การประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3/2558
ที่

กิจกรรม

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

แผนเพิ่มผลผลิตไมสักแปรรูป

7

4

3

-

2

แผนการปองกันอันตรายจากชางใหกับนักทองเที่ยว

16

15

-

1

3

แผนการจัดการผลผลิตน้ํายางพาราและไมโตเร็ว

7

3

4

-

4

แผนการควบคุมคาใชจายในการบริหารและการขาย

5

4

1

-

5

แผนการแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
อ.อ.ป.

6

4

2

-

รวม

41

30

10

1

1

แผนควบคุมภายใน

องคการอุตสาหกรรมปาไม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ปอ 3 ติดตาม
วัตถุประสงคของ
การควบคุม

1.แผนเพิ่มผลผลิตไมสัก
แปรรูป

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน

ผลผลิตไมสักแปรรูป
ไมไดตามเปาหมาย
ในป 2558

ธ.ค.
2558

สถานการณดําเนินการ





=
=
=
=

ดําเนินการแลวตามกําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
ยังไมไดดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

(4 กิจกรรม)
(ไมมี)
(ไมมี)
(3 กิจกรรม)

การปรับปรุง

กิจกรรม

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

1. ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนการแปรรูปไมสักทอน โดย
กําหนดแหลงวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเขาเลื่อย รวมทั้ง
สถานที่ในการแปรรูป

ม.ค. – มิ.ย.
2558



2.จัดหาบุคลากร/ผูปฏิบัติงานดานการแปรรูปไม ใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานตามแผน

ม.ค. – ก.ค.
2558



3.จัดอบรมผูเกี่ยวของในการผลิตไมแปรรูป ใหมีความเขาใจและ
เชี่ยวชาญในการแปรรูปไมสักใหมีประสิทธิภาพ

ม.ค. – ส.ค.
2558



4.จัดทําตารางการดูแลรักษา ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณใหมี
ความพรอมอยูเสมอ

ม.ค. – ธ.ค.
2558



5. เรงรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม ใหไดไมแปรรูป
ตามที่ตองการทั้งขนาดและคุณภาพ

ม.ค. – ธ.ค.
2558



6. ดําเนินการจําหนายไมสักแปรรูปใหไดตามเปาหมาย

ม.ค. – ธ.ค.
2558



ทุกเดือน



7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจําหนาย

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

-มีการเพิ่มพนักงานและจัดหา
บุคลากรเพิ่ม
-มีการประชุมในสวนที่เกี่ยวของ
และกําหนดแหลงวัตถุดิบที่จะ
แปรรูปรวมถึงสถานที่ในการ
แปรรูป
-มีโครงการใหเอกชนเปนผู
รับจางเลื่อย และจางเอกชน
เลื่อยแลว
-มีการรายงานผลการผลิตจําหนายให ส.ธต. เปนประจํา
ทุกเดือน
หนวยตางๆที่เกี่ยวของมีการจัด
อบรมบุคลากร/ผูปฏิบัติงานดาน
การแปรรูปไม เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสที่ 2 โดยภาพรวมนั้นยังอยู
ในระหวางดําเนินการ
สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนเพิ่มผลผลิต
ไมสักแปรรูปยังคงมีอยูสูง ควร
เรงดําเนินการตามกิจกรรมที่
กําหนดไวอยางเครงครัด และ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงใหแลวเสร็จ

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

2.แผนการปองกันอันตราย
จากชางใหกับนักทองเที่ยว

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

ไมสามารถปองกัน
อันตรายจากชาง
ใหกับนักทองเที่ยว

สถานการณดําเนินการ





=
=
=
=

ดําเนินการแลวตามกําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
ยังไมไดดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

(15 กิจกรรม)
(ไมมี)
(1 กิจกรรม)
(ไมมี)

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน

ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กิจกรรม
1. จัดทําแผนงานปองกันอันตรายที่จะเกิดกับนักทองเที่ยว

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

ม.ค.-58



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

ม.ค.– ก.พ.
2558

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

มี.ค.– ก.ค.
2558









×




วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

ดําเนินงานตามกิจกรรมได 15
กิจกรรม และควบคุมติดตาม
ตามมาตรการอยางเครงครัด
เพื่อปองกันการเกิดอันตราย
จากชาง
สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการ
ปองกันอันตรายจากชางใหกับ
นักทองเที่ยว ยังคงอยูในระดับ
เดิม ควรดําเนินการตาม
กิจกรรมใหเสร็จสิ้น และ
กระตุนการดําเนินการตาม
มาตรการตางๆอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

กิจกรรม
4. ติดปายประชาสัมพันธ และบรรยายสรุป เกี่ยวกับชางแก
นักทองเที่ยวกอนเขาทํากิจกรรมภายใน ส.คช.

ม.ค.– มี.ค.
2558



5. จัดเตรียมรถยนตและกําหนดมาตรการดูแลบํารุงรักษารถยนต
มาตรการวิธีปฎิบัติของคนขับและผูโดยสารเพื่อปองกันอันตราย
ใหกับนักทองเที่ยว,จัดเตรียมอุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตน
ไวใหพรอมกับเหตุการณที่อาจจะเกิดไดตลอดเวลา

ม.ค.– ธ.ค.
2558



ทุกเดือน



6.ติดตามประเมินผล

สถานการณดําเนินการ





=
=
=
=

ดําเนินการแลวตามกําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
ยังไมไดดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

(15 กิจกรรม)
(ไมมี)
(1 กิจกรรม)
(ไมมี)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

3.แผนการจัดการผลผลิต
น้ํายางพาราและไมโตเร็ว

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน

ผลผลิตน้ํายางพารา
และไมโตเร็วไมได
ตามเปาหมายในป
2558

ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กิจกรรม
1. ทบทวนแผนการผลิต/การจําหนายน้ํายางพารา และไมโตเร็ว
2. การจัดซื้อปุยเคมี
3. จัดหาและเตรียมคนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามแผนฯ
4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ และบํารุงรักษาเครื่องจักร ให
พรอมใชงานไดตลอด
5. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และติดตามราคาตลาดของน้ํา
ยางพารา และไมโตเร็วอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
6. มีการปรับแผนการผลิต – การจําหนายฯ ตามสถานการณที่
เปลี่ยนไป
7. ติดตามประเมินผล

สถานการณดําเนินการ





=
=
=
=

ดําเนินการแลวตามกําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
ยังไมไดดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

(3 กิจกรรม)
(ไมมี)
(ไมมี)
(4 กิจกรรม)

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

ม.ค.-58



ม.ค. –ก.ย.
2558



ม.ค.- มิ.ย.
2558



ม.ค.- ธ.ค.
2558



ม.ค.- ธ.ค.
2558



มิ.ย.- ธ.ค.
2558



ทุกเดือน



วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

-มีการวางแผนการผลิตและ
จําหนายประจําป
-การจัดเตรียมคนงานที่
เพียงพอในบางพื้นที่แลว
-มีการรายงานผลให ส.ธต.
เปนประจํา
-มีการทดลองหาวิธีเก็บผลผลิต
รูปแบบใหมๆ เชน การทดลอง
การเจาะยาง
-ปรับเปลี่ยนวิธีการจําหนายน้ํา
ยางพาราเปนยางแผนดิบ

สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการจัดการ
ผลผลิตน้ํายางพาราและไมโต
เร็ว ยังคงสูงมาก ควร
ดําเนินการตามกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

4.แผนการควบคุม
รอยละของคาใชจาย
คาใชจายในการบริหารและ ในการบริหารและ
การขาย
การขายไมลดลง

สถานการณดําเนินการ





=
=
=
=

ดําเนินการแลวตามกําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
ยังไมไดดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

(4 กิจกรรม)
(ไมมี)
(ไมมี)
(1 กิจกรรม)

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน
ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กิจกรรม
1. ศึกษารายละเอียดขอมูลสถิติคาใชจายของ ออป ที่สําคัญของ
ปที่ผานมา เปรียบเทียบกันเปาหมายป 2558

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

ม.ค. – มี ค.
2558



2.จัดทํามาตรการลดคาใชจายในแตละดาน

เม.ย.- ก.ค.
2558



3. ประชาสัมพันธมาตรการลดคาใชจายอยางทั่วถึงทั้งองคกร
เปนการกระตุนจิตสํานึกของพนักงาน

มิ.ย.- ก.ค.
2558



4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดคาใชจายเปรียบเทียบกับ
เปาหมายเสนอที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน

ส.ค.- ธ.ค.
2558



5. ทบทวนและปรับมาตรการลดคาใชจายฯ ของ อ.อ.ป.

มิ.ย. – ธ.ค.
2558



วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

ในไตรมาส 3 /2558 สามารถ
ควบคุมคาใชจายไดตาม
เปาหมาย คิดเปน 74.54%
(รายไตรมาส)
มีการดําเนินกิจกรรมและ
ติดตามประเมินผล
สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการ
ควบคุมคาใชจายในการบริหาร
และการขาย สามารถควบคุม
ลดคาใชจายลงไดมากกวา
เปาหมายแตดานกําไรสุทธิต่ํา
กวาเปาหมายมาก

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

5.แผนการแกไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.

จุดออนของการ
ควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู

การแกไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการ
อุตสาหกรรมปาไม
ไมสําเร็จในป 2558

สถานการณดําเนินการ





=
=
=
=

ดําเนินการแลวตามกําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
ยังไมไดดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

(4 กิจกรรม)
(ไมมี)
(ไมมี)
(2 กิจกรรม)

งวด/
เวลาที่
พบ
จุดออน

ธ.ค.
2558

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ

สถานการณ
ดําเนินการ

กิจกรรม
1. เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหคณะกรรมการบริหาร
กิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาใหความเห็นชอบ

ม.ค. – มี.ค.
2558



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

เม.ย.- ก.ค.
2558



3. เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ก.ค.- ก.ย.
2558



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

ม.ค.- ก.ย.
2558



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

ทุกไตรมาส




วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน /ขอคิดเห็น

-คณะกรรมการบริหารฯ ให
ความเห็นชอบรางแกไข พรฎ.
จัดตั้ง อ.อ.ป. ในที่ประชุม ครั้ง
ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมพา
พันธ 2558
-อ.อ.ป. เสนอรางแกไข พรฎ.
ใหกระทรวงทรัพยากรฯ พิจ
ราณเห็นชอบแลว ตามบันทึก
(สํานักกฎหมาย) ที่ ทส.1400/ก
61 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงดานแผนการแกไข
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.
ยังคงมีอยู ควรติดตาม
ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางใกลชิด

