รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

1

(3)

ยังไมได
ดําเนินการ

(2)

แผนเพิ่มผลผลิตไมสัก
แปรรูป

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite : ผลผลิตไมสักแปรรูปไดตามเปาหมายประจําป 2558 (119,013 ลบ.ฟ.)
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตไมสักแปรรูปไมไดตามเปาหมายในป 2558

บส.04 ไตรมาส 3/2558

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

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



2. จัดหาบุคลากร/ผูปฏิบัติงานดานการแปรรูปไม ใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานตามแผน

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



4. จัดทําตารางการดูแลรักษา ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณใหมี
ความพรอมอยูเสมอ

ม.ค. – ธ.ค. 2558 ออป เหนือบน
ส.อก.

5. เรงรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม ใหไดไมแปรรูป
ตามที่ตองการทั้งขนาดและคุณภาพ

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

6. ดําเนินการจําหนายไมสักแปรรูปใหไดตามเปาหมาย

7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจําหนาย

ทุกเดือน

ส.นผ.

(15)

รายการ
ผลผลิต (ลบ.ฟ)
รายได (ลานบาท)

เปาหมาย
119,013
86.73

ผลการดําเนินงาน
60,707.85
40.98

%(รายป)
51.01
47.25

- โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบยังคงอยูที่ 5X5

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

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

ผลการผลิตไมสักแปรรูป

1. ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนการแปรรูปไมสักทอน โดยกําหนด
แหลงวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเขาเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการ
แปรรูป

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

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

- ผลการดําเนินงาน หนวยงานไดจัดหาบุคลากรดานแปรรูปไมเพิ่มเติมแลว


มีการจางโรงเลื่อยเอกชนแปรรูปไมแลว
การเพิ่มชองทางทางการตาด
- สาเหตุที่โอกาสเสี่ยงยังไมลดลง เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะในการแปรรูปไม
- สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลง เนื่องจากขนาดไมแปรรูปไมตรงตามความตองการของตลาด
ทําใหขายไดในราคานอยลงเปนผลใหการจําหนายไมสักแปรรูปไมเปนไปตามเปาหมาย





-แนวทางในการแกไข หนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดและควบคุมการแปรรูปไมใหมีขนาดและคุณภาพตาม
ความตองการของตลาดและดําเนินการวางแผนการจําหนายไมสักแปรรูปใหไดตามเปาหมาย และการ
เพิ่มชองทางการตลาดในการจําหนาย




= 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�

(4)

ม.ค.-58

(5)

ส.คช.

ม.ค.– ก.พ.2558 ส.คช.

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite : นักทองเที่ยวไมประสบอุบัติเหตุจากการกระทําของชางในป 2558
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง นักทองที่ยวไดรับอันตรายจากการกระทําของชาง

บส.04 ไตรมาส 3/2558

(4)

(5)

(6)

(7)



Risk Tolerance :

ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน
รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได 15 กิจกรรม คิดเปน 93.75 % ของแผนปฏิบัติการ
โอกาสเกิดอยูที่ระดับ 3
- ในไตรมาสที่ 3 ไมมีเหตุการชางทําอันตรายนักทองเที่ยวผลกระทบอยูที่ระดับ 1
- จากการดําเนินงานขางตน โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ(LxI)เทากับ 3x1
*สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากยังไมมีการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องตนใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตองเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นตอไป










- แนวทางดําเนินงาน ติดตามและเฝาระวังอันตรายจากชางใหกับนักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
ใหเรงรัดการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ


มี.ค.– ก.ค.2558 ส.คช./ส.ทม.




อาจจะเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว


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

ม.ค.– มี.ค.2558 ส.คช.
ม.ค.– ธ.ค.2558 ส.คช.

ทุกเดือน

ส.คช./ส.นผ.







= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

3

(4)

(5)

(4)

(5)

ม.ค.-58

ออป.ภาคทั้ง

ม.ค. –ก.ย. 2558

ออป.ภาคทั้ง

3. จัดหาและเตรียมคนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามแผนฯ

ม.ค.- มิ.ย. 2558

5 ภาค
ออป.ภาคทั้ง

4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ และบํารุงรักษาเครื่องจักร

ม.ค.- ธ.ค. 2558

ออป.ภาคทั้ง

(2)

แผนการจัดการผลผลิต

(3)

1. ทบทวนแผนการผลิต /การจําหนายน้ํายางพารา และไมโตเร็ว

น้ํายางพาราและไมโตเร็ว

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite : มีรายไดจากการจําหนายน้ํายางพาราและไมโตเร็วในป 2558 เปนเงิน 607.-ลานบาท
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตน้ํายางพารา และไมโตเร็วไมไดตามเปาหมายในป 2558

บส.04 ไตรมาส 3/2558

(6)

(7)



5 ภาค
2. การจัดซื้อปุยเคมี




5 ภาค
ใหพรอมใชงานไดตลอด



ภาค 5
ม.ค.- ธ.ค. 2558

ออป.ภาคทั้ง



6. มีการปรับแผนการผลิต – การจําหนายฯ ตามสถานการณที่เปลี่ยนไป

มิ.ย.- ธ.ค. 2558

5 ภาค
ออป.ภาคทั้ง



ออป.ภาคทั้ง 5

(15)

-ผลการผลิตยางพาราและไมโตเร็ว (ตัน)

รายการ

เปาหมาย

ผลผลิต

ยางพารา(ตัน)
ไมโตเร็ว(ตัน)
รวม

7,665
172,066
179,731

4,018.35
85,077.40
88,522.08

สูง(ต่ํา)กวา
เปาหมาย
(3,646.65)
(86,988.6)
(91,208.92)

%(รายป)

สูง(ต่ํา)กวา
เปาหมาย
(296.73)
(73.15)
(369.88)

%(รายป)

52.42
49.44
49.25

รายการ

เปาหมาย

รายได

ยางพารา
ไมโตเร็ว
รวม

459.88
146.42
606.3

163.15
73.27
236.42

35.48
50.04
38.99

- โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบยังคงอยูที่ 5x5

5 ภาค
ทุกเดือน

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

-รายไดจากการจําหนายยางพาราและไมเร็ว (ลานบาท)

5. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และติดตามราคาตลาดของน้ํายางพารา
และไมโตเร็วอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

7. ติดตามประเมินผล

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน



-สาเหตุที่โอกาสยังไมลดลง เนื่องจาก การผลิตน้ํายางพาราและไมโตเร็วยังไมเปนไปตามเปาหมายเกิดจากการจัดหาคน
กรีดน้ํายางพาราไมเพียงพอและยังมีเบอรกรีดที่วางอยู ในสวนของไมโตเร็วมีขั้นตอนการทําไมออกจากพื้นที่สวนปาคอน
ขางมากตองประสานงานของเจาหนาที่ของรัฐหลายฝาย ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
-สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลงเนื่องจาก เปนผลมาจากการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทําใหผลผลิต
ไมไดตามเปาหมายเปนผลใหการจําหนายไดไมเปนไปตามเปาอีกทั้งราคาของไมโตเร็วมีราคาต่ํากวาที่คาดการไว
ในตอนตนปทําใหลดการผลิตลง และขั้นตอนการทําไมมีขั้นตอนมากตองประสานงานกับเจาหนาที่หลายหนวยงาน
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
- แนวทางการแกไข หนวยงานที่เกี่ยวของติดตามผลการผลิตใหเปนไปตามเปาหมายพรอมทั้งจัดการวางแผน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพียงพอ และไมโตเร็วควรเปลี่ยนแปลงวิธีการจําหนาย เชน ลดการจําหนายไมเพื่อการผลิต

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

4

(3)

ยังไมได
ดําเนินการ

(2)

แผนการควบคุมคาใชจายใน
การบริหารและการขาย

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite : รอยละของคาใชจายในการบริหารและการขายลดลง 15 % Risk Tolerance : รอยละของคาใชจายในการบริหารและการขายลดลง 12.50 %
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง รอยละของคาใชจายในการบริหารและการขายไมลดลง

บส.04 ไตรมาส 3/2558

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

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.
ส.ค.- ธ.ค. 2558 ส.บง.

มิ.ย. – ธ.ค. 2558 ส.บง./ส.นผ.

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

ผลการควบคุมคาใชจายรายไตรมาส

รายการ
คาใชจายดานการ
บริหารและการขาย
กําไรสุทธิ

เปาหมาย
448.71

ผลไตรมาสที่ 3
334.48

รอยละ
74.54

24.79

(51.62)

-208.23

- อ.อ.ป. มีเปาหมายลดคาใชจายในการขายในป 2558 ลดลง 15% จากเดิมคาดการไว 619.94 ลบ.



ลดลงเปน 526.95 ลบ. เมื่อสิ้นป
- อ.อ.ป. มีเปาหมายกําไรสุทธิเมือสิ้นป เทากับ 50.93 ลานบาท
-คาโอกาสจะเกิดความเสี่ยง(L)และผลกระทบ(I)เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 เทากับ 1x5



- สาเหตุที่ผลกระทบไมลดลง เนื่องจาก ผลผลิตและรายไดจากสินคาหลักคือยางพาราต่ํากวาเปาหมาย


มาก ผลประกอบการกําไรสุทธิจะวัดเมื่อปดบัญชีในตอนสิ้นป
- แนวทางการแกไข ดําเนินงานติดตามประเมินผลการลดคาใชจายอยางตอเนื่องและทบทวนมาตร
การลดคาใชจายอยางสม่ําเสมอ

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

5

(3)

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

ยังไมได
ดําเนินการ

(2)

แผนการแกไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite :พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ประกาศใชไดในป 2558
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง การแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม ไมสําเร็จในป 2558

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

ม.ค. – มี.ค. 2558 ส.กม.

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

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.

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

บส.04 ไตรมาส 3/2558






ส.กม.



รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

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



ทุกไตรมาส

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

- อ.อ.ป. เสนอรางแกไข พรฎ. ใหกระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาแลว ตามบันทีก อ.อ.ป.
(สํานักกฏหมาย) ที่ ทส.1400/ ก 61 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
- อ.อ.ป. สงรางแกไขไปยังรองนายกรัฐมนตรีแลวตามบันทึก อ.อ.ป. (สํานักกฏหมาย) ทส 1400/863
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รองนายกรัฐมนตรีไดลงนามหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อเขาพิจารณาใน ค.ร.ม. ซึ่งความคืบหนาอยูระหวางการพิจารณาใหความเห็นจากสํานักงบประมาณ
- จากผลการดําเนินงานขางตน โอกาสจะเกิด ความเสี่ยง และ ผลกระทบตอองคกร (I x L) จากเดิม
เทากับ 4X5
*สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไมลดลง เนื่องจาก การนําเขา ครม. มีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ
มากตองเปนไปตามลําดับ
*สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลง เนื่องจากขั้นตอนตางๆไมอยูในวิสัยที่ อ.อ.ป. จะควบคุมได
- แนวทางการแกไขปญหา/สถานะปจจุบันอยูในขั้นตอนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และควรที่จะติดตามประสานงานอยางใกลชิดกับผูดําเนินงานเรื่องตางๆตอไปในทุก 10 วัน

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

(2)

(3)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

บส.04 ไตรมาส 3/2558

Risk Tolerance :

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite :

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง -

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

- ผลการดําเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบตอองคกร (ในไตรมาสที่รายงาน)

- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม)
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไมลดลง
- สาเหตุที่ผลกระทบตอองคกรไมลดลง
- แนวทางแกไขปญหา

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

บส.04 ไตรมาส 3/2558

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

เอกสารแนบหมายเลข2
บส.04 ไตรมาส..................

(2)

(3)

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Tolerance :

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite :

ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง -

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

- ผลการดําเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบตอองคกร (ในไตรมาสที่รายงาน)

- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม)
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไมลดลง
- สาเหตุที่ผลกระทบตอองคกรไมลดลง
- แนวทางแกไขปญหา

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

