รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

1

(2)

(3)

แผนเพิ่มผลผลิตไมสัก
แปรรูป

ยังไมได
ดําเนินการ

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 4/2558

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)



2. จัดหาบุคลากร/ผูปฏิบัติงานดานการแปรรูปไม ใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานตามแผน

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



ส.ทม.,ส.อก.
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.

ม.ค. – ธ.ค. 2558 ออป เหนือบน
,เหนือลาง
ส.อก.
6. ตรวจสอบผลการผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายทุกเดือนหากการดําเนินงาน ม.ค. – ธ.ค. 2558
ออป เหนือบน
ไมเปนไปตามแผนใหจางโรงเลื่อยของเอกชนแปรรูปเพื่อใหเปนไปตามแผน
เหนือลาง ส.อก.
5. เรงรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม ใหไดไมแปรรูป
ตามที่ตองการทั้งขนาดและคุณภาพ

7. ดําเนินการจําหนายเพื่อใหไดตามเปาหมายโดยปรับแผนการตลาดและการ
หาตลาดเชิงรุกโดย เพิ่มชองทางการจําหนายไมแปรรูป
8. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจําหนาย

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

ส.นผ.

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

ผลการผลิตไมสักแปรรูป

1. ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนการแปรรูปไมสักทอน โดยกําหนดแหลง
แหลงวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเขาเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการ
แปรรูปและจัดหาบุคลากรที่มีความรูในการแปรรูปไมใหเพียงพอ

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

3. จัดอบรมผูเกี่ยวของในการผลิตไมแปรรูป ใหมีความเขาใจและ
เชี่ยวชาญในการแปรรูปไมสักใหมีประสิทธิภาพ

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

ผลการดําเนินงาน
รายการ
เปาหมาย
ผลผลิต (ลบ.ฟ)
119,013
122,140.24
กิจกรรมบริหาร
8
8
โอกาสเกิดความเสี่ยงกิจกรรมบริหารความเสี่ยงดําเนินการไดรอยละ 87.5
ความเสี่ยง

%(รายป)
102.63
100

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดครบ 8 กิจกรรม โอกาสจะเกิดความเสี่ยง เทากับ 1






ผลผลิตไมแปรรูปเทากับ 122,140.24 ลบ.ฟ ผลกระทบเทากับ 2
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกรใหมลดลงอยูที่ 1X2
- สาเหตุที่โอกาสเสี่ยงยังไมลดลง - สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลง -แนวทางในการแกไข -หนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดและควบคุมการแปรรูปไมใหมีขนาดและคุณภาพตาม
ความตองการของตลาดและดําเนินการวางแผนการจําหนายไมสักแปรรูปใหไดตามเปาหมาย และการ
เพิ่มชองทางการตลาดในการจําหนาย
- ผลิตภัณฑมีหลายขนาด ควรมีการวิเคาระหถึงขนาดผลิตภัณฑที่จะเปนสินคาหลัก
ไดปรับปรุงกิจกรรมบริหารความเสี่ยงตามสาเหตุเรียบรอยแลว





= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

2

(2)

(3)

แผนการปองกันอันตราย
จากชางใหกับนักทองเที่ยว

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.

มี.ค.– ก.ค.2558 ส.คช./ส.ทม.

Risk Tolerance :

ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite : นักทองเที่ยวไมประสบอุบัติเหตุจากการกระทําของชางในป 2558
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง นักทองที่ยวไดรับอันตรายจากการกระทําของชาง
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รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

(4)

(5)

(6)

(7)

(15)













- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได 16 กิจกรรม คิดเปน 100 % ของแผนปฏิบัติการ
โอกาสเกิดอยูที่ระดับ 1
- ในป 2558 นักทองเที่ยวไมประสบอุบัติเหตุจากการกระทําของชาง ผลกระทบอยูที่ระดับ 1
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบใหม(L/I)เทากับ 1x1
*แผนความเสี่ยงที่ 2 แผนปองกันอันตรายจากชางใหกับนักทองเที่ยว เปนไปตามเปาหมายที่ระดับ 1X1
- แนวทางดําเนินงาน ติดตามและเฝาระวังอันตรายจากชางใหกับนักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง




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

(2)

(3)

(1)

3

แผนการจัดการผลผลิต
ยางพารา

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยง

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.จัดทําแผนการผลิตยางพาราโดยกําหนดจํานวนวันกรีดเวลากรีดมาตรการที่กํา ม.ค.-ต.ค. 2558
ที่เหมาะสมและมาตรการกรีดชดเชย มาตรการหาคนกรีดทดแทนเบอรกรีด
ที่วาง และดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด
2. พัฒนาฝมือของสมาชิกผูกรีดยางและใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ

ม.ค. –ธ.ค. 2558

อ.อ.ป. ภาคทุกภาค



อ.อ.ป. ภาคทุกภาค

ม.ค. –ธ.ค. 2558



ม.ค. –ธ.ค. 2558

5. ติดตามตลาดของยางพาราเพื่อปรับปรุงผลผลิตใหเปนไปตามสภาวะ
ม.ค. –ธ.ค. 2558
ของตลาดและราคาผลผลิตของตลาด เชน ผลิตน้ํา ยางพารา ยางกนถวย ยาง
 ิ นดิปบ เป นตน
ยางแผ
ทุกเดือน

อ.อ.ป. ภาคทุกภาค

ผลผลิต

สูง(ต่ํา)กวา
เปาหมาย

%(รายป)

7,664.73

6,176.5

(1,488.23)

80.58

6

6

-

100

ผลผลิตยางพาราสามรถผลิตได 6,176.5 ตัน ผลกระทบเทากับ 5



- โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกรใหม 1x5
-สาเหตุที่โอกาสยังไมลดลง -สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลงเนื่องจากราคายางพาราตกต่ํามากทําใหแรงงานไปประกอบอาชีพอื่น จึงทําใหขาด



แคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา มีเบอรกรีดวางจํานวนมาก
- แนวทางการแกไข เพิ่มจํานวนตนกรีดใหกับสมาชิกผูกรีดตอเบอรกรีดมากขึ้นหรือรับสมาชิกผูกรีดมากรีดเปน

ยกเวน อ.อ.ป.
เหนือลาง
อ.อ.ป. ภาคทุกภาค

ผลผลิตยางพารา
(ตัน)
กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง

เปาหมาย

สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัตการไดครบ 6 แผน โอกาสเทากับ 1

ยกเวน อ.อ.ป.
เหนือลาง

ตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมที่กําหนด ฯลฯ

6. ติดตามประเมินผล

อ.อ.ป. ภาคทุกภาค

(15)

-ผลการผลิตยางพารา (ตัน)



ยกเวน อ.อ.ป.
เหนือลาง

ใหเหมะสม ฯลฯ
4. กําหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิตไมใหมีการ
รั่วไหล เชน การสุมตรวจ การตรวจสอบสถิติน้ํายางพารา และดําเนินการ

อ.อ.ป. ภาคทุกภาค

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

รายการ

ยกเวน อ.อ.ป.
เหนือลาง

ยกเวน อ.อ.ป.
เหนือลาง

3. พัฒนาเทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
ในฤดูฝนเชน การเจาะยาง การกางรม รวมถึง ปรับเปลี่ยนผลผลิตในฤดูฝน

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite : มีผลผลิตยางพาราในป 2558 จํานวน 7,664.73 ตัน
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตยางพาราไมไดตามเปาหมายในป 2558
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ครอบครัว



ยกเวน อ.อ.ป.
เหนือลาง

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

5

(2)

(3)

แผนการควบคุมคาใชจายใน
การบริหารและการขาย

ยังไมได
ดําเนินการ

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
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(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

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

4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดคาใชจายเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เสนอที่ประชุมหัวหนาหนวยงาน

ส.ค.- ธ.ค. 2558 ส.บง.

5. ทบทวนและปรับมาตรการลดคาใชจายฯ ของ อ.อ.ป.

มิ.ย. – ธ.ค. 2558 ส.บง./ส.นผ.






รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา
(15)

ผลการควบคุมคาใชจายการบริหารและการขาย
ช
รายการ
เปาหมาย
คาใชจายดานการ
610.48
บริหารและการขาย
กําไรสุทธิ
50.93

ผลไตรมาสที่ 4
476.38

ลดลงรอยละ
21.97

(4.995)

-

รอยละของการบริหารและการขายลดลง รอยละ 21.97 โอกาสจะเกิดความเสี่ยงเทากับ 1
ผลประกอบการกําไรสุทธิเทากับ (4.995) ผลกระทบตอองคกรเทากับ 5
โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกรใหมเทากับ 1X5
-สาเหตุที่โอกาสเกิดความเสี่ยงไมลดลง - สาเหตุที่ผลกระทบไมลดลง เนื่องจาก ผลผลิตและรายไดจากสินคาหลักคือยางพาราต่ํากวาเปาหมาย
มาก
- แนวทางการแกไข เรงรัดการสรางรายไดอื่นๆ มาชดเชยรายไดในสวนที่ไมไดตามเปาหมาย

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

6

(2)

(3)

แผนการแกไขพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.

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

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

(15)

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.

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

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

ชื่อความเสี่ยง การแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม ไมสําเร็จในป 2558
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รองนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องรางพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง อ.อ.ป. ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน





12 พฤศจิกายน 2558 โอกาสเกิดเทากับ 1
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง อ.อ.ป. ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559
ไมทันในป 2558 แตการแกไขรางพระราชกฤษฎีกา ก็ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตามวัถุประสงคที่กําหนดใวโอกาสเกิดเทากับ 1
โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกรใหม เทากับ 1X1
*สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไมลดลง *สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลง - แนวทางการแกไขปญหา -


ทุกไตรมาส

ส.กม.



= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

(2)

(3)

(1)

4

แผนการจัดการผลผลิต
ไมโตเร็ว

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยง

(4)

(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

ม.ค.-58

ออป.ภาคเหนือลาง,

2. จัดทําแผนการผลิต จําหนาย และวิธีการทําไมโตเร็วใหเหมาะสมกับ
สภาพดินฟาอากาศ ระยะเวลา และดําเนินการตามแผน

ม.ค.- ธ.ค. 2558

ออป.ภาคเหนือลาง,

3. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับชุมชนรอบพื้นที่สวนปาเรื่องการ
ใชประโยชนไมเศรษฐกิจ เพื่อไมใหเกิดปญหาการทําไมออกจากสวนปา

ม.ค.- ธ.ค. 2558

ออป.ภาคเหนือลาง,

4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ และบํารุงรักษาเครื่องจักร

ม.ค.- ธ.ค. 2558

ออป.ภาคเหนือลาง,

มิ.ย.- ธ.ค. 2558

ออป.ภาคเหนือลาง,

ทุกเดือน

ออป.ภาคเหนือลาง,

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการประสานขอรับใบอนุญาตการทําไมทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับกรมปาไม และรายงานผลใหผูบริหารระดับสูงทราบทุกระยะ

ใหพรอมใชงานไดตลอด
5. ปรับเปลี่ยนวิธีการจําหนายไมโตเร็วตามความเหมาะสม เชน จําหนายเปน
ไมทอน หาผูซื้อรายใหญ หรือประกาศการจําหนายไมฯในภาพรวม ฯลฯ
6. ติดตามประเมินผล

Risk Tolerance : ไมยอมใหมีการเบี่ยงเบน

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

เสร็จชากวา
กําหนด

ลําดับที่

Risk Appetite : มีผลผลิตไมโตเร็วในป 2558 เปนเงิน 172,066 ตัน
ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด

ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตไมโตเร็วไมไดตามเปาหมายในป 2558
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,ภาคกลางและภาค
ตะวันออกฯ

(15)

-ผลการผลิตไมโตเร็ว (ตัน)

รายการ


,ภาคกลางและภาค
ตะวันออกฯ



,ภาคกลางและภาค
ตะวันออกฯ



ผลผลิตไมโตเร็ว
(ตัน)
กิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยง

เปาหมาย

ผลผลิต

สูง(ต่ํา)กวา
เปาหมาย

%(รายป)

172,066

123,805.07

(41,260.93)

75.00

6

6

-

100

สามารดําเนินการตามแผนดําเนินการไดครบ 6 แผน โอกาสจะเกิดความเสี่ยงเทากับ 1
ผลผลิตไมโตเร็วเทากับ 123,805.07 ตัน ผลกระทบตอองคกรเทากับ 5

,ภาคกลางและภาค
ตะวันออกฯ



- โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกรใหมเทากับ 1x5
-สาเหตุที่โอกาสยังไมลดลง -

,ภาคกลางและภาค
ตะวันออกฯ

,ภาคกลางและภาค
ตะวันออกฯ

รายละเอียดความกาวหนา
และการแกไขปญหา



-สาเหตุที่ผลกระทบยังไมลดลงเนื่องจาก มีปญหาราษฎรรองเรียนใหชลอการทําไมในพื้นที่ และใบอนุญาติไดรับ
ลาชาในชวงตนปทําใหการทําไมไมเปนไปตามแผนที่วางไว
- แนวทางการแกไข หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองขอใบอนุญาตการทําไมออกลวงหนาอยางนอย 1 ปและประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจกับชุมชนอยางตอเนื่อง

= เปาหมาย
= สถานะกอนบริหาร
= สถานะปจจุบัน

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

(2)

(3)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง

บส.04 ไตรมาส 4/2558

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
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รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

เอกสารแนบหมายเลข

2

บส.04 ไตรมาส..................

(2)

(3)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

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

