
วัตถุประสงค์ 1. เพือ่พฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงให้มีระบบ มีความต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ
2. เพือ่ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและด าเนินการจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง
3. เพือ่ให้โรงงานไพแ่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความเชื่อมั่นวา่วตัถุประสงค์และแผนงานตามที่ก าหนดสามารถบริหารจัดการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดหลัก : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงเมื่อเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

เปา้ส าเรจ็ ไตรมาสที่ 1 ผลส าเรจ็ 

(%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 2561 (%)

1. ตอบแบบสอบถามเพือ่ประกอบการประเมินผล ส่งแบบสอบถาม 5% เป้าหมาย 0%
ของปีงบประมาณ 2560 ภายในเดือน ต.ค. ผลงาน
2. จัดฝึกอบรมการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรโดยเชิญทปษ. จัดฝึกอบรม 5% เป้าหมาย 0%
หรือวทิยากรผู้เชี่ยวชาญงานบริหารความเส่ียง จ านวน 1 คร้ัง ผลงาน
3. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง ทบทวนและปรับปรุง 5% เป้าหมาย 0%

คู่มือส าเร็จ ผลงาน
4. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 10% เป้าหมาย 0%

4.1 การก าหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/นโยบาย

4.2 การระบุปัจจัยเส่ียง

4.3 การตรวจสอบระบบควบคุมที่มีอยู่เดิม

4.4 การประเมินความเส่ียง ปฏิบัติงานตามกระบวน

4.5 การจัดล าดับความส าคัญ การบริหารความเส่ียง

4.6 ก าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ RA และ RT ภายในเดือน ธ.ค.

4.7 การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง

4.8 วเิคราะห์หลักความคุ้มค่า ผลงาน

4.9 การส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงาน จ านวนการรายงาน 10% เป้าหมาย 0%

4.10 การติดตามและรายงานผล 12 คร้ัง / ปี ผลงาน

5. ทบทวนกฏบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและการ ทบทวนกฎบัตรส าเร็จ 5% เป้าหมาย 0%

ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ ภายในเดือน ธ.ค. ผลงาน

6. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรัชญา ทบทวนนโยบาย/ปรัชญา 5% เป้าหมาย 0%

การบริหารความเส่ียง ส าเร็จภายในเดือน ธ.ค. ผลงาน

7. เตรียมข้อมูลให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการ เตรียมข้อมูลส าเร็จ 5% เป้าหมาย 0%
ประเมินผลงานด้านความเส่ียงของปีงบประมาณ 2560 ภายในเดือน ธ.ค. ผลงาน

ไตรมาสที่ 4

-รา่ง-

แผนงาน / โครงการ การบริหารความเสี่ยง
ประจ าปงีบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก เปา้/ผล
ไตรมาสที่ 2

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 1

ตัวชี้วัด



เปา้ส าเรจ็ ไตรมาสที่ 1 ผลส าเรจ็ 

(%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 2560 (%)

8. นัดหมาย / จัดท าวาระการประชุมคณะท างาน นัดหมาย/ท าวาระ 5% เป้าหมาย 0%

บรหิารจัดการความเสี่ยง โรงงานไพ่ ประจ าเดือนส าเร็จ ผลงาน

9. จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานบรหิาร เสนอรายงานประชุม 5% เป้าหมาย 0%

จัดการความเสี่ยง เสนอรองผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ประจ าเดือนส าเร็จ ผลงาน

10. นัดหมาย/จัดท าวาระการประชุม นัดหมาย/ท าวาระ 5% เป้าหมาย 0%

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าเดือนส าเร็จ ผลงาน

11. จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ เสนอรายงานประชุม 5% เป้าหมาย 0%

บรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอ ผอ. ประจ าเดือนส าเร็จ ผลงาน

12. ประชุมร่วมกันระหวา่งผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน ประชุมร่วมกัน IC 5% เป้าหมาย 0%

ผู้ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง IA Risk 1 คร้ัง/ปี ผลงาน

13. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารเส่ียง เสนอต่อ จัดท ารายงานฯ เสนอ 5% เป้าหมาย 0%

 1) ผอ.รง.พ. 2) คณอ.RMC 3) คณก.IA 4) คณก.รง.พ. ทุกไตรมาส ผลงาน

14. ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง ทบทวนแผนส าเร็จ 5% เป้าหมาย  0%
ในเดือน มีนาคม ผลงาน

15. จัดท ารายงานผลการบริหารความเส่ียง จัดท ารายงานฯ 5% เป้าหมาย 0%
ด้วยระบบสารสนเทศบริหารจัดการความเส่ียง ทุกไตรมาส ผลงาน

16. จัดท าแบบส ารวจความตระหนักและความรู้ความ ตอบแบบส ารวจ 5% เป้าหมาย 0%
เข้าใจในคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียง จ านวน 1 คร้ัง /ปี ผลงาน

17. จัดท า / เผยแพร่ / ประชาสัมพนัธส์รุปงาน ด าเนินการ 5% เป้าหมาย 0%
บริหารความเส่ียงประจ าปี ทุกไตรมาส ผลงาน

100% 0%

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงานฯ 325,000      
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หมายเหตุ : ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 1

-2-

: การด าเนินงานของโรงงานไพ่สามารถสรา้งความส าเรจ็และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

เปา้/ผลกิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัด


