสักสวนปา 
- ดวงเจาะไมสัก 
- การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีสวนปา 
- การจัดการผลผลิตนํ้ายางพารา 
- การควบคุมคาใชจายในการบริหาร 
  และการขาย 
- งานสารบรรณ 

 
 
 

16  

 
 
 
1 
 
 

 
 
 
1  

 
อ.อ.ป. ภาคเหนือลาง 

- การจัดการผลผลิตจากสวนปา 
- การจัดการการจําหนายไมสักสวนปา 
- การจัดการดานอุตสาหกรรมไมสักสวน
ปาแปรรูป 
- กลยุทธการตลาดทองเท่ียว 

16  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อ.อ.ป. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- แผนการจัดการผลผลิตยางพารา 
- แผนการจัดการผลผลิตไมโตเร็ว 

6  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
อ.อ.ป. ภาคใต 

- จัดทําแผนการผลิตยางพารา 
- กําหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต 
- ติดตามตลาดของยางพารา 

3  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อ.อ.ป. ภาคกลาง - การจัดการการจําหนายไมสักสวนปา 
- การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีสวนปา 

16  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
 
สถาบันคชบาลแหงชาติ 

- ตรวจสุขภาพชาง 
- การดูแลความปลอดภัยนักทองเท่ียวใน
การทํากิจกรรมรวมกับชาง 
- การปดบัญชี 
- การจัดซื้อจัดจาง 
- การเบิกจายงบประมาณรายไดรายจาย
ประจําป ของ ส.คช. 
- การเบิกจายงบอุดหนุนฯ 

 
14  

 
1 
 

 
13  

สํานักอุตสาหกรรมไม - การแปรรูปไมสักสวนปา 
- ผลผลิตผลิตภัณฑไม,บริการรักษาเน้ือ 

4  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

สํานักธุรกิจและ
การตลาด 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหดําเนินการ
ไปดวยความถูกตอง 

2  2 2  

สํานักนวัตกรรมไม
เศรษฐกิจ 

การจัดการและปรับปรุงโครงการเพ่ิม
มูลคาจากสวนปา 

2  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 



 

     
หนวยงาน 

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / 
กิจกรรม / ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรม
ปรับปรุง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

 
สํานักนโยบายแผนและ
งบประมาณ 

 
ระบบสารสนเทศดานการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 
2  

 
1 

 
1  

รวม 100 8 22 

          เลขานุการฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหหนวยงานท่ียังไมไดดําเนินการและอยูระหวางดําเนินการตามกิจกรรม
การควบคุมภายในฯ –ระดับองคกร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จและประเมินผลจัดสงรายงานฯ ใหเลขานุการฯ ตอไป    
(4/2559 ใหดําเนินการจัดสงรายงานผลการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง ภายใน 6 วัน หลังส้ินสุดแตละไตร
มาส)     

 ขอคิดเห็นท่ีประชุม  
  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงรัดการดําเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในจากการประเมินตนเอง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความกาวหนาการควบคุมภายในจากการประเมินตนเอง ประจําป 
2559 ไตรมาสท่ี 1-2 /2559 และใหเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ตอไป 

 

 3.2 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป 2559 
ไตรมาสท่ี 3/2559 
      3.2.1 เร่ือง รายงานความกาวหนาผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสท่ี 3/2559   
                เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ไดรวบรวมและจัดทํารายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินการบริหารความเส่ียง ไตรมาสท่ี 3/2559 ตามแบบ บส. 04 จํานวน 4 แผน มีผลการดําเนินงาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาเกณฑวัดของแตละแผนแลว ระดับความเส่ียง(โอกาสจะเกิดความเส่ียง/ผลกระทบตอองคกร) ของ
ความเส่ียงนั้นๆ  มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 7) 

 แผนงานท่ี 1.การดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม 

  วัตถุประสงค  
          - สามารถดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดยราษฎรมีสวนรวมไดตาม 

                ระยะเวลาท่ีกําหนด 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับท่ีสูง
มาก ( L/I = 5/5 )  
                      เมื่อส้ินสุดไตรมาสท่ี 3/2559 หนวยงานท่ีเกี่ยงของดําเนินการจัดประชุมระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 
และจัดทํามาตรการและแนวทางในการแกไขปญหาบุกรุกฯ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ และสามารถดําเนินการตาม
กิจกรรมบริหารความเส่ียงแลวเสร็จตามกําหนด 2 กิจกรรม และอยูระหวางดําเนินการ 3 กิจกรรม ซึ่งเมื่อเทียบกับคา
เกณฑวัดระดับความเส่ียงอยูท่ี ( L/I = 4/5 ) 
  สาเหตุของความเส่ียงท่ีลดลงเพียงเล็กนอยเนื่องจากการเก็บขอมูลรายละเอียดขอมูลจากสวนปามี
ความลาชารวมท้ังกิจกรรมบริหารความเส่ียงหนวยงานอยูระหวางดําเนินการอีก 3 กิจกรรม จึงสงผลใหโอกาสจะเกิด



 

ความเส่ียงในการดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม ลดลงมา อยูท่ี
ระดับสูง (L=4) สวนผลกระทบยังคงเดิม อยูท่ีระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตาม
กิจกรรมแกไขปญหาบุกรุกฯ สามารถดําเนินการไดรอยละ 54.5 เมื่อเทียบกับจํานวนแผนปฏิบัติการท้ังหมด แกไขโดย
หนวยงานเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน 

 แผนงานท่ี 2 : แผนการดําเนนิการตามโครงการเรงดวนในแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559–2564 
  วัตถุประสงค  
  - เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเรงดวนในแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 – 2564  
                       ใหแลวเสร็จตามกําหนด 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับสูง
มาก ( L/I = 5/5 ) 
                เมื่อส้ินสุดไตรมาสท่ี 3/2559 หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการดําเนินตามโครงการดังกลาวทุกโครงการ มี
การดําเนินงานแลวเสร็จคิดเปน 63.33 % จากจํานวนกิจกรรมท้ังหมด และมีการดําเนินงานตามกิจกรรมบริหารความ
เส่ียงแลวเสร็จจํานวน 4 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 4 กิจกรรม และยังไมดําเนินการ 1 กิจกรรม ซึ่งเมื่อเทียบกับ
คาเกณฑวัดระดับความเส่ียงยังคงท่ีอยูท่ี ( L/I = 5/5 ) 
  สาเหตุของความเส่ียงท่ียังไมลดลงเนื่องจาก ทางดานโอกาสจะเกิดความเส่ียง หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กําลังดําเนินการตามกิจกรรมบริหารความเส่ียง  ซึ่งโอกาสจะเกิดความเส่ียงยังคงอยูระดับสูงมาก (L=5) และดาน
ผลกระทบตอองคกร หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรไดเพิ่มข้ึน แตยังคงนอยกวาเกณฑท่ี
กําหนดอยูผลกระทบอยูในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจาก มีบางโครงการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหลาชา 
แกไขโดยเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน 

 แผนงานท่ี 3 : แผนการบริหารจัดการกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) 
  วัตถุประสงค  
  - เพื่อบริหารความเส่ียงใหคา EBITDA ในป 2559 เปนไปตามเปาหมาย เทากับ 122 ลานบาท 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับท่ีสูง
มาก ( L/I = 5/5 ) 
               เมื่อส้ินสุดไตรมาส 3/2559 อ.อ.ป. มีรายไดจากผลผลิตยางพารา 127.98 ลานบาท คิดเปน 66.81 % 
เมื่อเทียบกับเปาหมาย มีรายไดอุตสาหกรรมไม 100.36 ลานบาท คิดเปน 57.53 % เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
และมีรายไดรวมท้ังส้ิน 1178.1 ลานบาท คิดเปน 83.8 % เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย อ.อ.ป. สามารถดําเนิน
กิจกรรมจัดการความเส่ียงได 4 กิจกรรม คา EBITDA ……. ลานบาท (ส.บง. กําลังดําเนินการจัดทํางาบการเงิน) 
 สาเหตุของความเส่ียงท่ียังไมลดลงเนื่องจาก ทางดานโอกาสจะเกิดความเส่ียงหนวยงานอยูระหวางดําเนินการ
ตามกิจกรรมบริหารความเส่ียงเปนสวนใหญจึงทําใหโอกาสจะเกิดความเส่ียงยังคงไมลดลง และทางดานผลกระทบตอ
องคกรท่ีไมลดลงเนื่องจาก รายไดจากการดําเนินงาน ยังคงตํ่ากวาเปาหมาย เนื่องจาก ดานผลผลิตยางพาราประสบ
ปญหา ในบางสวนปามีชางปาเขามารบกวนพื้นท่ีกรีดยางพารา ขาดแคลนแรงงาน ฤดูการแปรปรวนมีฝนตกมากใน
พื้นท่ี แกไขโดยเพิ่มวันกรีดมากข้ึนเปน 3 วันหยุด 1 วัน อีกท้ังราคาผลผลิตยางพาราตกตํ่ากวาประมาณการ ดาน
อุตสาหกรรมไม พบวาไมท่ีแปรรูปนั้นมีตําหนิมาก การจําหนายจึงไมไดตามเปาหมาย อีกท้ังสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ทําใหผลิตภัณฑจําหนายไดนอย แกไขโดยการจัดสงเสริมการขาย โดยลดราคาในชวงเทศกาลตางๆ แตอยางไรก็ตาม 
อ.อ.ป. ยังคงสามารถควบคุมคาใชจายได ซึ่งเมื่อเทียบกับคาเกณฑวัดระดับความเส่ียงอยูท่ี ( L/I = 5/5 )  

 



 

 แผนงานท่ี 4.แกไขขอบังคับ ของ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ  
  วัตถุประสงค  
  - เพื่อแกไขระเบียบวาดวยการพัสดุ ของ อ.อ.ป. ใหแลวเสร็จภายในป 2559 
              จากการประเมินความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง (  L ) และผลกระทบตอองคกร ( I ) อยูในระดับท่ีสูง
มาก ( L/I = 5/5 ) 
               เมื่อส้ินสุดไตรมาส 3/2559 สํานักอํานวยการอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับของ อ.อ.ป. วา
ดวยการพัสดุ และไดดําเนินการจัดประชุม รางขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ... ครั้งท่ี 2 
/2559 เมือวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 โดยมี อธิบดีกรมปาไมเปนประธานซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 
 โอกาสจะเกิดความเส่ียง (L) และผลกระทบ (I) ของความเส่ียงการแกไขระเบียบขอบังคับของ อ.อ.ป. วาดวย
การพัสดุ ไมแลวเสร็จตามกําหนดนั้น ลดลงมาอยูในระดับปานกลางเนื่องจาก ทางดานโอกาสจะเกิดความเส่ียง สํานัก
อํานวยการสามารถดําเนินกิจกรรมบริหารความเส่ียงไดแลวเสร็จ จึงทําใหโอกาสจะเกิดความเส่ียงลดลงมาอยูท่ี
ระดับสูง (L=4) และสํานักอํานวยการสามารถเสนอใหคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาแลว จึงทําใหผลกระทบ
ลดลงอยูในระดับนอย (I=2) ดังนั้นเมือส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ระดับความเส่ียงของแผนงานท่ี 4.แกไขขอบังคับ ของ อ.
อ.ป. วาดวยการพัสดุ อยูในระดับปานกลาง (LxI : 4x2 = 8) 
 สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเม่ือดําเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการท้ัง 
4 แผนไดดังนี้ 

ช่ือแผน สถานะกอนบริหาร 
 

เปาหมาย 
ระดับความเสี่ยง 

สิ้นไตรมาส 3/2558 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1. การดําเนินงานตามแผนการ
แกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวน
ปาโดยราษฎรมีสวนรวม 

5 5 3 3 4 5 

2 : แผนการดําเนินการตาม
โครงการเรงดวนในแผน
ยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2559 – 
2564 

5 5 3 3 5 5 

3 : แผนการบริหารจัดการกําไร
จากการดําเนินงาน (EBITDA 5 5 3 3 5 5 

4.แกไขขอบังคับ ของ อ.อ.ป. วา
ดวยการพัสดุ  

5 5 1 1 4 2 

 ขอคิดเห็นท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ไดหารือและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง เพื่อใหระดับความเส่ียงของแตละแผนไดตามเปาหมาย ดังนี้ 
  1. ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําป 2559 และเรงรัดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน (แผนการไขปญหาบุกรุกฯ , แผนการตามโครงการเรงดวนในแผนยุทธศาสตร , 
แผนเพิ่มรายไดจากผลผลิตยางพาราและอุตสาหกรรมไม , แผนลดคาใชจายในการบริหารและการขาย , แผนการ
แกไขขอบังคับวาดวยการพัสดุฯ) ใหแลวเสร็จตามกําหนด  



 

  2. ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานพรอมเอกสารหลักฐานประกอบและรูปภาพการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
  3. ใหทีมงานเลขานุการติดตอประสานงานกับหนวยงาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติมท่ีใช
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเส่ียง 
 

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง ประจําป 
2559 ไตรมาสท่ี 3/2559 และใหดําเนินการตามขอคิดเห็นท่ีประชุม พรอมท้ังเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. 
ตอไป 

     3.2.2 เร่ือง กิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจําป 2559  
ไตรมาสท่ี 3/2559 
                เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ไดรวบรวมและจัดทํารายงาน ผลการติดตามกิจกรรม
การควบคุมภายในตามแผนบริหารความเส่ียงของ อ.อ.ป. ประจําป 2559  ไตรมาสท่ี 3/2559 ตามแบบติดตาม ปอ.3 
จํานวน 4 แผน มีผลการดําเนินงานดังนี้  

กระบวนการปฏบิัติงาน / โครงการ / 
กิจกรรม / ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรมการปรับปรุง
การควบคุม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 

1. การดําเนินงานตามแผนการแกไข
ปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดยราษฎร
มีสวนรวม 
 

 
11 

 
4 

 
6 

2 : แผนการดําเนินการตามโครงการ
เรงดวนในแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 
2559 – 2564 

 
37 

 
14 

 
20 

3 : แผนการบริหารจัดการกําไรจากการ
ดําเนินงาน (EBITDA) 
 

 
24 

 
5 

 
6 

4.แกไขขอบังคับ ของ อ.อ.ป. วาดวย
การพัสดุ  
 

 
5 

 
2 

 
4 

 ขอคิดเห็นท่ีประชุม  
  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงรัดการดําเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความ
เส่ียงและรายงานผลตามระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ และรูปภาพการดําเนินกิจกรรม 

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความกาวหนาการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเส่ียงของ      
อ.อ.ป. ประจําป 2559 ไตรมาสท่ี 3 /2559 และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็น พรอมท้ังให
เลขานุการนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ตอไป 
 



 

     
 3 .2.3 เร่ือง การติดตามรายงานผลการควบคุมภายในจากการประเมินตนเอง ประจําป 2559  
ไตรมาสท่ี 3/2559 
            การควบคุมภายในของหนวยงาน ( CSA) หนวยงานท่ีมีการรายงานผลการควบคุมภายในของแตละ
หนวยงาน (CSA) ตามแบบติดตาม ปย.2 ในไตรมาส ท่ี 3/2559 ดังนี้  

     
หนวยงาน 

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / 
กิจกรรม / ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรม
ปรับปรุง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 

สํานักอํานวยการ 
 

 งานดานสารบรรณ 5  อยูระหวาง
ดําเนินการ  

อยูระหวาง
ดําเนินการ  

สํานักตรวจสอบภายใน แผนการจัดอบรมความรูวิชาการดาน
ตางๆ ท่ีใชในงานการตรวจสอบ 

2  อยูระหวาง
ดําเนินการ  

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

สํานักบัญชีและการเงิน เพ่ือบริหารการรับ - จายเงินใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบ 

  
3 

 
3  

3  

สํานักกิจกรรมสัมพันธ 
 

การประชาสัมพันธเชิงรุก 2  2  2  

สํานักทรัพยากรมนุษย การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล(Individual development Plan) 

1  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ  

สํานักวิจัยพัฒนาและ
สารสนเทศ 

แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

3  อยูระหวาง
ดําเนินการ  

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

สํานักกฎหมาย การบังคับคดี 
การควบคุมคาใชจาย 

3  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ  

 
 
 
อ.อ.ป. ภาคเหนือบน 

- การบริหารงานพัสดุ 
- การบริหารงานบุคคล 
- ดานการทําไมสักสวนปา 
- ดวงเจาะไมสัก 
- การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีสวนปา 
- การจัดการผลผลิตนํ้ายางพารา 
- การควบคุมคาใชจายในการบริหาร 
  และการขาย 
- งานสารบรรณ 

 
 

16  

 
 
1  

 
 
7  

 
อ.อ.ป. ภาคเหนือลาง 

- การจัดการผลผลิตจากสวนปา 
- การจัดการการจําหนายไมสักสวนปา 
- การจัดการดานอุตสาหกรรมไมสักสวน
ปาแปรรูป 
- กลยุทธการตลาดทองเท่ียว 

16  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อ.อ.ป. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- แผนการจัดการผลผลิตยางพารา 
- แผนการจัดการผลผลิตไมโตเร็ว 

6  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
อ.อ.ป. ภาคใต 

- จัดทําแผนการผลิตยางพารา 
- กําหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต 
- ติดตามตลาดของยางพารา 

3  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อ.อ.ป. ภาคกลาง - การจัดการการจําหนายไมสักสวนปา 16  อยูระหวาง อยูระหวาง



 

- การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีสวนปา ดําเนินการ ดําเนินการ 
     

หนวยงาน 
กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / 
กิจกรรม / ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

จํานวนกิจกรรม
ปรับปรุง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

 
 
สถาบันคชบาลแหงชาติ 

- ตรวจสุขภาพชาง 
- การดูแลความปลอดภัยนักทองเท่ียวใน
การทํากิจกรรมรวมกับชาง 
- การปดบัญชี 
- การจัดซื้อจัดจาง 
- การเบิกจายงบประมาณรายไดรายจาย
ประจําป ของ ส.คช. 
- การเบิกจายงบอุดหนุนฯ 

 
14  

 
13  

 
14  

สํานักอุตสาหกรรมไม - การแปรรูปไมสักสวนปา 
- ผลผลิตผลิตภัณฑไม,บริการรักษาเน้ือ 

4  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

สํานักธุรกิจและ
การตลาด 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหดําเนินการ
ไปดวยความถูกตอง 

2  2  2  

สํานักนวัตกรรมไม
เศรษฐกิจ 

การจัดการและปรับปรุงโครงการเพ่ิม
มูลคาจากสวนปา 

2  อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

สํานักนโยบายแผนและ
งบประมาณ 

ระบบสารสนเทศดานการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

2  1  1  

รวม 100 22 29 

          เลขานุการฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหหนวยงานท่ียังไมไดดําเนินการและอยูระหวางดําเนินการตามกิจกรรม
การควบคุมภายในฯ –ระดับองคกร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จและประเมินผลจัดสงรายงานฯ ใหเลขานุการฯ ตอไป  
สวนใน 4/2559 ใหดําเนินการจัดสงรายงานผลการควบคุมภายในของหนวยงาน (CSA) ภายใน 6 วัน หลังส้ินสุด 
ไตรมาส     

 ขอคิดเห็นท่ีประชุม  
  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงรัดการดําเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในจากการประเมินตนเอง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การติดตามรายงานผลการควบคุมภายในจากการประเมินตนเอง ประจําป 
2559 ไตรมาสท่ี 3/2559 และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็น พรอมท้ังใหเลขานุการนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ตอไป 

 

 

 

 

 



 

 3 .3 เร่ือง ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองคกร) ประจําป 2559  

           องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดกําหนดแผนบริหารความเส่ียงประจําป 2559 แผนท่ี 3 แผนการบริหารจัดการ
กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียง และทําใหคา EBITDA ตามเปาหมาย แตผลการ
ดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1/2559 มีคาเทากับ 6.99 ลานบาท  ในไตรมาสท่ี 2/2559 มีคา EBITDA = (40.55) ซึ่งมีคา
ตํ่ากวาเปาหมายท่ีคาระดับ 3 ตามบันทึกขอตกลงของ อ.อ.ป. (KPI) ประจําป 2559 = 122 ลานบาท    
 จึงมีความจําเปนตองทบทวนแผนบริหารความเส่ียง แผนงานท่ี 3 : แผนการบริหารจัดการกําไรจากการ
ดําเนินงาน (EBITDA) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหเพิ่มกิจกรรมบริหารความเส่ียง เพื่อใหคา 
EBITDA ใหไดตามเปาหมาย ดังนี้ 
 1. เรงรัดการดําเนินการผลิต - จําหนายสินคาผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑไมของ อ.อ.ป. ใหไดตาม  
              เปาหมาย 
 2. เรงรัดจําหนายสินคาคงคลังของหนวยงาน เพื่อสรางรายไดใหกับ อ.อ.ป.  
 3. ดานการลดคาใชจาย  
  3.1 ปรับเปล่ียนหลอดไฟสํานักงาน จากหลอดฟลูออเรสเซ็นต เปนหลอด LED ศึกษาการใช 
                          ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) ท่ีอาจจะใชงานในอนาคต  
  3.2 หนวยงานเรงรัดควบคุมคาใชจายดานเครื่องเขียนแบบพิมพ  
  3.3 ศึกษาคูมือการใชงานเครื่องจักร/ยานยนต เพื่อผูปฏิบัติงานใชงานเครื่องจักร/ยานยนต ได  
                          เหมาะสมกับงาน  
  3.4 เผยแพรขอมูลการดูแลสุขภาพโภชนาการ กิจกรรมการออกกําลังกายประเภทตางๆ ในเว็บไซต  
                          ของ อ.อ.ป. เพื่อใหพนักงานของ อ.อ.ป. และสมาชิกในครอบครัว เลือกนําไปปฏิบัติ เพื่อให  
                          พนักงานมีสุขภาพดี การทํางานมีประสิทธิภาพ  

         ขอคิดเห็นท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเส่ียง ประจําป 2559  และมีขอคิดเห็นวาในการ
บริหารจัดการกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) นั้น อ.อ.ป.ไดกําหนดเปาหมายรายไดของ อ.อ.ป. ใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานของ อ.อ.ป. และควบคุมคาใชจายใหนอยกวาประมาณการท่ีต้ังไว ซึ่งเมื่อส้ินสุดไตรมาสท่ี 2/2559 
อ.อ.ป. สามารถควบคุมคาใชจายรวมของ อ.อ.ป. ใหตํ่ากวาประมาณการได แตเนื่องจากรายไดของรวมของ อ.อ.ป. 
ยังคงไมไดตามเปาหมายตามแผนดําเนินงานของ อ.อ.ป. จึงทําใหกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ไมไดตาม
เปาหมาย ท่ีประชุมจึงเห็นวาควรมีกิจกรรมเรงรัดการดําเนินงานเพื่อสรางรายไดของ อ.อ.ป. ใหเปนไปตามเปาหมาย 
และเรงรัดลดคาใชจาย พรองท้ังบริหารจัดการสินคาคงเหลือเพื่อเพิ่มรายไดของ อ.อ.ป. ดวย ท่ีประชุมจึงใหเพิ่ม
กิจกรรมในการบริหารจัดการกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ดังนี้  
 1. ดานรายไดใหเรงรัดเรงรัดการดําเนินการผลิต - จําหนายสินคาผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑไมของ  
อ.อ.ป. ใหไดตามเปาหมาย  
 2. เรงรัดจําหนายสินคาคงคลังของหนวยงานเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ อ.อ.ป.  
 3. ควบคุมคาใชจายของ อ.อ.ป. พรอมท้ังใหหนวยงานดําเนินการกิจกรรมบริหารความเส่ียงใหครบถวน  

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง (ระดับองคกร) ประจําป 2559 และให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็น พรอมท้ังใหเลขานุการนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. 
ตอไป (เอกสารแนบหมายเลข 1) 



 

 3.4 เร่ือง แผนบริหารความตอเนื่องขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 ตามบันทึกส่ังการผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ) ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 
2558 ทายบันทึก สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ท่ี ทส. 1408/960 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ให สํานักนโยบาย
แผนและงบประมาณ จัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
เลขานุการไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องขององคกรฯ เสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติงาน เมื่อเกิดภัย
พิบัติข้ึน อ.อ.ป. ยังสามารถปฏิบัติงานตอไปได  และเปนไปตามขอเสนอแนะของบริษัทท่ีปรึกษา  

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ แผนบริหารความตอเนื่องขององคการอุตสาหกรรมปาไม และให  
ออป.ภาคทุกสํานัก สคช. และ ส.อก. จัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องของตนเองดวย  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง อื่นๆ (ถามี) 

        4.1 เร่ือง การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และจัดทํา
รูปแบบการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 นั้น เพื่อความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 
อ.อ.ป.  เห็นควรใหสํานักทุกสํานักดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในดังนี้ 

 1. ดําเนินการสอบถามการควบคุมภายในของหนวยงาน ตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพื่อใหทราบ
ความเส่ียงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน และใชประเมินความพอเพียงของ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแกไขในป 2560 โดยมีหัวขอในการสอบถามดังนี้ 
  ชุดท่ี 1 แบบสอบถามดานการบริหาร  
  ชุดท่ี 2 แบบสอบถามดานการเงิน  
  ชุดท่ี 3 แบบสอบถามดานการผลิต  
  ชุดท่ี 4 แบบสอบถามดานอื่นๆ  

 2. ดําเนินการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน เพื่อชวยใหผูบริหารและผูประเมินพิจารณาตัดสินไดวา ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจไดรับการ
ออกแบบอยางเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม และเพื่อใชในการจัดทําหนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.1) จัดทําสงให สคร. ประจําป โดยมี 5 องคประกอบดังนี้ 
  1. สภาพแวดลอมของการควบคุม  
  2. การประเมินความเส่ียง  
  3. กิจกรรมการควบคุม  
  4. สารสนเทศและการส่ือสาร  
  5. การติดตามประเมินผล  

 

 



 

 ขอคิดเห็นท่ีประชุม 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหหนวยงานทุกหนวยงานดําเนินการ
ตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน พรอมท้ังดําเนินการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิด
ความม่ันใจถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแตละหนวยงาน และนําสงใหเลขานุการคณะกรรม
บริหารความเส่ียงฯ ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2559  

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็นท่ีประชุมดวย 

 

เลิกประชุม เวลา 15.35 น. 

 

 

 

                                                                     (ลงช่ือ)                                ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                                                (นายวิรัตน เรืองไชยศรี)                                              
                                                                 หัวหนาสวนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน                
                                                                         สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ                
 
 
  
 

                                                                     (ลงช่ือ)                                ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                 (นายสุกิจ  จันทรทอง)                         
                                                                   ผูอํานวยการสํานักนโยบายแผนแล ะงบประมาณ 
                                                                      เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 
 


