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/2.2 แผนท่ีความเสี่ยง..... 

ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. 
ครั้งที่ 5/2560 

วันที่       ธันวาคม  2560      เวลา           น. 
ณ ห้องประชมุ อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดําเนนินอก 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

มติที่ประชุม
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 2.1 การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 

  ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจําปี 2560 ได้กําหนดนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงของ อ.อ.ป. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้รูปแบบนโยบายเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2555 ของ ส.คร. 
เลขานุการฯ จึงได้จัดร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ( เอกสารแนบ 1 ) 

 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา การทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

มติที่ประชุม 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.
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/แหล่งที่มา..... 

 2.2 แผนท่ีความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ของ อ.อ.ป. ประจําปี 2561 
ตามบันทึกสั่งการผู้อํานวยการ  ท้ายบันทึกสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ ทส. 1404.1/142 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2560 ให้ทุกหน่วยงานระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยง
ประจําปี 2561 (ระดับองค์กร) และเลขานกุารฯ ได้รวบรวมรายการความเสี่ยงเพ่ิมเติม และประเมินความ
เสี่ยง ซึ่งมีรายการความเสสี่ยง รวมท้ังสิ้น 27 รายการความเสี่ยง ดังน้ี

แหล่งที่มา
ของความ

เสี่ยง 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน
ในอดีต 

ความเพียงพอ
ของการ
ควบคุม
ภายใน 

ความ
เพียงพอ

การติดตาม
ประเมินผล 

รวม 
หมาย
เหตุ 

1. แผนการ
ดําเนินงาน
ของ อ.อ.ป. 
ประจําปี 
2560 

1.1 แผนสร้างรายได้ตามเป้าหมาย 3 2 3 8   

1.2 แผนงานด้านค่าใช้จ่าย 3 2 3 8   
1.3 แผนงานด้านการลงทุน 1 2 3 6   

1.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปี 25561 – 2565 1 2 3 6   

1.5 แผนการดําเนินงานด้านการตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ และบริการเชิงสังคม 

3 3 3 9   

2. บันทึก
ข้อตกลงการ
ประเมินผลกา
ดําเนินงาน
ของ อ.อ.ป. 
ประจําปี 
2561 

2.1 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

2 2 3 7   

2.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 1 2 3 6   

2.3 การนําระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร ์(EVM)มาใช้ 

1 3 2 6   

2.4 กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA) ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

2 2 3 7   

2.5 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

1 2 3 6   

2.6 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 
2561-2565 

1 2 3 6   

3. แผน
ยุทธศาสตร์  
อ.อ.ป. ปี 2561-
2565  
(เฉพาะปี 2561) 

3.1 การดําเนินงานตามโครงการใน แผนยุทธศาสตร์ 
อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 

1 2 3 6   
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/ตารางสรุป..... 

แหล่งท่ีมาของ
ความเสี่ยง 

แผน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน
ในอดีต 

ความ
เพียงพอ
ของการ
ควบคุม
ภายใน 

ความ
เพียงพอการ

ติดตาม
ประเมินผล 

รวม หมายเหตุ 

4. แผน
บริหารความ
เสี่ยงที่
ดําเนินการยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ในปีที่ผ่านมา 
และที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในปี
น้ี 

4.1 กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

2 2 3 7 อ.อ.ป. 
เหนือล่าง 

4.2 สภาพคล่องกระแสเงินสด จากการดําเนินงาน 
ประจําปี 2561 

1 2 3 6 อ.อ.ป. 
เหนือบน 

4.3 การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และพัสดุ พ.ศ. 2560 ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

1 2 2 5 อ.อ.ป. 
เหนือล่าง 

4.4 การดําเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ปี 
2561-2565 

1 2 3 6 
อ.อ.ป. 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4.5 ไม่มีงบประมาณ ( การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของ ส.ตส. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ) 

2 2 2 6 ส.ตส. 

4.6 การจัดทําแผนดิจิทลัของ อ.อ.ป.  
( ขาดแคลนงบประมาณ ) 

2 2 2 6 ส.วป. 

4.7 การปลูกสร้างสวนป่าได้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2 2 2 6 ส.วป. 

4.8 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพ่ือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 

2 2 3 7 อ.อ.ป. 
เหนือบน 

4.9 การขออนุญาตทําการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้
ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 
แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

2 2 2 6 อ.อ.ป. 
เหนือบน 

4.10 ปัญหาด้วงเจาะไม้สักสวนป่าเป้าหมาย /การ
แพร่ระบาดของด้วงเจาะไม้สัก 

2 2 2 6 อ.อ.ป. 
เหนือบน 

4.11 การปลูกไม้ยูคาลิปตัสไม่เป็นไปตามแผน 2 2 2 6 
อ.อ.ป. 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4.12 สวนป่าในสังกัดไม่สามารถทําไม้ยางพาราออก
ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ 

2 2 2 6 อ.อ.ป. ใต้ 

4.13 ไม่สามารถรื้อปลูกไม้ยางพาราแปลงใหม่ได้
ตามแผนที่กําหนด 

2 2 2 6 อ.อ.ป. ใต้ 

4.14 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาลได้
ตามแผนที่กําหนดหรือเบิกจ่ายไม่ทันภายใน
ระยะเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3 2 2 7 อ.อ.ป. ใต้ 

4.15 จํานวนช้างไม่เพียงพอในการให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

2 2 2 6 ส.คช. 
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/การประเมิน..... 

ตารางสรปุผลการคัดเลือกความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน
ในอดีต 

ความเพียงพอ
ของการ

ควบคุมภายใน

ความเพียงพอ
การติดตาม
ประเมินผล 

รวม หมายเหตุ 

S1 การดําเนินงานตามโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ไม่แล้วเสร็จตามกําหนด 

1 2 3 6  

O1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูก
ไม้เศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืนไม่แล้วเสร็จตามกําหนด 

2 2 2 6  

O2 การทําไมย้างพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 2 2 6  

F1 กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

2 2 3 7  

F2 สภาพคล่องกระแสเงินสดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1 2 3 6  

F3 งบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1 2 3 6  

C1 การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุฯ พ.ศ. 2560 ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

1 2 2 5  
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/รายการที่..... 

การประเมินความเส่ียง โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อองค์กร ดังนี ้

ประเภทความเส่ียง แผนความเสี่ยง โอกาส
เกิด 

ผลกระทบ ผลลัพธ ์ การจัดการ 
ความเสี่ยงด้าน 

กลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

S1 การดําเนินงานตามโครงการใน
แผนยุทธศาสตร์  
อ.อ.ป. ไม่แล้วเสร็จตามกําหนด 

5 5 25 
การควบคุม ( Treat ) 

นําไปบริหาร 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน

(Operational Risk ) 

O1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนไม่
แล้วเสร็จตามกําหนด 

5 5 25 
การควบคุม ( Treat ) 

นําไปบริหาร 
ความเสี่ยง 

O2 การทําไมย้างพาราไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 5 5 25 

การควบคุม ( Treat ) 
นําไปบริหาร 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

F1 กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 5 25 

การควบคุม ( Treat ) 
นําไปบริหาร 
ความเสี่ยง 

F2 สภาพคล่องกระแสเงินสดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 5 5 25 

การควบคุม ( Treat ) 
นําไปบริหาร 
ความเสี่ยง 

F3 งบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 5 5 25 

การควบคุม ( Treat ) 
นําไปบริหาร 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

C1 การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

5 5 25 
การควบคุม ( Treat ) 

นําไปบริหาร 
ความเสี่ยง 
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/2.3 แผนการควบคุม..... 

รายการที่จะต้องนําไปบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2561 มีดังนี้ 
 
ลําดับที ่ ประเภท รายการ 

1 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

( Strategic rick ) 
การดําเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 
ไม่แล้วเสร็จตามกําหนด 

2 ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(Operational Risk ) 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนไม่แล้วเสร็จตามกําหนด 

3 การทําไม้ยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
4 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
5 สภาพคล่องกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
6 งบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

7 
ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนทีค่วามเสี่ยง และแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของ อ.อ.ป. ประจําปี 2561 แลว้เสร็จ ( เอกสารแนบ 2 ) 

 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา แผนท่ีความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง  
ของ อ.อ.ป. ประจําปี 2561 

มติที่ประชุม 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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/2.4 การควบคุม..... 

 2.3 แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจําปี 2561 
  ทุกหน่วยงานได้รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) (แบบ ปย.
2) และเลขานกุารได้สรุปกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม และการปรับปรุงการควบคุมที่หน่วยงาน
รายงานแล้ว 
  ในปี 2560 ทมีงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ประเมิน วิเคราะห์ 
กําหนดขอบเขตการควบคุมภายใน พร้อมทัง้จัดทําแผนการควบคุมภายในของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย
มีรายการความเสี่ยง จํานวน 24 รายการ และกิจกรรมการควบคุม จํานวน 31 กิจกรรม (ตามเอกสารแนบ 3 ) 

 จึงเรียนมาเพือ่พิจารณา แผนการควบคมุภายในระดับองค์กร ประจําปี 2561 
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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/ที่..... 

 2.4 การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจําปี 2561 
  ตามท่ีหน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง ประจําปี 2560 
เพ่ือใช้เป็นแผนควบคุมภายในของหน่วยงานในปี 2561 ต่อไป เลขานุการได้รวบรวม แผนการควบคุม
ภายในได้ ดังน้ี ( เอกสารแนบ 3 ) 
ที่ หน่วยงาน ด้านการปฏิบัติงาน รายการ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรม

การควบคุม 
1 ส.บก. - ด้านการพัสดุ 

- ด้านการปฏิบัติงานตามภาระกรรมหลักของสํานัก 
2 3 

2 ส.ตส. - ด้านการปฏิบัติงานตามภาระกรรมหลักของสํานัก 1 1 
3 ส.บง. - ด้านบัญชีและการเงิน 1 2 
4 ส.นผ. - - - 
5 ส.กม. - ด้านสารบรรณ 

- ด้านการพัสดุ 
-ด้านบัญชีและการเงิน 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านการปฏิบัติงานตามภาระกรรมหลักของสํานัก 
- ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปี 
2560 ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 
2560 ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

7 8 

6 ส.วป. - ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 

3 3 

7 ส.ธต. ด้านการพัสดุ 1 1 
8 อ.อ.ป. เหนือบน - ด้านการพัสดุ 

- ด้านการผลิตจําหน่ายไม้สักสวนป่า 
- ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่สวนป่า 
- ด้วงเจาะไม้สัก 

7 9 

9 อ.อ.ป. เหนือล่าง - ด้านการพัสดุ 
- ด้านบัญชีและการเงิน 
- ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่สวนป่า 

3 3 

10 อ.อ.ป. กลาง - ด้านการพัสดุ 
- ด้านการจําหน่ายไม้สักสวนป่า 
- ด้านอุตสาหกรรม 

3 3 
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/ระเบียบวาระที่..... 

ที่ หน่วยงาน ด้านการปฏิบัติงาน รายการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม
การควบคุม 

11 อ.อ.ป. 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ด้านสารบรรณ 
- ด้านการพัสดุ 
- ด้านบัญชีและการเงิน 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านการผลิตจําหน่ายไม้โตเร็ว 
- ด้านการผลิตจําหน่ายไม้สักสวนป่า 

4 5 

12 อ.อ.ป. ใต้ - ด้านการพัสดุ 
- ด้านการปลูกสร้างสวนป่า 
- ด้านการผลิตไม้สวนป่า ผลผลิตยางพารา 

4 8 

13 ส.คช. - ด้านสารบรรณ 
- ด้านการพัสดุ 
- ด้านบัญชีและการเงิน 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านการปฏิบัติงาน 

5 6 

รวม 41 54 
 
 จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณา แผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจําปี 
2561 
มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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/3.ควรจัดทํา..... 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี 2559 

 ตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ดําเนนิการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลควบคุมภายใน 
ประจําปี 2559 บริษัท ทรสิฯ ได้ตรวจประเมินการดําเนนิงานเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผลการประเมิน 
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร และข้อสังเกตจากการประเมินการ
ควบคุมภายในโดยภาพรวม ดังนี ้

รายการ 
คะแนนที่ได้ เพ่ิมขึ้น 

( ลดลง )  2558 2559 
1. การบริหารความเสี่ยง 2.3500 2.4000 0.05 
2. การควบคุมภายใน 3.2700 3.3200 0.0.5 

 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยง 
  1. รัฐวิสาหกิจควรกําหนด Risk Appetite ที่เป็นนโยบายมาจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ( Tone at the Top ) โดยการกําหนด Risk Appetite ในภาพรวมขององค์กร และระบุใน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
  2. รัฐวิสาหกิจควรจัดเก็บองค์ความรู้ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในองค์กรใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยง และบทบาท
หน้าที่ของตนที่จะต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
  3. รัฐวิสาหกิจ ควรกําหนดแผนงานและดําเนินการที่เป็นรูปธรรมสําหรับการสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร  
  4. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดแนวทางในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนทุก
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง 
  5. รัฐวิสาหกิจควรศึกษาและกําหนดแนวทางเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยง กับ
ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สําคัญ 
  6. รัฐวิสาหกิจ ควรศึกษาและจัดทําเคร่ืองมือ Risk Correlation Map ให้ถูกต้องชัดเจน 
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในลักษณะบูรณาการ โดยการจัดทํา Risk Map จะต้องแสดงถึงสาเหตุที่ครบถ้วน
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงอธิบายถึงความสัมพันธ์แต่ละ Root Cause โดยระบุถึงสาเหตุและผลกระทบ
ได้ 
 ข้อสังเกตจากการประเมินการควบคุมภายในโดยภาพรวม ประจําปีบัญชี 2559 
  1. ควรมีการรับฟังความคิดเห็นด้านการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายนอก ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน 
  2. ควรมีการบูรณาการเชิงปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน ผู้
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
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  3. ควรจัดทํา CSA รัฐวิสาหกิจ ยังคงมุ่นเน้นในเชิงการจัดทํารายงานเชิงเอกสาร มากกว่า
นําไปเป็นเคร่ืองมือการควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสําเร็จของการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 



นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 เพ่ือให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตาม
เป้าหมายการดําเนินงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมและความมั่นคงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และสอดคล้อง
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ทกุหน่วยงานถือเป็นนโยบายที่สําคัญ และแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในทุกระดับ ทั้งน้ีให้ผูบ้ริหารทุกคนถอืเป็นภาระหน้าที่ ที่ต้องรับไปดําเนินการให้เป็นผลสําเร็จ 
พร้อมทั้งกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติในนโยบายที่สําคัญน้ีด้วย 

คําจํากัดความของ “ความเสีย่ง” 

 ความเสี่ยง (Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

หลักสาํคัญในการปฏิบัติ 

 1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) เพ่ือให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมาย
จากการดําเนินงานตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 

 2. กลยุทธ์การดําเนินงานต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการ พิจารณายอมรับได้ 

 3. การบริหารความเสี่ยงเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมที่สําคญัขององค์กร ที่จําเป็นต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

 4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะต้อง
ได้รับการจัดการอย่างทันเวลาต่อเน่ือง ดังน้ี 

  - ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา 

  - ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้น (Likelihood)  
                       และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงน้ันเกิดขึ้น 

  - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ทั้งน้ี  
                       ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย 

  - ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถบริหารความเสี่ยง 
                       ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 

 

 

 



บทบาทและความรับผิดชอบ 

 1. คณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแลและสนับสนุนการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงน้ีไปปฏิบัติใน องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผูกํ้ากับดูแลการนํานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
ภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สําคญั และรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

 3. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และติดตามการนําไปใช้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4. พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

การทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 

 1. ในกรณีที่ผูบ้ริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานต้องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือขอปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบาย
ดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดําเนินงานขององค์กร 

 ทั้งน้ี นโยบายน้ีมีผลการบังคบัใช้กับ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นับแต่น้ีเป็นต้นไป 

 

     อนุมัติโดย   

.................................................................... 
(..................................................................) 

ตําแหน่ง.................................................................... 
วันที่.......................................................................... 



แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจําป ี2561

กรอบแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 2561 - 2565 แผนการดําเนินงาน ปี 2561 และตัวชี้วัด อ.อ.ป. 2561

Strategic Risk Operational Risk Financial Risk Compliance Risk

C1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ

จัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 
2560 ไม่ถกูต้องตาม

S1. การดําเนินงานตาม
โครงการในแผน

ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 

O1. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่

60%

F1. กําไรจากการ
ดําเนินงาน (EBIDA) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

 30%

F2. สภาพคล่องกระแส
เงินสดไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย

50%

F3. งบลงทุนในภาพรวม
ของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

74%

O2 การทําไม้
ยางพาราไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

30%

SR1.1 มีแผนงาน
จํานวนมากที่ต้อง

ดําเนินการ

30%

OR1.1 แผนปฏิบัติ
การมีพื้นที่การปลูกไม้

เพิ่มขึ้นมาก

30%

FR1.1
รายได้ไม้ยูคาฯ ต่ํากว่า

เป้าหมาย

6%

แผนสร้างรายได้ไม่ได้ตาม FR2.1
ขาดการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

มาตรการส่งเสริม

FR2 2
40%

CR1.1 พนักงานไม่
เข้าใจ รายละเอียด
พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง

ฉบับ ใหม่

60%

40%

FR3.1 การลงทุนใน
แผนระยะยาวไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

เงินสดระหวา่งปีน้อย

OR2.1 ราคาไม้
ยางพาราตกต่ํา

30%

20%

SR1.2 มีหน่วยงาน
จํานวนมากที่ต้อง
รับผิดชอบแผนงาน

10%

OR1.2 เกษตรกรแต่
ละรายมีพื้นที่ขนาด
เล็กทําให้มีจํานวน

แปลงปลูกเพิ่มมากขึ้น

30%

เปาหมาย

FR1.2 รายได้น้ํา
ยางพาราต่ํากว่า

เป้าหมาย.

20%

FR2.2
ขาดการดําเนินการ
ติดตามประเมินผล 
การใช้มาตรการ

10%

CR1.2 พนักงาน
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อจัด

จ้าง

40%

FR3.2
การเบิกจ่าย

งบประมาณภาครัฐไม้
เป็นไปตามเป้าหมาย

16%OR2.2 ปริมาณไม้ที่
ทําไม้ออกมีปริมาณ

มาก 14%

10%

20%

SR1.3 กิจกรรม
ดําเนินงานไม่ชัดเจน

OR1.3 เกษตรกรขาด
ความรู้ในการปลูกป่า 

FR1.3
รายได้อุตสาหกรรมไม้

23%

น้ํายางพาราต่ํากว่า FR2.3 มีสินค้าในส
ต๊อกจํานวนมาก

การดําเนินงานล่าช้า
กว่างแผนการบ

OR1 4 สวนป่าแห่ง

10%

OR2.3 การอนุญาตทํา
ไม้ล่าช้า

ุ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

แผนลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

OR1.4 สวนปาแหง
ใหม่ที่เริ่มรับผิดชอบ
การส่งเสริมเกษตรกร
ไม่ทราบขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

OR2.4 พื้นที่ภาคใต้มี
ฤดูฝนที่ยาวนาน

20%

10%

FR1.4 ไม่สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารและการ
ขายได้ตามเป้าหมาย

37%
OR2.5 การเปิด

ประมูลแปลงใหญ่ทํา
ให้ไม่มีผู้ซื้อ

........................................................................................................................................................................................................................................................................



แผนงานท่ี 1 : การดําเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2561 – 2565 

ประเภทความเส่ียง : ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

ปจจัยเส่ียง  : การดําเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. ป 2561 – 2565 ไมแลว 
     เสร็จตามกําหนด 

 องคการอุตสาหกรรมปาไมใชแผนยุทธศาสตร ป 2561 – 2565 เปนกรอบการดําเนินงาน ในทุกป
จะกําหนดแผนงานโครงการท่ีตองดําเนินการ ถือวาเปนแผนงานท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคการอุตสาหกรรมปา
ไม บรรลุวัตถุประสงคนําไปสูวิสัยทัศน “เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เพ่ือยกระดับ

อุตสาหกรรมไมจากปาปลูก ในป 2565” องคการอุตสาหกรรมปาไมไดมอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

สาเหตุของความเส่ียง 

 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีแผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 ท่ีอยูในบันทึกขอตกลงประเมินผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ท้ังหมด 24 แผน ดังนี้ 
 

  1. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

แผนยุทธศาสตรรายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

  2. โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสวนปาเพ่ือการอนุรักษณ 
  3. โครงการดูแล ขนยาย ควบคุม การแปรรูปไมมีคา 

  4. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 

  5. โครงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ 

  6. โครงการระดมทุนจากพันธมิตรลูกคา (PPP) 

  7. โครงการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 

  8. โครงการพัฒนาดานธุรกิจปาไม (ไมรวม SFM) 

  9. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
  10. โครงการนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ 

  11. โครงการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาดานการตลาด 

  12. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสวนปา (GIS) 

 

  1. แผนจัดการผลผลิตจากสวนปา (สัก ไมโตเร็ว ไมโตชา ยางพารา) 
โครงการเรงดวนตามแผนยุทธศาสตร อ.อ.ป. 

  2. แผนงานพัฒนาปลูกเสริม และรื้อพัฒนาปลูกใหม 
  3.แผนงานการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน (SFM) 

  4. แผนงานการจัดชั้นคุณภาพพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจ 



  5. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑไมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

  6. แผนงานเพ่ิมรายไดจาการจําหนายดานอุตสาหกรรมไม 
  7. แผนงานการจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 

  8. แผนงานพัฒนาสินทรัพยของ อ.อ.ป. 

  9. แผนสรางรายไดจากแหลงทองเท่ียว 

  10. แผนงานใชประโยชนทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ 

  11. แผนงานปลูกสรางสวนปาและอนุรักษณฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ลําธาร 

  12. แผนงานคุมครองและอนุรักษชางไทย 

ในการดําเนินงานอาจดําเนินการตามโครงการไมแลวเสร็จตามกําหนด  มีสาเหตุ ดังนี้ 
  

 องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองดําเนินการตามแผนงานโครงการของแผนยุทธศาสตรป 2561 

จํานวน 24 แผนงาน ซ่ึงเปนแผนงานจํานวนมากท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงมีความเสี่ยงมากท่ีจะดําเนินการไม
แลวเสร็จ 

SR1.1 มีแผนงานจํานวนมากท่ีตองดําเนินการ  

 แผนงาน/โครงการท้ัง 24 แผนงาน มีหลายหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ หากขาดการ
ประสานงานกับ การรวมมือกันของหนวยงาน การติดตามผล แผนงานจะไมสําเร็จได 

SR1.2 มีหนวยงานจํานวนมากท่ีตองรับผิดชอบแผนงาน 

 สวนงานตางๆ จะเปนผูปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดโดย อ.อ.ป. กิจกรรมการดําเนินงานท่ีไม
ชัดเจน จะทําใหผูปฏิบัติ ปฏิบัติไมถูกตองได 

SR1.3 กิจกรรมดําเนินงานไมชัดเจน 

 



 องคการอุตสาหกรรมปาไมใชแผนยุทธศาสตร ป 2561 – 2565 เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในป 
2561 มีแผนงานโครงการท่ีจะตองดําเนินการรวม 2 4 แผนงาน แผนยุทธศาสตรเปนแผนงานท่ีสําคัญ
เนื่องจาก การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรจะทําให อ.อ.ป. บรรลุ วิสัยทัศน ตามท่ีกําหนดไวได 
ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ ประกอบแผนยุทธศาสตร มีจํานวนมาก ท่ีจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ตามเปาหมาย  ซ่ึงอาจมีปญหาอุปสรรคเกิดข้ึนท่ีจะทําใหดําเนินการไมแลวเสร็จ จึงจําเปนตองกําหนดเปน
ความเสี่ยงในปนี้ 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตรองคการอุตสาหกรรมปาไม  
    ป 2561 – 2565 แลวเสร็จ 

เปาหมาย  : ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร รวม  24 โครงการ/กิจกรรม 

ความเส่ียงท่ียอมรับได ( Risk Appetite )

 ดําเนินงานตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตรองคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2561 – 2565  

จํานวน 25 แผนงาน/โครงการ ได 100% 

  :  คาระดับ 3 ของผลกระทบองคกร 

ชวงเบ่ียงเบนความเส่ียง ( Risk Tolerant )

 ดําเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตรองคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2561 – 2565  

จํานวน 25 แผนงาน/โครงการ ได 90-99% 

  :  คาระดับ 4 ของผลกระทบขององคกร 

ระยะเวลาดําเนินการ

 มกราคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561. 

  

ผูรับผิดชอบหลัก

 หนวยงานท่ีเก่ียวของในโครงการแผนยุทธศาสตรองคการอุตสาหกรรมปาไม  
ป 2561 – 2565 จํานวน 24 แผนงาน/โครงการ 

  

 



กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตอบสนอง

สาเหตุความ
เส่ียงท่ี 

1. หนวยงานมีการบริหารจัดการแผน 
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงาน และรวมกัน
พิจารณาดําเนินการในท่ีประชุมระดับ
หนวยงาน 

ม.ค. - มี.ค. 61 
หนวยงาน ท่ี

เก่ียวของ 
SR1.1 

2. หนวยงานกําหนดผูติดตอประสานงานการ
ดําเนินงานในภาพรวม (ระดับภาค) 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงาน ท่ี

เก่ียวของ 
SR1.2 

3. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบแผนงานแตละ
แผนท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

ก.พ. - ธ.ค. 61 
หนวยงาน ท่ี

เก่ียวของ 
SR1.2 

4. ผูติดตอประสานงานการดําเนินงานใน
ภาพรวม (ระดับภาค) ชี้แจงโครงการใหผู
ปฏิบัติทราบถึง เปาหมาย และกระบวนการ
การดําเนินงาน และการติดตามผล 

มี.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

SR1.3 

    

 

 



การประเมินความเส่ียง 
สถานะปจจุบัน :  5 X 5 
เปาหมาย :  3 X 3 
เกณฑวัด : ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2561 

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอองคกร 
ระดบั ความหมาย รายละเอียด ระดบั ความหมาย รายละเอียด 

5 
สงูมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 1 
สาเหตุ 

5 
สงูมาก 

มีความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ไดนอยกวา 70 % 

4 
สูง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 2 
สาเหตุ 

4 
สูง 

มีความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ได 70 % 

3 
ปานกลาง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 3 
สาเหตุ 

3 
ปานกลาง 

มีความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ได 80 % 

2 
นอย 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได.3 
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกไตรมาส 

2 
นอย 

มีความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ได 90 % 

1 
นอยมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได.3 
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกเดือน 

1 
นอยมาก 

มีความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ได 100 % 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

ผล
กร

ะท
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1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

             โอกาสเกิดหรือความนาจะเปน 



แผนงานท่ี 2  การจัดการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  

                 อยางย่ังยืน 

ประเภทความเส่ียง : ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

ปจจัยเส่ียง  :  การสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางยั่นยืน  
                  ไมแลวเสร็จตามกําหนด 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม สงเสริมใหเกษตรกรท่ีอยูในทองถ่ินรอบๆสวนปา ปลูกไมเศรษฐกิจ 
โดยใหปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีกรรมสิทธิ์เปนของตนเอง รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการปลูกปาเศรษฐกิจปท่ี 1 

และบํารุงรักษาในปท่ี 2 – 3  ภายใน 3-5 ป ก็จะสามารถนําไปใชประโยชน หรือจําหนายเปนสินคาได แต
ในป 2561 เปาหมายการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ เพ่ิมข้ึนมาก อาจทําใหการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 
ไมแลวเสร็จหรือไมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดอาจมีสาเหตุ ดังนี้ 

สาเหตุของความเส่ียง 

 ในป 2560 แผนการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ มีเปาหมาย จํานวน 2 ,950 ไร แตในป 2561 มี
เปาหมายจํานวน 22,000 ไร ทําใหตองใชบุคลากรและระยะเวลามากในการบริหารจัดการ  

OR1.1 แผนปฏิบัติการมีพ้ืนท่ีการปลูกไมเพ่ิมข้ึนมาก 

 จํานวนแปลงปลูกและจํานวนเกษตรการท่ีเพ่ิมข้ึนมากทําใหมีปญหาและอุปสรรคจากการ
ดําเนินงาน ท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวย ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน 

OR1.2 เกษตรกรแตละรายมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กทําใหตองมีจํานวนแปลงปลูกเพ่ิมมากข้ึน  

 เกษตรขาดความรูความชํานาญในการปลูกปาเศรษฐกิจ บํารุงรักษาปา อาจทําใหไมท่ีปลูกมีการ
เจริญเติบโตและเปอรเซ็นตการรอดตายท่ีต่ํา 

OR1.3 เกษตรกรขาดความรูในการปลูกปา   

 ในการสงเสริมเกษตรก รปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจนั้น อ.อ.ป. ดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก
ภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินงาน สวนปาแหงใหมท่ีเริ่มรับผิดชอบอาจดําเนินการไดลาชา จากการเบิก
งบประมาณภาครัฐได 

OR1.4 สวนปาแหงใหมท่ีเริ่มรับผิดชอบการสงเสริมเกษตรกรไมทราบข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ
ภาครัฐ 

 

 

 



 องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการสงเสริมเกษตรกรท่ีอยูรอบสวนปาขององคการ
อุตสาหกรรมปาไมปลูกไมเศรษฐกิจเพ่ือเปนแหลงวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมไมในประเทศ และเปนการ
สงเสริมรายไดแกชุมชน และเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดานการรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

หลักการและเหตุผล 

 1. เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีอาชีพท่ีม่ันคงจากการปลูกปาเศรษฐกิจ  

วัตถุประสงค 

 2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศโดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม ท่ีดินทํากินท่ีขาดความ
อุดมสมบูรณ ท่ีปาชุมชนท่ีถูกท้ิงราง ท่ีหัวไรปลายนา ฯลฯ ใหกลายเปนปาเศรษฐกิจท่ีสามารถใหผลผลิตได
อยางยั่งยืน 

เปาหมาย : พ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์ – สิทธิครอบครองท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รวมพ้ืนท่ี 22,000 ไร 

ความเส่ียงท่ียอมรับได ( Risk Appetite )

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได 100% ( 22,000 ไร )  

 คาระดับ 3 ของผลกระทบองคกร 

ชวงเบ่ียงเบนความเส่ียง ( Risk Tolerant )

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได 90% ( 19,800 ไร )  

 คาระดับ 4 ของผลกระทบความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ : มกราคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ผูรับผิดชอบหลัก

 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 



กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตอบสนอง

สาเหตุความ
เส่ียงท่ี 

1. หนวยงานมีการบริหารจัดการแผนและ
ติดตามประเมินผลในภาพรวม 

ม.ค. - ธ.ค. 61 หนว่ยงาน

ภมูิภาคท่ี

รับผดิชอบ 
OR1.1 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบเรงรัด
ประชาสัมพันธใหเกษตรเขารวมโครงการ 

ม.ค. - ธ.ค. 61 

หนว่ยงาน

ภมูิภาคท่ี

รับผดิชอบ 

OR1.2 

3. สวนปาประสานงานกับเกษตรกรเพ่ือแกไข
ปญหาใหเกษตรกรอยางใกลชิด 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงาน
ภูมิภาคท่ี
รับผิดชอบ 

OR1.2 

4 หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรูการปลูก
และการบํารุงรักษาสวนปาเศรษฐกิจใหแก
เกษตรกร 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงาน
ภูมิภาคท่ี
รับผิดชอบ 

OR1.3 

5. สวนปาศึกษาข้ันตอนการเบิกจาย
งบประมาณภาครัฐ 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงาน
ภูมิภาคท่ี
รับผิดชอบ 

OR1.4 

6. หนวยงานใหความรูดานการเบิกจาย
งบประมาณภาครัฐ 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงาน
ภูมิภาคท่ี
รับผิดชอบ 

OR1.4 

    
 

 



การประเมินความเส่ียง 
สถานะปจจุบัน :  5 X 5 
เปาหมาย :  3 X 3 
เกณฑวัด : 

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอองคกร 
ระดบั ความหมาย รายละเอียด ระดบั ความหมาย รายละเอียด 

5 
สงูมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 2 
สาเหตุ 

5 
สงูมาก 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2561 ใหมีองคประกอบครบถวน
แลวเสร็จ และไดรับอนุมัติ  

4 
สูง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
.3. สาเหตุ 

4 
สูง 

ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. 
ได 90 % 

3 
ปานกลาง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 4
สาเหตุ 

3 
ปานกลาง 

ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. 
ได 100% 

2 

นอย 
แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 4 
สาเหตุ และมีการติดตามผล
รายไตรมาส 

2 

นอย 

ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. 
ได 100% และดีกวาเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

1 
นอยมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 4. 
สาเหตุ และมีการติดตามผล
รายเดือน 

1 
นอยมาก 

จัดทํารายงานสรุปภาพรวมของ
การดาํเนนงานตามแผนปฏบิตักิาร
ประจําป 2561 ของ อ.อ.ป.  

 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

ผล
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             โอกาสเกิดหรือความนาจะเปน 



แผนงานท่ี 3 : การทําไมยางพารา ประจําป 2561 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 

ความเส่ียง : การทําไมยางพาราไมเปนไปตามเปาหมาย 

สาเหตุความเส่ียง 

 องคการอุตสาหกรรมปาไมปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือผลิตน้ํายางพาราจําหนาย 
และเม่ือไมยางพาราอายุครบ 25 ป ก็จะทําไมออก เพราะ ปริมาณน้ํายางพาราท่ีกรีดไดจะลดลงมาก ไมคุม
กับคาใชจายท่ีจะบํารุงรักษาแลวกรีดตอไป ซ่ึงจะทําไมแลวปลูกใหมในป ถัดไปไมท่ีจะทําออกจะทําการเปด
ใหเอกชนประมูลซ้ือไม เอกชนท่ีประมูลไดจะเปนผูทําไมออกเองและขนสงไม ไปยังโรงงานแปรรูปเอง ใน
อดีตผูประมูลไดจะเปนผูไถดันตอไมยางพาราออกจากพ้ืนท่ี เพ่ือให อ.อ.ป. เตรียมพ้ืนท่ีปลูกใหม แตปจจุบัน 
อ.อ.ป. จะเปนผูไถดันตอไมยางพาราเอง เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 

 ป 2560 มีเปาหมายการทําไมยางพาราออก จํานวน 4,067 ไร  

 ป 2561 มีเปาหมายการทําไมยางพาราออก จํานวน 11,802 ไร  

 อ.อ.ป. มีแผนทําไมยางพาราเพ่ิมข้ึนมากเพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราลงแลวปลูกไมชนิดอ่ืนทดแทน 
การทําไมยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนมากอาจดําเนินการไมแลวเสร็จในป 2561 โดยมีสาเหตุใหการดําเนินงานไมแลว
เสร็จดังนี้ 
 
  ราคารับซื้อไมยางพาราในตลาดจะมีราคาข้ึนลงเปนชวงหากเกษตรกรชาวสวนยางพาราทําไมออกมาก
หรือความตองการวัตถุดิบของโรงงานลดลงราคาก็จะต่ําลงมากราคาท่ีตกต่ําลงทําใหหนวยงานท่ีทําไมยางพาราออก 
พิจารณาหยุดทําไมยางพารา ( ยังไมเปดประมูล ) เน่ืองจากรายไดท่ีไดจะต่ํามาก ทําใหรายไดรวมของ อ.อ.ป. ต่ํากวา
เปาหมายมาก 

OR2.1 ราคารับซื้อไมยางพาราตกต่ํา 

 

  ป 2561 อ.อ.ป. มีแผนทําไมยางพาราเพ่ิมข้ึนมาก อาจทําใหการทําไมไมเปนไปตามแผนได  

OR2.2 ปริมาณไมท่ีทําออกมีปริมาณมาก 

 

  การทําไมยางพาราออกจากพ้ืนท่ี อ.อ.ป. จะตองขออนุญาตทําไมออกจากสวนราชการตางๆ สวน
ราชการตองใชระยะเวลาชวงหน่ึงในการพิจารณาอนุญาตใหทําไม เมื่ออนุญาตแลว อ.อ.ป. ก็จะทําไมออกได แตหากการ
พิจารณาอนุญาตลาชาก็จะทําใหการทําไมลาชาออกไป 

OR2.3 การอนุญาตทําไมลาชา 

 

  อ.อ.ป. มีพ้ืนท่ีทําไมยางพาราออกตามแผนทําไม ป 2561 ในพ้ืนท่ีภาคใต จํานวนมาก ประกอบกับ
พ้ืนท่ีภาคใต จะมีฤดูฝนท่ีคอนขางยาวนาน และปริมาณนํ้าฝนมาก ทําใหเปนอุปสรรคตอการทําไมยางพาราออก ทําให
เหลือระยะเวลาทําไมออกในฤดูรอนท่ีคอนขางมีเวลานอยกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

OR2.4 พ้ืนท่ีภาคใตมีฤดูฝนท่ียาวนาน 

 

  ในการทําไมออกน้ัน อ.อ.ป. มีการเปดประมูลใหผูรับซื้อ มารับซื้อเปนแปลงตามท่ีกําหนด ซึ่งหากมีการ
เปดประมูลแปลงใหญมากจนเกินไป อาจจะทําใหมีผูซื้อนอยรายได  

OR2.5 การเปดประมูลแปลงใหญทําใหไมมีผูซื้อ 



 

หลักการและเหตุผล 

 อ.อ.ป. ปลูกไมยางพาราในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือผลิตน้ํายางพาราจําหนาย และเม่ือครบอายุ
การกรีดท่ีอายุ 25 ป ก็จะเริ่มทําไมออกจําหนายใหกับเอกชนนําไปผลิตเฟอรนิเจอร เครื่องใชในบาน ป 
2561 อ.อ.ป. มีแผนลดพ้ืนท่ีการปลูกยางพาราทําใหมีปริมาณการทําไมยางพาราออก เพ่ิมข้ึนมาก จากทุกป 
ท่ีดําเนินการมา แผนการผลิตไมยางพารา ท่ีเพ่ิมข้ึนมากนี้ อาจดําเนินการไมไดตามเปาหมาย จึงจําเปนตอง
พิจารณาบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือดําเนินการทําไมยางพาราออกได ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
เปาหมาย :  

 เพ่ือใหสามารถทําไมยางพาราออกได จํานวน 11,802 ไร 
ความเส่ียงท่ียอมรับได ( Risk Appetite ) :  

 อ.อ.ป. ทําไมยางพาราออกจากสวนปาจํานวน 11,802 ไร 
ชวงเบ่ียงเบนความเส่ียงท่ียอมรับได ( Risk Tolerance ) :  

 อ.อ.ป. ทําไมยางพาราออกจากสวนปาจํานวน 11,212 ไร 
หนวยงานรับผิดชอบ : 

  อ.อ.ป. กลาง , อ.อ.ป. ใต 
 



กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตอบสนองสาเหตุ

ความเส่ียงท่ี 

1. ติดตามความเคลื่อนไหวของราคารับ
ซ้ือไมยางพารา 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 
อ.อ.ป. กลาง 
อ.อ.ป. ใต 

OR2.1 

2. บริหารจัดการการทําไมยางพาราใน
ภาพรวม 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 
อ.อ.ป. กลาง 
อ.อ.ป. ใต 

OR2.2 

3. เรงรัดผูท่ีประมูลซ้ือไมยางพาราได ให
ทําไมออกจากสวนปาโดยเร็ว 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 
อ.อ.ป. กลาง 
อ.อ.ป. ใต 

OR2.2 

4. แตงตั้งพนักงานติดตอประสานงานกับ
สวนราชการ ในการขออนุญาตทําไม
ออก 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 
อ.อ.ป. กลาง 
อ.อ.ป. ใต 

OR2.3 

5. ขออนุญาตการทําไมออกลวงหนา ม.ค. – ธ.ค. 2561 
อ.อ.ป. กลาง 
อ.อ.ป. ใต 

OR2.3 

6. เรงรัดทําไมออกในฤดูรอน ม.ค. – ธ.ค. 2561 
อ.อ.ป. กลาง 
อ.อ.ป. ใต 

OR2.4 

7. พิจารณาประมูลขายไมในขนาดแปลง
ท่ีเหมาะสม 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 
อ.อ.ป. กลาง 
อ.อ.ป. ใต 

O2.5 

 

 



การประเมินความเส่ียง 
สถานะปจจุบัน :  5 X 5 
เปาหมาย :  3 X 3 
เกณฑวัด :การทําไมยางพารา ประจําป 2561 

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอองคกร 

ระดบั ความหมาย รายละเอียด ระดบั ความหมาย รายละเอียด 

5 สงูมาก แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 3  
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกไตรมาส 

5 สงูมาก 
อ.อ.ป. ทําไมยางพาราออกจาก
สวนปาจํานวน 10,621 ไร 

4 สูง แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 4  
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกไตรมาส 

4 สูง 
อ.อ.ป. ทําไมยางพาราออกจาก
สวนปาจํานวน 11,212 ไร 

3 ปานกลาง แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 5  
สาเหตุ  

3 ปานกลาง อ.อ.ป. ทําไมยางพาราออกจาก
สวนปาจํานวน 11,802 ไร 

2 นอย แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 5  
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกไตรมาส 

2 นอย 
อ.อ.ป. ทําไมยางพาราออกจาก
สวนปาจํานวน 12,392 ไร 

1 นอยมาก แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 5  
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกเดือน 

1 นอยมาก 
อ.อ.ป. ทําไมยางพาราออกจาก
สวนปาจํานวน 12,982 ไร 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 
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             โอกาสเกิดหรือความนาจะเปน 



แผนงานท่ี 4 แผนการรบริหารจัดการกําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการเงิน 

ปจจัยเส่ียง : กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) ไมเปนไปตามเปาหมาย 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการดานธุรกิจปาไม อุตสาหกรรมไม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
และอ่ืนๆ โดยมีคา EBIDA  เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตัวหนึ่ง 

 EBIDA =  กําไรจากการดําเนินงาน กอนหัก คาดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา และคาใชจายกอนการ
ดําเนินงานตัดจาย ( Earnings before interest , Depreciation and Amortization ) โดยกําไรจากการ
ดําเนินงาน = รายไดจาการดําเนินงาน – คาใชจายจากการดําเนินงาน 

สาเหตุของความเส่ียง 

กําไรจากการดําเนินงาน EBIDA ขององคการอุตสาหกรรมปาไมต่ํากวาเปาหมาย มีสาเหตุ ดังนี้ 
 

  องคการอุตสาหกรรมปาไม จําหนายไมโตเร็ว  ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2560  จํานวน 87.81 

ลานบาท คิดเปน 147.17% แตในป 2561 คาดวาจะมีรายไดต่ํากวาแผน เนื่องจากพ้ืนท่ีการทําไมลดลงจาก
การคัดคานการทําไมออกของราษฎรในบางสวนปาทําใหปริมาณไมท่ีทําออกไดลดลง 

FR1.1 รายไดจากผลผลิตไมโตเร็วไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

  องคการอุตสาหกรรมปาไมจําหนายผลผลิตยางพารา ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2560  จํานวน 

299.73 ลานบาท คิดเปน 130.62%  แตในป 2561 คาดวารายไดจะต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากราคาท่ี
ต่ําลง และผลผลิตยางพารา รวมท้ังมีนโยบายลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

FR1.2 รายไดจากผลผลิตน้ํายางพาราไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

  องคการอุตสาหกรรมปาไม จําหนายผลผลิตอุตสาหกรรมไม ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2560  

จํานวน 96.06 ลานบาท คิดเปน 32.25%  ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายมาก ทําใหคาดวา ในป 2561 จะมีรายไดต่ํา
กวาเปาหมายเชนกัน ซ่ึงอาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ําทําใหยอดขายผลิตผลิตภัณฑไมไมไดตาม
เปาหมาย เปนผลกระทบใหเกิดสินคาคงคลังจํานวนมาก 

FR1.3 รายไดจากผลผลิตอุตสาหกรรมไมไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

  องคการอุตสาหกรรมปาไม มีคาใชจายบริหารและการขาย ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2560 

เทากับ 1,127.31 ลานบาท คิดเปน 114.36% ซ่ึงมีคามากกวาประมาณการ องคการอุตสาหกรรมปาไมจึง
ตองควบคุมคาใชจายบริหารและการขายใหต่ํากวาประมาณการ 

FR1.4 ไมสามารถควบคุมคาใชจายในการบริหารและการขายตามประมาณการ 



หลักการและเหตุผล 

 คา EBIDA เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพ่ือเปรียบเทียบ
วา หนวยงานมีความสามารถในการทํากําไรจากธุรกิจมากนอยเพียงใด 

 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทําธุรกิจขององคกรหรือบริษัท โดยการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน ( Operation Profit )  กอนหักดอกเบี้ย ( Interest ) ซ่ึงท้ังดอกเบี้ยจายเปนภาระทางการเงิน ท่ี
องคกรตองรับผิดชอบ รวมท้ังคาเสื่อมราคา ( Depreciation ) และคาใชจายตัดจาย ( Amortization ) ซ่ึง
คาใชจายท่ีไมมีตัวตนหรือไมไดจายเงินจริง ( แตรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน ) เปนตัวเลขทางบัญชี
เทานั้นตองบวกกลับเขาไปในกําไรจากการดําเนินงานดวย 

 กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) ของ อ.อ.ป. ระหวางป 2558 – 2560 

 2558 2559 2560 2561 
เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

EBIDA 
ลานบาท 141 (8.93) 122 99.46 54 

75.12 
(ไตรมาส
ท่ี 3 ) 

172 **** 

 จากการดําเนินงานป 2558 – 2559 มีคา EBIDA ท่ีต่ํากวาเปาหมาย  ในป 2560 คาดวาจะมีคาสูง
กวาเปาหมาย แตในป 2561 คาดการณวาจะมีคานอยกวาเปาหมาย เนื่องจากการจําหนายไดนอยกวา
เปาหมาย แตมีคาใชจายท่ีสูงข้ึน และมีการกําหนดเปาหมายคา EBIDA ท่ีสูงข้ึนมาก จึงไดนําคา EBIDA มา
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหการดําเนินงานทําใหคา EBIDA เปนไปตามเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือบริหารความเสี่ยงใหคา EBIDA ในป 2561 เปนไปตามเปาหมาย เทากับ 172 ลานบาท 

เปาหมาย 

 คา EIBDA ไดตามเปาหมาย 172 ลานบาท 

ความเส่ียงท่ียอมรับได ( Risk Appetite ) : คาระดับท่ี 3 ผลกระทบขององคกร 

 คา  EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจําป 2561 เปนเงิน 172 ลานบาท 

ชวงเบ่ียงเบนความเส่ียงท่ียอมรับได ( Risk Tolerance ) : คาระดับท่ี 4 ผลกระทบขององคกร 

 คา EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจําป 2561 เปนเงิน 86 ลานบาท 



กิจกรรมจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตอบสนอง

สาเหตุความ
เส่ียงท่ี 

รายได    

1. ประชาสัมพันธชี้แจงความจําเปนท่ีตองทําไม
ยูคาลิปตัส ออกกับราษฎรผูคัดคานและ
หนวยงานทองท่ี 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

FR1.1 

2. เรงรัดผลิต/จําหนายไมยูคาลิปตัสใหไดตาม
แผน 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

FR1.1 

3. เพ่ิมปริมาณการผลิตน้ํายางพาราใหเปนไป
ตามแผน 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

FR1.2 

4. เรงรัดการผลิตไมแปรรูปและผลิตภัณฑใหได
ตามแผน 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

FR1.3 

คาใชจาย    

5. ติดตามประเมินผลการลดคาใชจายของ
หนวยงานเทียบกับเปาหมาย ทุกไตรมาส 

ม.ค. - ธ.ค. 61 ทุกหนวยงาน FR1.4 

    

 

 



การประเมินความเส่ียง 
สถานะปจจุบัน :  5 X 5 
เปาหมาย :  3 X 3 
เกณฑวัด : 

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอองคกร 
ระดบั ความหมาย รายละเอียด ระดบั ความหมาย รายละเอียด 

5 
สงูมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
2 สาเหตุ 

5 
สงูมาก 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIDA) 0 บาท 

4 
สูง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
3 สาเหตุ 

4 
สูง 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIDA) 86 ลานบาท 

3 
ปานกลาง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
4 สาเหตุ 

3 
ปานกลาง 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIDA) 172 ลานบาท 

2 
นอย 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
4  สาเหตุ และมีการ
ติดตามผลทุกไตรมาส 

2 
นอย 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIDA) 204 ลานบาท 

1 
นอยมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได . 
4  สาเหตุ และมีการ
ติดตามผลทุกเดือน 

1 
นอยมาก 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIDA) 236 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 
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แผนงานท่ี 5 แผนการบริหารสภาพคลองกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ประจาํป 2560 

ประเภทความเส่ียง : ความเสี่ยงดานการเงิน 

ปจจัยเส่ียง : กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

สาเหตุของความเส่ียง  

 งบประแสเงินสด ( Cash Flow Statement) คืองบการเงินท่ีแสดงถึงการไดมาและการใชไปของ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยกระแสเงินสดท่ีไหลเวียนในกิจการแบงเปน 3 

กิจกรรม คือ กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมการจัดการ ซึ่งในป 256 1 องคการ
อุตสาหกรรมปาไม ไดกําหนดกระแสเงินสด เปนเงิน 529 ลานบาท ซ่ึงมีสาเหตุท่ีจําทําใหไมสําเร็จดังนี้ 
 

  อ.อ.ป. โดย ส.บง. ไดจัดทํามาตรการสงเสริมสภาพคลอง เพ่ือใหหนวยงาน และพนักงาน
นําไปปฏิบัติแตอาจเผยแพรไมท่ัวถึง จึงทําใหพนักงานยังไมทราบเรื่องมาตรการตางๆ 

FR2.1 ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธมาตรการสงเสริมสะภาพคลอง 

 

  มาตรการสงเสริมสภาพคลองอาจไมประสบความสําเร็จถาขาดการติดตามผลการ
ดําเนินงาน และแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ 

FR2.2 ขาดการดําเนินงานติดตามประเมินผล การใชมาตรการ 

 

  สินคาในตอกจํานวนมากทําใหปริมาณเงินสดของ อ.อ.ป. ลดลงจึงตองบริหารสินคาคางตอก 

FR2.3 มีสินคาในสตอกจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม ประกอบธุรกิจปาไมครบวงจร โดยการปลูกสรางสวนปาจนไมมีขนาด
สามารถนําไปใชประโยชนได จึงทําไมออก เพ่ือการจําหนายเปนไมซุง หรือนําไปแปรรูป ทําผลิตภัณฑ 
เครื่องเรือน การลงทุนปลูกปาตองลงทุนในระยะยาว ทําใหตองใชเงินทุนจํานวนมากในการปลูกปา
จนกระท่ังไมมีขนาดเหมาะสมตอการนําออกมาใชประโยชน ทําใหระหวางการดําเนินงาน อ.อ.ป. ตองนํา
รายไดในแตละปมาใชในการลงทุน ท้ังการปลูกปาและการจัดซ้ือทรัพยสิน ทําใหกระแสเงินสดระหวางปมีไม
เพียงพอตอการใชจาย และการลงทุน ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมา อ.อ.ป. มีเปาหมายและสภาพคลองกระแส
เงินสดดังนี้ 

 
รายการ 

2559 2560 2561 
หมายเหตุ

p เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

สภาพคลองกระแส
เงินสด 

457 242.23 432 45.72 

(ไตรมาส 2) 

529 ***  

 ในป 2561 อาจมีปญหาสภาพคลองกระแสเงินสดได จึงจําเปนตองกําหนดใหเปนความเสี่ยง 
ประจําป 2561 

วัตถุประสงค :  

 อ.อ.ป. มีผลการบริหารสภาพคลองกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเปนไปตามบันทึกขอตกลง 
(KPI) ประจําป 2561 

เปาหมาย :  

 อ.อ.ป. มีผลรวมสภาพคลองกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 529 ลานบาท 

ความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) :   

 มีผลรวมสภาพคลองกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 529 ลานบาท 

ชวงเบ่ียงแบนความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) :  

 มีผลรวมสภาพคลองกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 426 ลานบาท 

ระยะเวลาดําเนินการ : 

  มกราคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 



 

กิจกรรมจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตอบสนอง

สาเหตุความ
เส่ียงท่ี 

1 สื่อสารและเรงรัดหนวยงานใหดําเนินการ
ตามมาตรการสงเสริมสภาพคลอง 

ม.ค. - ธ.ค. 61 ทุกหนวยงาน FR2.1 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ
สงเสริมสภาพคลองและประเมินผลเทียบกับ
เปาหมาย 

ม.ค. - ธ.ค. 61 ทุกหนวยงาน FR2.2 

3 เรงจัดการจําหนายสินคาในตอก  ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงาน
ภูมิภาค 

FR2.3 

    

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเส่ียง 
สถานะปจจุบัน :  5 X 5 
เปาหมาย :  3 X 3 
เกณฑวัด : กระแสเงินสด เปนไปตามเปาหมาย 

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอองคกร 
ระดบั ความหมาย รายละเอียด ระดบั ความหมาย รายละเอียด 

5 
สงูมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 1 
สาเหตุ 

5 
สงูมาก 

มีกระแสเงินสด 323 ลาน
บาท 

4 
สูง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 2. 
สาเหตุ 

4 
สูง 

มีกระแสเงินสด 426 ลาน
บาท 

3 
ปานกลาง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 3
สาเหตุ 

3 
ปานกลาง 

มีกระแสเงินสด 529 ลาน
บาท 

2 
นอย 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 3 
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกไตรมาส 

2 
นอย 

มีกระแสเงินสด 560 ลาน
บาท 

1 
นอยมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 3
สาเหตุ และมีการติดตามผล
ทุกเดือน 

1 
นอยมาก 

มีกระแสเงินสด 591 ลาน
บาท 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

ผล
กร

ะท
บห

รือ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

             โอกาสเกิดหรือความนาจะเปน 



แผนงานท่ี 6 การบริหารงบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป.  

ประเภทความเส่ียง : ความเสี่ยงดานการเงิน 

ปจจัยเส่ียง : งบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไมเปนไปตามเปาหมาย 

สาเหตุของความเส่ียง  

 ในการดําเนินงานธุรกิจปาไม อ.อ.ป. จะมีการลงทุนทุกๆป ท้ังในการลงทุนการปลูกสรางสวนปา 
การลงทุนในการจัดซ้ือทรัพยสิน การกอสรางซอมแซมอาคารสถานท่ี รวมท้ังการลงทุนโดยใชงบประมาณ
ภาครัฐอีกดวย การลงทุนของ อ.อ.ป. อาจไมเปนไปตามแผนงาน อาจมีสาเหตุดังนี้ 

 เงินสดระหวางปนอย : อ.อ.ป. ดําเนินการธุรกิจปาไม โดยนําเงินรายไดมาใชในการลงทุนปลูกปาป
ละประมาณ 300 ลานบาท แตเงินสดระหวางป อ.อ.ป. มีนอยก็จะทําใหการปลูกสรางสวนปาในปนั้นๆ ไม
เปนไปตามแผน 

FR3.1 แผนงานปลูกสรางสวนปาไมเปนไปตามเปาหมาย  

 - การดําเนินงานลาชากวาแผนการงบประมาณภาครัฐ : แผนงานตามงบประมาณภาครฐั มี
กิจกรรมการดําเนินงานคอนขางมากโดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ และสิ่งกอสราง การดําเนินงานท่ีลาชา
จะทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

FR3.2 การเบิกจายงบประมาณภาครัฐไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดตังเปาหมายการลงทุน ประจําป 2561 และไดรับอนุมัติงบประมาณ
เงินลงทุนจากแหลงรายไดของ อ.อ.ป. มีวงเงินท้ังสิ้น 348.52 ลานบาท และงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐประจําประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวงเงิน 104.41 ลานบาท รวมงบประมาณลงทุน 452.92 

ลานบาท โดยงบประมาณเงินลงทุนจากแหลงรายไดของ อ.อ.ป. ประกอบดวย เงินลงทุนอนุมัติรายป แผน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนงานปลูกสรางสวนปา โดยในป 2561 อ.อ.ป. มีเปาหมายการ
ลงทุนท่ีสําคัญ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปา เชนการปลูกเสริมไมสักหลังการทําไมรอบท่ี 2  การพัฒนารื้อปลูก
ใหม บํารุงสวนปาแปลงเกาทุกชนิดไม ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมา อ.อ.ป. มีเปาหมายและผลการลงทุนดังนี้ 

 
รายการ 

2559 2560 2561 
หมายเหตุp 

เปาหมายการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

ผลการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

เปาหมายการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

ผลการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

เปาหมายการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

ผลการ
เบิกจาย 

การเบิกจาย
งบลงทุนของ 
อ.อ.ป.  

90 62.81 90 61.54 

(ไตรมาส 3) 

90 ***  

วัตถุประสงค 

 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

 สามารถเบิกจายงบลงทุนได 90 % 

ความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) :   

 - เบิกจายงบลงทุนได 90 % 

ชวงเบ่ียงแบนความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) : 

 - เบิกจายงบลงทุนได 85 % 

ระยะเวลาดําเนินการ :  

 มกราคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 



กิจกรรมจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตอบสนอง

สาเหตุความ
เส่ียงท่ี 

1. พิจารณาจัดลําดับโครงการลงทุนท่ีสําคัญ 
และเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีความสําคัญ
สูงสุด 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

FR3.1 

2. พิจารณาหาแหลงรายไดเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมเงิน
สดระหวางป ม.ค. - ธ.ค. 61 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

FR3.1 

3. เรงรัดดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ภาครัฐใหเปนไปตามแผน 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

FR3.2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเส่ียง 
สถานะปจจุบัน :  5 X 5 
เปาหมาย :  3 X 3 
เกณฑวัด : การเบิกจายงบลงทุน 

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอองคกร 
ระดบั ความหมาย รายละเอียด ระดบั ความหมาย รายละเอียด 

5 
สงูมาก 

ไมสามารถแกไขสาเหตุ
ความเสี่ยง ได 

5 
สงูมาก เบิกจายงบลงทุนได 80 % 

4 
สูง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
1. สาเหตุ 

4 
สูง เบิกจายงบลงทุนได 85 % 

3 
ปานกลาง 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
2 สาเหตุ 

3 
ปานกลาง เบิกจายงบลงทุนได 90 % 

2 
นอย 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
2 สาเหตุ มีการติดตามผล 
รายไตรมาส 

2 
นอย เบิกจายงบลงทุนได 95 % 

1 
นอยมาก 

แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
2 สาเหตุ มีการติดตามผล 
รายเดือน 

1 
นอยมาก เบิกจายงบลงทุนได 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

ผล
กร

ะท
บห

รือ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

             โอกาสเกิดหรือความนาจะเปน 



แผนงานท่ี 7 การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ประเภทความเส่ียง : ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ 

ปจจัยเส่ียง : การจัดซ้ือจัดจางตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุ พ.ศ. 2560 ไมถูกตอง 
               ตามระเบียบ 

สาเหตุของความเส่ียง  

การจัดซ้ือจัดจางขององคการอุตสาหกรรมปาไมใชขอบังคับ ระเบียบ และเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 
  1. ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไมวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 เปนคูมือหลักในการ
ปฏิบัติงาน 
  2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  
 ในป 2560 รัฐบาลไดประกาศใช พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึง
หนวยงานรัฐ รวมท้ังองคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองใช พ.ร.บ. ดังกลาวในการจัดซ้ือจัดจางดวย ซ่ึงอาจ
ทําใหการจัดซ้ือจัดจางขององคการอุตสาหกรรมปาไมไมเปนไปตามแผนงานได โดยอาจมีสาเหตุดังนี้  
 

 พนักงานรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจางจะไดรับการฝกอบรมการปฏิบัติงานตาม พรบ. ดังกลาว 
เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน แตพนักงานยังไมเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานไมถูกตอง
ตาม พรบ.  

CR1.1 พนักงานไมเขาใจ รายละเอียด พรบ. จัดซ้ือจัดจางฉบับ ใหม  

 ในการดําเนินการดานการจัดซ้ือจัดจางนั้นมีข้ันตอนท่ีมาก และตองดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
หรือระเบียบท่ีกําหนดไว ทําใหพนักงานตองเรงดําเนินการใหทัน  และถูกตอง จึงมีโอกาสสูงมากท่ีพนักงาน
อาจปฏิบัติงานไมถูกตองตามข้ันตอนได 

CR1.2 พนักงานปฏิบัติไมถูกตองตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

 องคการอุตสาหกรรมปาไมใชขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไมวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือจางท่ีปรึกษาหรือกอสราง
อาคาร สถานท่ี ตลอดจนจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการดําเนินงานแตรัฐบาลไดเตรียมการ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงอาจมีรายละเอียดการดําเนินงานดานการพัสดุ แตกตางจาก
ท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา อาจทําใหเกิดความลาชาในการจัดซ้ือจัดจางได จึงตองนํามาจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนการเบิกจายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ป 2561 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดําเนินการเบิกจายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ภายใต พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 เปนไปตามเปาหมาย 

เปาหมาย 

 การเบิกจายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล เปนไปตามเปาหมาย  

ความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) :   

 ดําเนินการเบิกจายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล  ( ปงบประมาณของภาครัฐ ) ไดตามแผน 100 %  

ของเปาหมาย 

ชวงเบ่ียงแบนความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) : 

 . ดําเนินการเบิกจายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปงบประมาณของภาครัฐ ) ได 90 % ของ
เปาหมาย 

ระยะเวลาดําเนินการ :  

 มกราคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561 



กิจกรรมจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตอบสนอง

สาเหตุความ
เส่ียงท่ี 

1. ใหผูมีหนาท่ีเก่ียวของการจัดซ้ือจัดจางของ
ทุกหนวยงาน ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจาง 
และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  พรอมท้ัง
ซักซอมความเขาใจในรายละเอียดของ พ.ร.บ. 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

CR1.1 

2. หนวยงานควบคุมติดตามการจัดซ้ือจัดจา
งอยางใกลชิด 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

CR1.2 

3 กําหนดพนักงานดานการพัสดุของ ส.บก. 
เปนเจาหนาท่ี ใหคําปรึกษาดานการจัดซ้ือจัด
จาง 

ม.ค. - ธ.ค. 61 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

CR1.2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเส่ียง 
สถานะปจจุบัน :  5 X 5 
เปาหมาย :  1 X 1 
เกณฑวัด : ดําเนินการเบิกจายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปงบประมาณของภาครัฐ ) 

โอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอองคกร 
ระดบั ความหมาย รายละเอียด ระดบั ความหมาย รายละเอียด 

5 

สงูมาก 
แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
1. สาเหตุ 

5 

สงูมาก 

สามารถดําเนินการเบิกจายงบลง
ทุนอุดหนุนของรัฐบาล ได 60% 
ของแผน(ปงบประมาณของภาครัฐ 
) 

4 

สูง 
แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
2. สาเหตุ 

4 

สูง 

ดําเนินการเบิกจายงบลง
ทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( 
ปงบประมาณของภาครัฐ ) ได 70 
% ของแผน 

3 

ปานกลาง 
แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
3 สาเหตุ 

3 

ปานกลาง 

ดําเนินการเบิกจายงบลง
ทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( 
ปงบประมาณของภาครัฐ ) ได 80 
% ของแผน 

2 

นอย 
แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
3 สาเหตุ มีการติดตาม
ประเมินผล รายไตรมาส 

2 

นอย 

ดําเนินการเบิกจายงบลง
ทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( 
ปงบประมาณของภาครัฐ ) ได 90 
% ของแผน  

1 

นอยมาก 
แกไขสาเหตุความเสี่ยง ได 
3 สาเหตุ มีการติดตาม
ประเมินผล รายเดือน 

1 

นอยมาก 

ดําเนินการเบิกจายงบลง
ทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( 
ปงบประมาณของภาครัฐ ) ได 
100 % ของแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

ผล
กร
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รือ
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แร
ง 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

             โอกาสเกิดหรือความนาจะเปน 



แผนการควบคุมภายในระดับองคกร ประจําป 2561

ประเภท 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู 

โอ
กา

สเ
กิด

 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ 

ดานการพสัดุ 

วัตถุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่พัสดุปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
พรบ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐได
อยางถูกตอง 

1.1 ผูปฏิบัติงานยังไมมีความรูเกี่ยวกับ พรบ. 
ดังกลาวอยางเพียงพอ อาจทําใหปฏิบัติไมถูกตอง
ตาม พรบ. การจัดซ้ือจัดจางฯ 

5 5 25 

1.1.1 จัดทําบันทึกเวียนซักซอมความเขาใจ แนว
ทางการปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซ้ือจัดจางฯแจงเวียน
ทุกหนวยงาน 

ส.บก. 

1.1.2 จัดอบรมเจาหนาที่พัสดุโดยมีเจาหนาที่จาก
กรมบัญชีกลางเปนผูใหความรู 

ส.บก. 

เพื่อใหเจาหนาที่พัสดุ จัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางถูกตอง 
1.2 ขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานหรือขั้นตอนดานพัสดุ 

5 5 25 
1.2.1 ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานดานพัสดุ ทุกหนวยงาน 

1.2.2 ตรวจสอบขอมูลขั้นตอนการอนุมัติเบิกจายให
ถูกตอง 

ทุกหนวยงาน 

เพื่อควบคุมการบริหารเบิกจายพัสดุภายในสํานักงานให
ถูกตองตามระเบียบ และควบคุมการใชจายพัสดุให
ถูกตองคุมคาและประหยัด 

1.3 บุคลากรปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางไม
เพียงพอ 

4 4 16 
1.3.1 จัดหาบุคลากรภายในหนวยงานมาชวย
ปฏิบัติงานดานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจางเปนคร้ัง
คราว 

ออป.เหนือ
บน 

1.4 การปฏิบัติงานดานการจัดซอจัดจางไม
ถูกตอง 

5 5 25 
1.4.1 กําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบจัดทําทะเบียน
คุมพัสดุ ใหหัวหนางานพัสดุเปนผูควบคุมดูแล อนุมัติ
การเบิกจายวัสดุชัดเจน 

ออป.เหนือ
บน 

การจัดซ้ือจัดจาง 1.5 ทําผิดขั้นตอนลงระบบ E-GP ไมเปน 3 4 12 
1.5.1 สงพนักงานไปเรียนรู ถายทอดความรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง ดานขั้นตอนระเบียบ การลงระบบ E-
GP 

ออป.กลาง 

- การจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามกําหนดเวลา 
- การจัดหาและการเบิกจายพัสดุเปนไปตามระเบียบของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม และพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1.6 เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปน 
พ.ร.บ. ที่กําหนดขึ้นใหม พนักงานในสังกัดอาจมี
ความเขาใจที่ไมเพียงพอ เปนเหตุใหการจัดซ้ือจัด
จางและการพัสดุไมเปนไปตาม พรบ. ดังกลาว 

5 5 25 

1.6.1 อ.อ.ป. ใต มีงานพัสดุ คอยควบคุมใหคําแนะนํา 
การจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจายบริหารพัสดุของ
หนวยงาน อ.อ.ป. ใต 



ประเภท 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู 

โอ
กา

สเ
กิด

 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ 

ดานการ
ปฏิบัติงาน
ตามภาระ
กรรมหลัก
ของสํานัก 

วัตถุประสงค : การพัฒนาองคความรูของผูตรวจ 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบ
ทุกดาน 

2.1 ผูปฏิบัติงานมีความรู และทักษะไม
ครอบคลุมทุกดานวิชาการ ท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงาน 

3 5 15 2.1.1 สงผูปฏิบัติงานเขารับการอบรมเพ่ิมเติม ส.ตส. 

2.2 ผูปฏิบัติยังไมสามารถนําความรูท่ี
ไดรับจากการฝกอบรมนําไปใชปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีตองการหรือ
มุงหวัง 

3 5 15 
2.2.1 มีการสอยงาน(Coaching) ถายทอดองค

ความรูดานการตรวจสอบใหกับผูตรวจสอบ 
ส.ตส. 

ดานบัญชี
และการเงิน 

กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA)ไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

3.1 คาใชจายในการผลิตไมแปรรูปและ
ผลิตภณัฑยังหนวยสูง 

4 4 16 
3.1.1 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตท้ังระบบเพ่ือลดคาใชจาย 

ออป.
เหนือลาง 

ดาน
บริหารงาน

บุคคล 
เพ่ือใหมีบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

4.1 ส.วป. ขาดบุคลากรดานไอที 4 4 16 
4.1.1 ขอรับการสนับสนุนบุคคลากรดานไอที
จาก อ.อ.ป.  

ส.วป. 

4.2 อ.อ.ป. ยังไมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ อ.อ.ป. เพ่ือประกอบการขอรบั
งบประมาณอุดหนุนจากรฐับาล 

4 4 16 
4.2.1 ขอรบัการสนับสนุนจาก อ.อ.ป. ในการ
จัดซื้อจัดจางท่ีปรึกษาดานไอที เพ่ือจัดทําแผน
ดจิทัิลของ อ.อ.ป. 

ส.วป. 

ผลการประเมิน
องคประกอบ
การควบคุม
ภายใน ป 

2560 

บํารุงรักษาพัสด ุ,ระบบ คอมพิวเตอร 

5.1 ระบบสารสนเทศ อ.อ.ป. ชํารุด 
เสียหาย แต อ.อ.ป. ไมมีบุคลากรท่ีมี
ความรูทางเทคนิคเฉพาะดาน ท่ีจะ
ซอมแซมบํารุงรักษา 

3 4 12 5.1.1 จางหนวยงานภายนอกมาบํารุงรักษา ส.วป. 



ประเภท 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู 

โอ
กา

สเ
กิด

 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ 

ดานการ
ผลิต

จําหนายไม
สกัสวนปา 

• เพ่ือผลิตไมสักสวนปาใหไดตามเปาหมาย
จาํนวน 44,980 ลูกบาศกเมตร 

6.1 กรมปาไมมีการเปลี่ยนแปลงทําใหการ
อนุญาตตาง ๆ ลาชา 

3 4 12 
6.1.1 ควรให ออป.เขต ติดตามประสานงาน
กับกรมปาไมในดานการขออนุญาตทําไม
โดยตรง 

ออป.
เหนือบน 

6.2 ไมสามารถทําไมตามแผนได ตองขอ
เปลี่ยนพ้ืนท่ีทําไม 

ออป.
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ดวงเจาะไมสัก  • เพ่ือปองกันโรคและแมลงระบาดในพ้ืนท่ีสวนปา 
7.1 ขาดการปองกันผลกระทบสิง่แวดลอม
โรคแมลงระบาด ในพ้ืนท่ีสวนปาและ
ระบบวนวัฒน 

4 5 20 
7.1.1  ศึกษาผลงานวิจัย/แนวทางปฏบิตัใิน
การควบคุม โรค/แมลง ท่ีมีอยู 

ออป.
เหนือบน 

ดานการ
จําหนายไม

สวนปา 
การจําหนายไมสวนปา 8.1 ไมสามารถจําหนายไมได ไมคางสตอก 3 4 12 

8.1.1 นําไมสักทอนท่ีเหลือจากการประมูล
จําหนายสงเขาโรงเลื่อย/จางโรงเลื่อยเอกชน
เพ่ือแปรรูป 

ออป.กลาง 

ดานการ
ผลิต

จําหนายไม
โตเร็ว 

- ผลิตไมสวนปาใหใหไดตามเปาหมายและ
ถูกตองตามระเบียบ 

9.1 การขออนุญาตจากกรมปาไมลาชา 5 5 25 
9.1.1 ขออนุญาตลวงหนาประมาณ 1 ป 
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีกรมปาไม
อยางตอเน่ือง 

ออป.
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ดานการ
ผลิต
จําหนายไม
สวนปา 

 - เพ่ือปลูกสรางสวนปาใหมีคุณภาพและเสร็จ
ตามแผนงาน 
- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจ สรางรายได
ใหกับ อ.อ.ป. ในอนาคต  

10.1 ราษฎรยังมีความตองการใชพ้ืนท่ีทํา
ประโยชน จึงยังมีการตอตาน /เรียกรอง
สิทธิทํากินเปนระยะ 

4 5 20 

10.1.1 ช้ีแจงและสงเสริมใหราษฎรเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการสวนปาและไดรับ
ผลประโยชนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี 
อ.อ.ป. กําหนด 

ออป.
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 



ประเภท 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู 

โอ
กา

สเ
กิด

 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ 

ดานการ
ปลูกสราง
สวนปา 

- การปลูกสรางสวนปาใหไดตามมาตรฐาน 
- ปลูกใหไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

11.1 ไมสามารถรื้อปลูกไดตามแผน 
เพราะไมสามารถดําเนินการทําไมออกได 

3 4 12 

11.1.1 ควบคุมการทําไมออกใหเปนไปตาม
แผนรายงาน 

อ.อ.ป. ใต 

11.1.2 รายงานผลตาม Flowchart ให อ.อ.ป. 
ใต ทราบทุก 1 สัปดาห 

อ.อ.ป. ใต 

ดานการ
ผลิตไมสวน
ปา ผลผลิต
ยางพารา 

- การจัดการผลผลิตใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

11.2 สภาพอากาศของภาคใต มีฝนตกชุก
ตลอดท้ังป สภาพอากาศท่ีแปรปรวน จึง
เปนสาเหตุใหผลผลิตยางพาราจากสวนปา 
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
- ราคานํ้ายางท่ีตกต่ําเปนเหตุใหแรงงาน
ขาดแรงจงูใจในการกรดียางกับสวนปา 

4 5 20 

11.2.1 ใหสวนปารายงานผลผลิตทาง App 
Line และ Google sheet ให อ.อ.ป. ใต 
ทราบทุกวัน 

ออป.ใต 

11.2.2 จัดหาสมาชิกกรีดยางพาราใหครบทุก
เบอรกรดี 

ออป.ใต 

11.2.3 หาวันกรีดชดเชยชวงท่ีฝนตกชุก 
เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ออป.ใต 

11.2.4 หากตรวจสอบการรายงานผลผลิต
ตอนสิ้นเดือน แลวความผิดปกติ อ.อ.ป. ใต จะ
ดําเนินการตรวจสอบในพ้ืนท่ีสวนปา 

ออป.ใต 

11.2.5 ออกตรวจพ้ืนท่ีแปลงปลกู ออป.ใต 



 

ประเภท 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู 

โอ
กา

สเ
กิด

 

ผล
กร

ะท
บ 

ผล
ลัพ

ธ 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานดานการปองกันโรคเก่ียวกับชาง การ
ดูแลความปลอดภัยนักทองเท่ียวในการทํา
กิจกรรม 

12.1 อุบัติเหตุของนักทองเท่ียวในการทํา
กิจกรรมรวมกับชาง 

5 5 25 
12.1.1 ตรวจสุขภาพชางเปนประจําจัดการ
แหลงพ้ืนท่ีเลี้ยงชางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส.คช. 

ดานการ
ทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ
ในพ้ืนท่ีสวน

ปา 

 • เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียว 
13.1 ขาดการทําตลาดทองเท่ียวท่ี
เหมาะสมตอเนื่อง 

4 4 16 

13.1.1 ควรมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบจัดทํา
ฐานขอมูลลูกคา 

ออป.
เหนือบน 

13.1.2 ควรใหมีการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี
และบรกิาร 

ออป.
เหนือบน 

ดานการ
ทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ
ในพ้ืนท่ีสวน

ปา 

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีสวนปา 13.2 รายไดนอยกวารายจาย 4 4 16 
13.2.1 เพ่ิมการประชาสัมพันธทุกชองทาง 
การจัดโปรโมช่ัน จัดใหมีคาการตลาด ลด
คาใชจายดานการทองเท่ียวในสวนท่ีไมจําเปน 

ออป.
เหนือบน&

ลาง 

ดาน
อุตสาหกรรม 

การจําหนายไมแปรรูปและผลิตภัณฑ 
14.1 ไมสามารถจําหนายไมแปรรูปและ
ผลิตภัณฑท่ีคางสต็อก 

3 4 12 
14.1.1 เพ่ิมรูปแบบการจําหนาย เพ่ิมรูปแบบ
ผลิตภัณฑ 

ออป.กลาง 



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รวมทุกสํานัก)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ ปย. 2

หน่วยงาน ประเภท
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 - จัดทําบันทึกเวียนซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตาม
 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน

ส.บก.

 - จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง
เป็นผู้ให้ความรู้

ส.บก.

สํานักบริหารกลาง
ด้านการปฏิบัติงานตามภาระกรรม

หลักของสํานัก
วัตถุประสงค์ : ประชาสัทพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิง
บวกให้กับองค์กร

 - ดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์โดยยึดตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. และ พรบ.ด้านการ
ประชาสัมพันธ์

 - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนขั้นตอนสุดท้าย

 - ระยะเวลาในการดําเนนงานล่าช้า เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - การประสานงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ส.บก.

  - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทักษะไม่ครอบคลุมทุกด้าน
วิชาการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

 - ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ส.ตส.

 - ผู้ปฏิบัติยังไม่สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
นําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการหรือ
มุ่งหวัง

 - มีการสอยงาน(Coaching) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบ

ส.ตส.

 - ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นตั้งแต่หัวหน้างาน หัวหน้าส่วน
 หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการสํานักถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและให้ประเภทบัญชี

ส.บง.

 - ให้พนักงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและให้ประเภทบัญชีศึกษา
และทําความเข้าใขเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส.บง.

สํานักกฎหมาย  ด้านสารบรรณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าทีสารบรรณปฏิบัติงานด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการ
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

 - สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมความรู้ในการ
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานจากบันทึกหรือ
หนังสือ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์

การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ เนื่องจากมีจํานวน
เอกสารที่เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ในการจัดเก็บส่งผล
ให้ค้นหาเอกสารยาก

จัดทําบัญชีเพื่อควบคุมแฟ้มเอกสารในแต่ละประเภทเพื่อให้มี
พื้นที่จัดเก็บและค้นหาได้ง่ายอย่างเป็นระบบ

ส.กม.

 - ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส.กม.

 - ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ส.กม.

สํานักกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน
เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านบัญชี มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง

ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์คําสั่ง
และแนวทางปฏิบัติทางด้านบัญชีและการเงิน

ความรู้ความเข้าใจ คู่มือระเบียบหลักเกณฑ์ คําสั่งและ
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการเงิน

ขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านการเงิน
เนื่องจาก ขาดพื้นฐานความรู้ด้านบัญชีและการเงินที่ชัดเจน

ศึกษาความรู้ความเข้าใจ คู่มือระเบียบหลักเกณฑ์ คําสั่งและ
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการเงินให้มากขึ้น

ส.กม.

สํานักกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล
สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กรรวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการ
ประเมินผล

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/ผลการดําเนินงานการติดตามงาน รวมถึงความ
เข้าใจในเนื้องานที่รับผิดชอบ

ขาดความเข้าใจหรือตีความหมายของเนื้องานไม่ชัดเจน
ศึกษาและทําความเข้าใจ/วิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายให้
ชัดเจน จากผู้เชียวชาญ

ส.กม.

สํานักกฎหมาย
ด้านการปฏิบัติงานตามภาระกรรม

หลักของสํานัก
นิติกรรม สัญญา คดี วินัย ความรับผิดชอบทางละเมิดและ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ดําเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ 
อ.อ.ป.

ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างอยู่ในช่วง
พิจารณา จนกระทั้งการได้ข้อสรุปทีชัดเจน

ระยะเวลาดําเนินงานล่าช้าเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาจากลหลายหน่วยงาน

การประสานงานที่รวดเร็วถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส.กม.

ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ อาจทําให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัด
จ้างฯ

สํานักบริหารกลาง ด้านการพัสดุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้
อย่างถูกต้อง

 - ปัจจุบันใช้ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่
ออกตามความใน พรบ. นี้

ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ข้อบังคับของ อ.อ.ป. มาตลอด ทําให้ยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

 - ในการออกไปปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบมีข้อผิดพลาดใน
การตรวจสอบน้อยลง และได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยรับตรวจว่ามีความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะในระดับคะแนนเท่าใด

 - มีการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
และมีการส่งพนักงานของ ส.ตส. เข้ารับการ
ฝึกอบรมจากการจัดฝึกอบรมของ อ.อ.ป. เอง และ
สมัครเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่จัดโดย
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ตรวจ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทุกด้าน

ด้านการปฏิบัติงานตามภาระกรรม
หลักของสํานัก

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

สํานักบัญชีและ
การเงิน

ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการดําเนินงานหรือ
ขั้นตอนด้านพัสดุ

การดําเนินการด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความ
เข้าใจ พรบ. ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงานที่
ถูกต้อง

 - ปฏิบัติตาม พรบ. และระเบียบวิธีการ ขั้นตอน
การดําเนินงาน ที่ถูกต้องตามที่ อ.อ.ป. กําหนด

เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องด้านการพัสดุสํานักกฎหมาย

ยังมีความเข้าใจเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่ชัดเจนยังมีการให้ประเภทบัญชีผิดผลาดคลาดเคลื่อน
 - มีคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน มีคู่มือ
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานทางด้าน
บัญชีและการเงินที่สําคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ประเภทบัญชีครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ด้านบัญชีและการเงิน



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รวมทุกสํานัก)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ ปย. 2

หน่วยงาน ประเภท
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักกฎหมาย
ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในปี 2560 ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ

การควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม
การแสดงยอดค่าใช้จ่ายของ ส.กม. ในแต่ละเดือนไม่ให้
ติดลบ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละเดือนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบางรายการ
ติดลบ

ควบคุมใช้จ่ายให้เพียงพอและหากยอดจ่ายติดลบดําเนินการขอ
โอนงบจากสํานักอื่น

ส.กม.

สํานักกฎหมาย
ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุม
ภายในปี 2560 ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ

การรายงานพัสดุที่หมดความจําเป็นการจําหน่ายพัสดุ
หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

มีทะเบียนบัญชีทรัพย์สินควบคุม
การดูแลรักษาและการใช้พัสดุ/ทรัพย์สินหรือทรัพยากร
ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้พัสดุทรัพย์สินที่มีอายุมากแล้วย่อมมีอายุและค่าเสื่อม
ราคาในการดูแลบํารุงรักษา

สํารวจพัสดุ/ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพและส่งผลต่อการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในองค์กร

ส.กม.

สํานักวิจัยพัฒนาการ
จัดการป่าไม้

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ด้านการบริหารจัดการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป.

ขอรับการสนับสนุนจาก อ.อ.ป. ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่ปรึกษาด้านไอทีเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ อ.อ.ป.

การดําเนินงานไมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
อ.อ.ป. เพื่อประกอบขอรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล

 ขอรับการสนับสนุนจาก อ.อ.ป. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษา
ด้านไอทีเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป.

ส.วป.

ขอรับการสนับสนุนบุคคลากรด้านอทีจาก
 อ.อ.ป.

อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างซึ่งยังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ

ส.วป. ขาดบุคลากรด้านไอที ขอรับการสนับสนุนบุคคลากรด้านอทีจาก อ.อ.ป. ส.วป.

ขอรับการสนับสนุนจาก อ.อ.ป. ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่ปรึกษาด้านไอที เพื่อจัดทําแผนดิจิทัลของ อ.
อ.ป.

อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างซึ่งยังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ

อ.อ.ป. ยังไม่มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. เพื่อ
ประกอบการขอรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล

ขอรับการสนับสนุนจาก อ.อ.ป. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา
ด้านไอที เพื่อจัดทําแผนดิจิทัลของ อ.อ.ป.

ส.วป.

สํานักธุรกิจ
การตลาด

ด้านการพัสดุ
เพื่อควบคุมให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของ อ.อ.ป.

เพื่อควบคุมให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. โดยใช้แบบฟอร์มขอ
จัดซื้อจัดจ้าง (7ขั้นตอน)

พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องระเบียบปฏิบัติในการขอ
จัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ถูกต้อง

พนักงานดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาด 
ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยหายต่อองค์กรได้

 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องระบียบปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ส.ธต.

• ขอรับการสนับสนุนบุคลากรด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ออป.เหนือบน

• จัดหาบุคลากรภายในหน่วยงานมาช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้างเป็นครั้งคราว

ออป.เหนือบน

• จัดอบรมบุคลากร หรือผู้ที่รับผิดชอบให้ได้รับรู้ระเบียบ 
กฎหมาย  ข้อบังคับ ข้อสั่งการของรัฐบาล ทุกหน่วยงานในสังกัด

ออป.เหนือบน

 • กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ให้
หัวหน้างานพัสดุเป็นผู้ควบคุมดูแล อนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุชัดเจน

ออป.เหนือบน

• กรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงทําให้การอนุญาตต่าง ๆ ล่าช้า
• ควรให้ ออป.เขต ติดตามประสานงานกับกรมป่าไม้ในด้านการ
ขออนุญาตทําไม้โดยตรง

ออป.เหนือบน

 แผนทําไม้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทําให้ผลผลิต มี
ความคลาดเคลื่อน

ออป.เหนือบน

 • ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทําฐานข้อมูลลูกค้า ออป.เหนือบน
 • ควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่และบริการ ออป.เหนือบน

• ขาดกลยุทธ์และการพัฒนาเชิงรุก  • ควรทําการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างเข้มข้น ออป.เหนือบน

เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
สํานักวิจัยพัฒนาการ

จัดการป่าไม้
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 • บุคลากปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ

  • การปฏิบัติงานด้านการจัดซ้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง

 • ระเบียบด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
ครอบครุมเหมาะสม แต่เนื่องจากมีขั้นตอนและ
รายละเอียดมาก ทําให้บุคลากร  ที่ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุต้องพิจารณาอย่างรอบคลอบ  และหน่วยงานมีการ
จัดซื้อจัดจ้าง  หลายรายการในแต่ละปี ทําให้ อาจเกิด
การจัดซื้อจัดจ้างล้าช้าและมีข้อผิดพลาดในการ จัดซื้อจัด
จ้างได้

•ระเบียบด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง • ส่วนงาน
ภายในหน่วยงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ • การติดตาม
ประเมินผล

เพื่อควบคุมการบริหารเบิกจ่ายพัสดุภายในสํานักงานให้
ถูกต้องตามระเบียบ และควบคุมการใช้จ่ายพัสดุให้
ถูกต้องคุ้มค่าและประหยัด

ด้านการพัสดุออป.เหนือบน

• หน่วยงานมีแผนการทําไม้ของหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนิน  งานตลอดทั้งปี มีคู่มือการปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนกระบวนการในการ  ดําเนินงาน แต่มีระเบียบ
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีการ ปรับปรุงทบทวบ อาจ
ทําให้ดําเนินการได้ล้าช้าและไม่เป็น ไปตามเป้าหมายที่
กําหนด

• ระเบียบการขออนุญาติทําไม้ของกรมป่าไม้ • 
แผนการทําไม้ของหน่วยงาน • คู่มือ/Flowchart 
การปฏิบัติงาน • มีส่วนงานภายในที่ปฏิบัติงาน • 
การติดตามประเมินผล

• เพื่อผลิตไม้สักสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมายจํานวน 44,980
 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการผลิตจําหน่ายไม้สักสวนป่าออป.เหนือบน

ออป.เหนือบน

• ขาดการทําตลาดท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อเนื่อง
• หน่วยงานมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ใช้เป็นแนว ทางในการดําเนินงานตลอดทั้งปี มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอน กระบวนการในการทํางาน และมี
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีกระบวนการ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงรุกเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว

• มีแผนการพฒนาการท่องเที่ยว • คู่มือ/
Flowchart การปฏิบัติงาน • มีส่วนงานภายในที่
ปฏิบัติงาน • การติดตามประเมินผล

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ในพื้นที่

สวนป่า



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รวมทุกสํานัก)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ ปย. 2

หน่วยงาน ประเภท
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ออป.เหนือบน ด้วงเจาะไม้สัก  • เพื่อป้องกันโรคและแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่า
• คู่มือ/Flowchart การปฏิบัติงาน • มีส่วน
งานภายในที่ปฏิบัติงาน

• หน่วยงานมีคู่มือและขั้นตอนกระบวนการในการ
ทํางานหากเกิดการ ระบาดของโรคและแมลงใน
พื้นที่

• ขาดการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรคแมลง
ระบาด ในพื้นที่สวนป่าและระบบวนวัฒน์

 • ศึกษาผลงานวิจัย/แนวทางปฏิบัติในการควบคุม โรค/
แมลง ที่มีอยู่

ออป.เหนือบน

ออป.เหนือล่าง ด้านการพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 การจัดซื้อจัดจ้างมีความล้าช้า พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ให้มีการทบทวน/อบรม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ออป.เหนือล่าง

ออป.เหนือล่าง ด้านบัญชีและการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA)ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

มาตรการลดค่าใช้จ่ายบริหาร มาตรการลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการผลิตยังสูงอยู่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตไม้แปรรูปและผลิตภัฑ์ยังหน่วยสูง
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาขบวนการผลิตทั้งระบบ
เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ออป.เหนือล่าง

ออป.เหนือล่าง
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่

สวนป่า
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า

การพัฒนาและการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว

มีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแต่
ยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอ

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง การจัดโปรโมชั่น จัด
ให้มีค่าการตรวจ ลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในส่วนที่
ไม่จําเป็น

ออป.เหนือล่าง

ออป.กลาง ด้านการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
มี พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทําผิดขั้นตอนลงระบบ E-GP ไม่เป็น
ส่งพนักงานไปเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง ด้านขั้นตอนระเบียบ การลงระบบ E-GP

ออป.กลาง

ออป.กลาง ด้านการจําหน่ายไม้สวนป่า การจําหน่ายไม้สวนป่า
มีแผนการดําเนินการตามงบประมาณรายได้
รายจ่ายเป็นตัวควบคุมการดําเนนการ

มีไม้สักท่อนค้างสต๊อก ไม่สามารถจําหน่ายไม้ได้ ไม้ค้างสต๊อก
นําไม้สักท่อนที่เหลือจากการประมูลจําหน่ายส่งเข้า
โรงเลื่อย/จ้างโรงเลื่อยเอกชนเพื่อแปรรูป

ออป.กลาง

ออป.กลาง ด้านอุตสาหกรรม การจําหน่ายไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์
ดําเนินการแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

มีไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ค้างสต๊อก
ไม่สามารถจําหน่ายไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่ค้าง
สต็อก

เพิ่มรูปแบบการจําหน่าย เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออป.กลาง

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ด้านสารบรรณ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สารบรรณปฏิบัติงานด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม
ความรู้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ 
และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจติดตามผลการดําเนินงานจากบันทึกหรือ
หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบเนื่องจากมีจํานวน
เอกสารมาก และเพิ่มขึ้น ไม่มีพื้นที่สําหรับเก็บ
เอกสารอย่างเพียงพอ ทําให้ส่งผลให้ค้นหาเอกสาร
ยาก ไมท่ันเวลา ไม่รวดเร็ว

จัดทําบัญชีเพื่อควบคุมแฟ้มเอกสารในแต่ละประเภท
เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บและค้นหาได้ง่ายอย่างเป็นระบบ

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

- ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ออป.ตะวันออก

เฉียงเหนือ

 - ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ออป.ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ด้านบัญชีและการเงิน
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชี มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง

- ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ
หลักเกณฑ์คําสั่งและแนวทางปฏิบัติด้าน
บัญชีและการเงิน

- ความรู้ความเข้าใจคู่มือระเบียบ หลักเกณฑ์คําสั่ง
และแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีและการเงิน

- ขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านการเงิน
เนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้ด้านบัญชีและการเงินที่
ชัดเจน

- ศึกษาความรู้ความเข้าใจคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์ 
คําสั่งและแนวทางปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการเงิน
ให้มากขึ้น

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ด้านบริหารงานบุคคล
สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กรรวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ
และการประเมินผล

- สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน

- ขั้นตอน /ผลการดําเนินงาน การติดตามงาน
รวมถึงการเข้าในเนื้องานที่รับผิดชอบ

- ขาดความเข้าใจหรือตีความหมายของเนื้องานไม่
ชัดเจน

- ศึกษาและทําความเข้าใจ /วิเคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมายให้ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญ

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

- ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
หรือขั้นตอนด้านพัสดุ

-การดําเนินการด้านพัสดุเป็นไปอย่าสงถูกต้อง 
และมีความเข้าใจระเบียบพัสดุเป็นอย่างดี

- ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

ด้านการพัสดุ
ออป.ตะวันออก

เฉียงเหนือ



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รวมทุกสํานัก)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ ปย. 2

หน่วยงาน ประเภท
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ด้านการผลิตจําหน่ายไม้โตเร็ว
 - ผลิตไม้สวนป่าให้ให้ได้ตามเป้าหมายและถูกต้อง
ตามระเบียบ

- - - การขออนุญาตจากกรมป่าไม้ล่าช้า
- ขออนุญาตล่วงหน้าประมาณ 1 ปี ติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อย่างต่อเนื่อง

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างมวลชนสัมพันธ์ เพื่อลด
กระแสต่อต้านจากชุมชนรอบๆ พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

 -ชี้แจงและส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสวนป่าและได้รับผลประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อ.อ.ป. กําหนด

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

อ.อ.ป. ใต้ ด้านพัสดุ

- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกําหนดเวลา
- การจัดหาและการเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็น พ.ร.บ. ที่กําหนด
ขึ้นใหม่ พนักงานในสังกัดอาจมีความเข้าใจที่ไม่
เพียงพอ เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุไม่
เป็นไปตาม พรบ. ดังกล่าว

อ.อ.ป. ใต้ มีงานพัสด ุคอยควบคุมให้คําแนะนํา นการ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายบริหารพัสดุของหน่วยงาน

อ.อ.ป. ใต้

- ควบคุมการทําไม้ออกให้เป็นไปตามแผนรายงาน อ.อ.ป. ใต้

 - รายงานผลตาม Flowchart ให้ อ.อ.ป. ใต้ ทราบทุก 1
 สัปดาห์

อ.อ.ป. ใต้

- ให้สวนป่ารายงานผลผลิตทาง App Line และ 
Google sheet ให้ อ.อ.ป. ใต้ ทราบทุกวัน

ออป.ใต้

 - จัดหาสมาชิกกรีดยางพาราให้ครบทุกเบอร์กรีด ออป.ใต้

 - หาวันกรีดชดเชยช่วงที่ฝนตกชุก เพื่อให้ได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายที่กําหนด

ออป.ใต้

 - หากตรวจสอบการรายงานผลผลิตตอนสิ้นเดือน แล้ว
ความผิดปกติ อ.อ.ป. ใต้ จะดําเนินการตรวจสอบใน
พื้นที่สวนป่า

ออป.ใต้

 - ออกตรวจพื้นที่แปลงปลูก ออป.ใต้

ออป.ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ด้านการผลิตจําหน่ายไม้สวนป่า

 
 - เพื่อปลูกสร้างสวนป่าให้มีคุณภาพและเสร็จตาม
แผนงาน
 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับ
 อ.อ.ป. ในอนาคต

- ประชุมชี้แจงการดําเนินกิจกรรมของสวนป่า
ให้ผู้นําชุมชนและราษฎร โดยรอบพื้นที่สวน
ป่าอย่างสม่ําเสมอ
- ให้ราษฎรรอบสวนป่าเข้ามามีส่วมร่วมใน
กิจกรรมของสวนป่าและสวนป่าเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน

- สวนป่าอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยยึดตามแนว
ทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามาตรฐาน อ.
อ.ป.

- ราษฎรยังมีความต้องการใชพ้ื้นที่ทําประโยชน์ จึงยัง
มีการต่อต้าน /เรียกร้องสิทธิทํากินเป็นระยะ

ไม่สามารถรื้อปลูกได้ตามแผน เพราะไม่สามรถ
ดําเนินการทําไม้ออกได้

- สวนป่าดําเนินการปลูกสร้างตามขั้นตอนการ
ปลูกสร้างเชิงปราณีตและตามหลักวนวัฒน์
- รื้อปลูกได้ตามแผนที่กําหนดไว้

- ปฏิบัติขั้นตอนการปลูกสร้างสวนป่าเชิง
ปราณีต
- การปฏิบัติตามระบบวนวัฒน์
- แผนรื้อปลูก

- การปลูกสร้างสวนป่าให้ได้ตามมาตรฐาน
- ปลูกให้ได้ตามแผนที่กําหนดไว้

ด้านการปลูกสร้างสวนป่าอ.อ.ป. ใต้

- สภาพอากาศของภาคใต้ มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี 
สภาพอากาศที่แปรปรวน จึงเป็นสาเหตุให้ผลผลิต

ยางพาราจากสวนป่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
- ราคาน้ํายางที่ตกต่ําเป็นเหตุให้แรงงานขาดแรงจูงใจ

ในการกรีดยางกับสวนป่า

- การปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.ใต้ ในช่วงที่ราคายาง
ตกต่ํา ไม่มีผู้สนใจเข้ามากรีดยางกับสวนป่าได้
ดําเนินการให้สมาชิกผู้กรีดยางทํายางพาราก้อน
ถ้วย และหารือในเรื่องของการเพิ่มค่าส่วนแบ่ง
กรีดยางในกรณีราคายางพาราตกต่ํามากๆ
- ในปี 2560 มีฝนตกชุกและมีพายุเข้าในหนา้แล้ง 
ทําให้ไม่สามารถกรีดยางพาราได้ตามปกติ จึงแก้ไข
ด้วยการกรีดชดเชยเป็นกรีด 3 วัน เว้น 1 วัน

- ให้สมาชิกผู้กรีดยาง ทํายางพาราก้อนถ้วย
- เพิ่มการกรีดชดเชยในช่วงที่มีฝนตกชุกจาก
ปกติกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน เมื่อฝนตกติดต่อกัน
 จะให้กรีด 3 วันเว้น 1 วัน
- จัดทํา Flowchart ในการทําไม้ออกของ
สวนป่า แล้วรายงานให้ อ.อ.ป. ใต้ ทราบ
- สวนป่าออกตรวจพื้นที่ เพื่อป้องกันการลัก
ขโมย และเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้
คนงานกรีดยาง

- การจัดการผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
ด้านการผลิตไม้สวนป่า ผลผลิต

ยางพารา
อ.อ.ป. ใต้



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รวมทุกสํานัก)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แบบ ปย. 2

หน่วยงาน ประเภท
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ส.คช. ด้านสารบรรณ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สารบรรณปฏิบัติงานด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

- สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมความรู้ใน
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560
- มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ

- ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานจาก
บันทึกหรือหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบเนื่องจากมีจํานวน
เอกสารที่เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ในการ
จัดเก็บส่งผลให้ค้นหาเอกสารยาก

- จัดทําบัญชีเพื่อควบคุมแผ้มเอกสารในแต่ละประเภท
เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บและค้นหาได้ง่ายอย่างเป็นระบบ

ส.คช.

ส.คช. ด้านพัสดุ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

- ปฏิบัติตามข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

- การดําเนินการด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและ
มีความเข้าใจระเบียบพัสดุเป็นอย่างดี

- ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
หรือขั้นตอนด้านพัสดุ

- ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
- ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

ส.คช.

ส.คช. ด้านบัญชีและการเงิน
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชี มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง

- ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือระเบียบ
หลักเกณฑ์คําสั่งและแนวทางปฏิบัติด้าน
บัญชีและการเงิน

- ความรู้ความเข้าใจคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์ คําสั่ง
และแนวทางปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการเงิน

- ขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านการเงิน
เนื่องจากขาดพื้นซานความรู้ด้านบัญชีและการเงินที่
ชัดเจน

- ศึกษาความรู้ความเข้าใจคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์ 
คําสั่งและแนวทางปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการเงิน
ให้มากขึ้น

ส.คช.

ส.คช. ด้านบริหารงานบุคคล
สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กรรวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ
และการประเมินผล

- สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน

- ขั้นตอน /ผลการดําเนินงานติดตามงานรวมถึง
ความเข้าใจในเนื้องานที่รับผิดชอบ

- ขาดความเข้าใจหรือตีความหมายของเนื้องานไม่
ชัดเจน

- ศึกษาและทําความเข้าใจ/ วิเคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมายให้ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญ

ส.คช.

ส.คช. ด้านการบริบาลช้าง
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคเกี่ยวกับช้าง การ
ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในการทํากิจกรรม

- ภาวะคุกคามจนเป็นเหตุให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ช้าง และเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวในการ
ทํากิจกรรมร่วมกับช้าง

- จัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักท่องเทื่ยวจัดเตรียม
อุปกรณ์ความปลอดภัยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในช่วงทํา
กิจกรรมอย่างใกล้ชิด

- อุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวในการทํากิจกรรมร่วมกับ
ช้าง

- ตรวจสุขภาพช้างเป็นประจําจัดการแหล่งพื้นที่เลี้ยงช้าง
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส.คช.
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