รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

1

(2)

แผนเพิ่มผลผลิตไมสัก
แปรรูป

(3)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Appetite : ผลผลิตไมสักแปรรูปไดตามเปาหมายประจําป 2558 (119,013 ลบ.ฟ.)
เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

บส.04 ไตรมาส 1-2/2558

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตไมสักแปรรูปไมไดตามเปาหมายในป 2558

เอกสารแนบหมายเลข
1

(7)

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน
รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

1. ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนการแปรรูปไมสักทอน โดยกําหนด
แหลงวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเขาเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการ
แปรรูป

ม.ค. – มิ.ย. 2558 ส.อก.
ออป.เหนือบน
ออป.เหนือลาง



- อ.อ.ป. มีเปาหมายการผลิตไมสักแปรรูปจํานวน 119,013.- ลบ.ฟ. ในไตรมาสที่ 1 - 2 /2558
ผลิตไมสักแปรรูปได จํานวน 36,953.50 ลบ.ฟ. คิดเปน 31.05 % โอกาสเกิดยังคงอยูที่ 5
- อ.อ.ป. มีเปาหมายการจําหนายไมสักแปรรูปเปนเงิน 86.73 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 - 2 /2558
จําหนายไมแปรรูปได 27.00 ลานบาท คิดเปน 31.13 % ผลกระทบยังคงอยูที่ 5

2. จัดหาบุคลากร/ผูปฏิบัติงานดานการแปรรูปไม ใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานตามแผน

ม.ค. – ก.ค. 2558 ออป เหนือบน
,เหนือลาง,กลาง



- จากเปาหมายเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีเปาหมายการผลิตทั้งสิ้น 59,506 ฟุต3 สามารถ
ผลิตไดจริง 36,953.50 ฟุต3 ยังต่ํากวาเปาหมาย 22,552.50 ฟุต3 เปาหมายรายไดสิ้นไตรมาส 2 เทากับ
43.36 ลานบาท มีรายไดจริง 27.00 ลานบาท ยังต่ํากวาเปา 16.36 ลานบาท

ส.ทม.,ส.อก.
3. จัดอบรมผูเกี่ยวของในการผลิตไมแปรรูป ใหมีความเขาใจและ
เชี่ยวชาญในการแปรรูปไมสักใหมีประสิทธิภาพ

ม.ค. – ส.ค. 2558 ออป เหนือบน
,เหนือลาง
ส.ทม.,ส.อก.

4. จัดทําตารางการดูแลรักษา ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณใหมี
ความพรอมอยูเสมอ

ม.ค. – ธ.ค. 2558 ออป เหนือบน
ส.อก.

5. เรงรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม ใหไดไมแปรรูป
ตามที่ตองการทั้งขนาดและคุณภาพ
6. ดําเนินการจําหนายไมสักแปรรูปใหไดตามเปาหมาย

7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจําหนาย





ทุกเดือน

ส.นผ.

ไมมีความชํานาญ
*สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลงเนื่องจาก ไดไมแปรรูปไมตรงตามที่ตลาดตองการทั้งขนาด - คุณภาพ


ม.ค. – ธ.ค. 2558 ออป เหนือบน
,เหนือลาง
ส.อก.
ม.ค. – ธ.ค. 2558
ออป เหนือบน
เหนือลาง ส.อก.

- จากผลการดําเนินงานขางตน โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และ ผลกรทบตอองคกร (I / L)
จากเดิม 5/5 ยังคงอยูที่ 5/5
*สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไมลดลงเนื่องจาก บุคลากรยังขาดทักษะในการเลื่อยไม,

- แนวทางการแกปญหา ควรเรงฝกอบรมบุคลากรในเรื่องการแปรรูปไม เพื่อใหเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น
รวมทั้งเรงรัดการแปรรูปใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละไตรมาส





= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

2

(2)

แผนการปองกันอันตราย
จากชางใหกับนักทองเที่ยว

(3)

1. จัดทําแผนงานปองกันอันตรายที่จะเกิดกับนักทองเที่ยว
2. กําหนดมาตรการปองกันอันตรายที่เกิดจากชางกับนักทองเที่ยว
• จัดทําปายเตือน และประชาสัมพันธในจุดที่อันตราย
• มีแนวเขตรั้วที่แข็งแรงกั้นชางกับนักทองเที่ยว
• จัดระยะหางการเดินของชาง
• จัดชางที่ไมชอบกันใหอยูหางกัน
• เตรียมอุปกรณควบคุมชางไวใกลบริเวณชาง เชน ดอน หอก ฯลฯ
• จัดเตรียมถังน้ําไวตามจุดเดินของชาง ชวงอากาศรอน
• งดนําชางที่ทํารายชางหรือมีอาการตกมันออกใหบริการนักทองเที่ยว
• ใหความรูกับควาญชางและสังเกตอาการของชางอยูตลอดเวลา
• อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3. จัดฝกอบรมและเสริมทักษะใหกับควาญชางในการดูแลชาง
• ใหแกชางหรือหัวหนาหนวยชาง หมั่นสอบถามควาญชางเกี่ยวกับ
อาการของชางอยูเสมอ
• ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับควาญช้างถึงอันตรายที�

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(4)

ม.ค.-58

(5)

ส.คช.

ม.ค.– ก.พ.2558 ส.คช.

6. ติดตามประเมินผล

(5)

(6)

(7)



Risk Tolerance :

ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน
รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได 15 กิจกรรมจากทั้งหมด 16 กิจกรรม คิดเปน 93.75 %
ของแผนปฏิบัติการ โอกาสเกิดลดลงมาที่ 3
- ในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ไมมีเหตุการชางทําอันตรายนักทองเที่ยว ผลกระทบลดลงมาที่ 1
-กิจกรรมความเสี่ยงดําเนินการได 93.75 % คาดวาสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้น และเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 2 ยังไมมีอุบัติเหตุจากชางแตอยางได การดําเนินการในไตรมาส 3 ควรมีการเรงรัดการจัด
ฝกอบรมการปฐมพยาบาลใหเสร็จสิ้นตอไป
- จากผลการดําเนินงานขางตน โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบตอองคกร (I / L)
จากเดิม 5/3 ลงมาอยูที่ 3/1
*สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากยังไมมีการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื่องตนใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตองเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นตอไป
- แนวทางแกไข ใหเรงรัดการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ











มี.ค.– ก.ค.2558 ส.คช./ส.ทม.




อาจจะเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว
• ให้ควาญช้างได้ไปศึกษาดูงานกับการดูแลช้างจากเอกชน
4. ติดปายประชาสัมพันธ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับชางแกนักทองเที่ยว
กอนเขาทํากิจกรรมภายใน ส คช
5. จัดเตรียมรถยนตและกําหนดมาตรการดูแลบํารุงรักษารถยนตมาตรการ
วิธีปฎิบัติของคนขับและผูโดยสารเพื่อปองกันอันตรายใหกับนักทองเที่ยว,
จัดเตรียมอุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวใหพรอมกับเหตุการณที่
อาจจะเกิดไดตลอดเวลา

(4)

ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Appetite : นักทองเที่ยวไมประสบอุบัติเหตุจากการกระทําของชางในป 2558
เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

บส.04 ไตรมาส 1-2/2558

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง นักทองที่ยวไดรับอันตรายจากการกระทําของชาง

เอกสารแนบหมายเลข
1


ม.ค.– มี.ค.2558 ส.คช.



ม.ค.– ธ.ค.2558 ส.คช.



ทุกเดือน

ส.คช./ส.นผ.



= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

(1)

3

(2)

แผนการจัดการผลผลิต

(3)

1. ทบทวนแผนการผลิต/การจําหนายน้ํายางพารา และไมโตเร็ว

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(4)

(5)

(4)

(5)

ม.ค.-58

ออป.ภาคทั้ง

น้ํายางพาราและไมโตเร็ว

(6)

ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Appetite : มีรายไดจากการจําหนายน้ํายางพาราและไมโตเร็วในป 2558 เปนเงิน 607.-ลานบาท
เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

บส.04 ไตรมาส 1-2/2558

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตน้ํายางพารา และไมโตเร็วไมไดตามเปาหมายในป 2558

เอกสารแนบหมายเลข
1

3. จัดหาและเตรียมคนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามแผนฯ

ม.ค. –ก.ย. 2558

ออป.ภาคทั้ง

ม.ค.- มิ.ย. 2558

5 ภาค
ออป.ภาคทั้ง

ม.ค.- ธ.ค. 2558

ใหพรอมใชงานไดตลอด

ออป.ภาคทั้ง

1 - 2 /2558 ผลิตน้ํายางพาราได 1,853.77 ตัน ผลิตไมโตเร็วได 43,314.32 ตัน โอกาสเกิดยังคงอยูที่ 5



- อ.อ.ป. มีเปาหมายการจําหนายน้ํายางพาราและไมโตเร็ว เปนเงิน 607.- ลานบาท ในไตรมาส ที่ 1 - 2/2558
จําหนายน้ํายางพาราไดเปนเงิน 85.13 ลานบาท ไมโตเร็ว เปนเงิน 41.13 ลานบาท รวมเปนเงิน 126.26 ลานบาท
ผลกระทบยังคงอยูที่ 5



- จากการดําเนินงานขางตนโอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกร(I/L)จากเดิม5/5 ยังคงอยู 5/5



ม.ค.- ธ.ค. 2558

ออป.ภาคทั้ง

6. มีการปรับแผนการผลิต – การจําหนายฯ ตามสถานการณที่เปลี่ยนไป

มิ.ย.- ธ.ค. 2558

5 ภาค
ออป.ภาคทั้ง

เกิดจาก บุคลากรมีไมเพียงพอและยังขาดทักษะในการกรีดยางและการทํายางแผน ทําใหไดผลผลิตต่ํากวา



ทุกเดือน

ออป.ภาคทั้ง 5

เปาหมาย
*สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลง เนื่องจากผลผลิตที่ไดมีนอยจากการขาดแคลนคนงานกรีดยาง ทําใหการจําหนาย



5 ภาค
7. ติดตามประเมินผล

*สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไมลด เนี่องจากการผลิตน้ํายางพาราและไมโตเร็วยังไมไดตามเปาที่กําหนด

ภาค 5

5. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และติดตามราคาตลาดของน้ํายางพารา
และไมโตเร็วอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

(15)

- อ.อ.ป. มีเปาหมายผลิตน้ํายางพารา จํานวน 7,665.- ตัน ไมโตเร็ว จํานวน 172,066.- ตัน ในไตรมาสที่

5 ภาค
4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ และบํารุงรักษาเครื่องจักร

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

(7)



5 ภาค
2. การจัดซื้อปุยเคมี

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

ไมเปนไปตามเปาหมาย และราคายางพารายังคงผันผวนตลอดเวลา
- แนวทางในการแกไขหนวยงานที่เกี่ยวของควรทบทวนกิจกรรมความเสี่ยงวากิจกรรมใดที่ควบคุมไดและมีผลตอ



การไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายควรใหความสําคัญเพิ่มขึ้นและมีการติดตามอยางใกลชิด
โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดเตรียมคนกรีดยางพาราใหเพียงพอตอการผลิตน้ํายางพารา

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

4

(2)

แผนการควบคุมคาใชจายใน
การบริหารและการขาย

(3)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

1. ศึกษารายละเอียดขอมูลสถิติคาใชจายของ ออป ที่สําคัญของปที่
ผานมาเปรียบเทียบกันเปาหมายป 2558

ม.ค. – มี ค. 2558 ส.บง/ส.นผ.
ทุกหนวยงาน



2. จัดทํามาตรการลดคาใชจายในแตละดาน

เม.ย.- ก.ค. 2558



3. ประชาสัมพันธมาตรการลดคาใชจายอยางทั่วถึงทั้งองคกร เปนการ
กระตุนจิตสํานึกของพนักงาน
4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดคาใชจายเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เสนอที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน
5. ทบทวนและปรับมาตรการลดคาใชจายฯ ของ อ.อ.ป.

ส.บง/ส.นผ.
ทุกหนวยงาน
มิ.ย.- ก.ค. 2558 ส.บง/ส.วส.
ส.กส.

ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Appetite : รอยละของคาใชจายในการบริหารและการขายลดลง 15 % Risk Tolerance : รอยละของคาใชจายในการบริหารและการขายลดลง 12.50 %
เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

บส.04 ไตรมาส 1-2/2558

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง รอยละของคาใชจายในการบริหารและการขายไมลดลง

เอกสารแนบหมายเลข
1

(7)

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

- ในป 2558 อ.อ.ป. ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขายเปนเงิน 610.84 ลานบาท
โดยตั้งเปาลดคาใชจายในดานนี้ลง 15% เปนเงิน 91.63 ลานบาท ซึ่งจะมีคาใชจายในการบริหารในดาน
นี้เปนเงิน 519.21 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 มีแผนงบประมาณคาใชจายในการบริหารและการขาย
เปนเงิน 298.55 ลานบาท
- ในไตรมาสที่ 1-2 /2558 อ.อ.ป. มีคาใชจายในดานนี้เปนเงิน 226.52 ลานบาท
-การบริหารแผนความเสี่ยงของแผนนี้ตองวัดผลสําเร็จในตลอดทั้ง 4 ไตรมาส แตจากการดําเนินงานใน



ไตรมาส 1-2/2558 มีคาใชจายลดลงตามแผนงบประมาณ 24.13 % โอกาสเกิดอยูที่ 1


ส.ค.- ธ.ค. 2558 ส.บง.

ผลกระทบในไตรมาส 1-2/2558 อ.อ.ป. มีผลประกอบการกําไรสุทธิเปนเงิน 806,747.35 บาท
ผลกระทบยังคงอยูที่ 5
- คาโอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกร (I/L) จากเดิม 5/5 ลดลงอยูที่ 1/5

มิ.ย. – ธ.ค. 2558 ส.บง./ส.นผ.



*สาเหตุที่ผลกระทบไมลดลงเนื่องจากผลประกอบการกําไรสุทธิจะวัดเมื่อปดบัญชีสิ้นปขณะ
นี้เปนเพียงไตรมาสที่ 2 ผลกําไรจึงยังไมเปนไปตามเปาหมาย
- แนวทางการแกไข หนวยงานควรนําขอมูลคาใชจายในการบริหารและการมาตรวจสอบอยางเขมขน
มากขึ้น และระบุเปนเปาหมายในการลดลงของแตละหมวดคาใชจายใหชัดเจนโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ที่ตามมาดวยอยางรอบครอบ รวมทั้งกระตุนและใหขอมูลกับพนักงานทุกระดับถึงสถานการ
ดานการเงินของหนวยงานกระตุนจิตสํานึกรวมทั้งการเปนแบบอยางของผูบริหารทุกระดับใหแกพนักงาน
ไดปฏิบัติตามในดานความประหยัด

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

5

(2)

แผนการแกไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.

(3)

1. เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหคณะกรรมการบริหารกิจการ
ของ อ.อ.ป. พิจารณาใหความเห็นชอบ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(4)

(5)

ม.ค. – มี.ค. 2558 ส.กม.

(4)

(5)

(6)





เม.ย.- ก.ค. 2558 ส.กม.

3. เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

ก.ค.- ก.ย. 2558 ส.กม.



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

ม.ค.- ก.ย. 2558 ส.กม.



ทุกไตรมาส

(7)

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน
รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

- คณะกรรมการบริหารฯ ใหความเห็นชอบรางแกไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. แลวในการประชุมฯ
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 โอกาสเกิดลดลงมาอยูที่ 4

2.เสนอรางแกไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

5. ติดตามประเมินผล
- รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน
- รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯอ.อ.ป.

ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Appetite :พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ประกาศใชไดในป 2558
เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

บส.04 ไตรมาส 1-2/2558

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง การแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม ไมสําเร็จในป 2558

เอกสารแนบหมายเลข
1

- อ.อ.ป. เสนอรางแกไข พรฎ. ใหกระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาแลว ตามบันทีก อ.อ.ป.
(สํานักกฏหมาย) ที่ ทส.1400/ ก 61 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ผลกระทบยังคงอยูที่ 5
- จากผลการดําเนินงานขางตน โอกาสจะเกิด ความเสี่ยง และ ผลกระทบตอองคกร (I / L) จากเดิม
5/5 ลงมาอยูที่ 4/5
*สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไมลดลง เนื่องจาก การนําเขา ครม. มีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ
มากตองเปนไปตามลําดับ
*สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลง เนื่องจากขั้นตอนตางๆไมอยูในวิสัยที่ อ.อ.ป. จะควบคุมได
- การแกไขปญหา/สถานะปจจุบันอยูในขั้นตอนของกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และควรที่จะติดตามประสานงานอยางใกลชิดกับผูดําเนินงานเรื่องตางๆตอไปในทุก 10 วัน

ส.กม.



= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

(2)

(3)

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

-

ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Tolerance :

-

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

บส.04 ไตรมาส 1-2/2558

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

Risk Appetite :

ชื่อความเสี่ยง -

เอกสารแนบหมายเลข
1

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

(7)

(15)

- ผลการดําเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบตอองคกร (ในไตรมาสที่รายงาน)
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม)
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไมลดลง
- สาเหตุที่ผลกระทบตอองคกรไมลดลง
- แนวทางแกไขปญหา

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

เอกสารแนบหมายเลข
1

บส.04 ไตรมาส 1-2/2558

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

เอกสารแนบหมายเลข
2
บส.04 ไตรมาส..................

(2)

(3)

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

-

ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Tolerance :

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

Risk Appetite :

ชื่อความเสี่ยง -

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

(7)

(15)

- ผลการดําเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบตอองคกร (ในไตรมาสที่รายงาน)
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม)
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไมลดลง
- สาเหตุที่ผลกระทบตอองคกรไมลดลง
- แนวทางแกไขปญหา

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

