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แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
วิสัยทัศน  (VISION) 

                  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ ในการสนับสนุน

การดําเนินงานดานนิติบัญญัติของชาติ 
 

พันธกิจ  (MISSION) 

1. ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน

สาธารณะของชาติ 
2. เสริมสรางความรู  ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานนิติ

บัญญัติแกสาธารณชน 

 

เปาหมายสูงสุด  (ULTIMATE  OUTCOME) 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณ   

ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะและเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดานนิติ

บัญญัติของชาติ 
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ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    

ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 
ยุทธศาสตรที่  2           ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู    

   ขอมูล และระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับ 
   มาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่  4         การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสราง   

                             ภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 
ยุทธศาสตรที่  5        การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 

ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  คือ  เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต

สถานการณที่ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ

ลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกร   

ระดับหนวยงาน และระดับบุคคลได 

ระบบบริหารความเสี่ยง  คือ  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม  

รวมทั้งกระบวนการการดําเนินงานตางๆ  โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความ

เสียหายเพื่อใหระดับและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกร 

ยอมรับได  ประเมินได  ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุ

เปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 

  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร คือ การบริหารความเสี่ยงในระดับ

โครงสรางองคกร กระบวนการ และวัฒนธรรมประกอบเขาดวยกัน โดยมีลักษณะสําคัญ 4 

ประการ  

1. เปนการผสมผสานและเปนสวนหนึ่งของธุรกิจและสามารถนําไปใชกับ
องคประกอบอื่นในการบริหารองคกร 

2. พิจารณาความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งดาน 

กลยุทธองคกร การดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน 
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3. มีแนวทางในเชิงรุกหรือความคิดแบบมองไปขางหนา โดยบงช้ีวาความเสี่ยง
อะไรที่อาจเกิดขึ้น และควรเตรียมการบริหารความเสี่ยงอยางไร 

4. ไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกระดับ 

ในองคกร 

แนวทางการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือรองรับ 

กับสภาวการณเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  

ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงดาน

กระบวนการ ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานตางๆ นําไปเปนแนวทางการวิเคราะหและจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงประกอบดวยหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงการบูรณาการ 

ดังนี้ 

1.  สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

- มุมมองพื้นฐานดานความเสี่ยง (Set of Basis) 

- ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) 

- ความเสี่ยงที่องคกรยอมรบัได (Risk Appetite) 

- การใหคุณคาดานความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรม (Integrity and 

Ethical Values) 

- สิ่งแวดลอมประกอบอื่นๆ 

2.  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

- มีกระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค 

- ตองกําหนดวัตถุประสงคกอนจึงระบุไดวา  เหตุการณใดที่จะมี

ผลกระทบตอวัตถุประสงค 

- วัตถุประสงคตองสนับสนุนและสอดคลองกับพันธกิจขององคกรและ

ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 

3.  การระบุเหตุการณ (Event Identification) 
- ระบุเหตุการณทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงค 

- แยกแยะระหวางความเสี่ยงและโอกาส (Opportunity) 

- สําหรับโอกาส (Opportunity)  ใหยอนกลับไปที่กระบวนการกําหนด 

     กลยุทธและวัตถุประสงค 
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4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
- วิเคราะห พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ(Impact) เพื่อใช 

ในการตัดสินใจวาจะบริหารอยางไร 

- ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐาน  

- ความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk) 

- ความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ยอมรับได (Residual Risk) 

5.  มาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response) ฝายบริหารเลือกวาจะ
ตอบสนองตอความเสี่ยงอยางไร  

- Avoid     ลดโอกาสท่ีจะเกิดใหเหลือศูนย 

- Accept    ยอมรับความเสี่ยงนั้น 

- Reduce   ลดปริมาณความเสียหายใหนอยลง 

- Share     รวมกันรับความเสี่ยงกับองคกรอื่น หรือคนอื่น 

- Transfer  โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่น หรือคนอื่น 

- Prevent   ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง 

6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

- กําหนดนโยบาย (Policies) และวิธีปฏิบัติ (Procedures) เพ่ือใหมั่นใจ 

วามีการดําเนินการตามมาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง  (Risk 

Response)   

ที่กําหนดไว 
 

    7.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

- ระบุ (Identify) บันทึกเก็บรักษา (Capture) และสื่อสาร (Communicate)   

ในรูปแบบ (Form)  และกรอบเวลา (Timeframe)  ที่ชวยบุคลากรตางๆ  

ใหทํางานในความรับผิดชอบของตนได 

8.  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

- การบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรจะตองถูกติดตามประเมินผล 

และปรับปรุงแกไขตามความจําเปน 

- การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กิจกรรมการติดตามทางการบริหาร 

ที่เกิดขึ้นเปนประจํา (Ongoing Management Activities) และการ

ประเมินผลเปนการเฉพาะ(Separate Evaluation)  หรือท้ังสองอยาง 
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ประเภทของความเสี่ยง 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีการปรับปรุง

หลักเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยงฯ โดยเนนการบูรณาการตัวชี้วัดเพื่อใหสวนราชการ 

นําหลักเกณฑมาใชเปนแนวทางการจัดประเภทความเสี่ยงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

  1.  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร : องคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง 
ในดานตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรขององคกร และดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

 2.  ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล : องคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง 
ดานธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององคกร เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินการ

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เชน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใสตรวจสอบ

ไดเปนตน รวมถึงองคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดีดวย  
โดยตองมีการจัดทําแผนธรรมาภิบาล และหรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแล

ตนเองที่ดี 

  3.  ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : องคกรตองมีการวางระบบ
บริหาร   ความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

  1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความ

เสียหายในรูปแบบตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกูคืนขอมูล

ความเสียหาย (Back up and Recovery) 
  2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและ

ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบ

ฐานขอมูล เชน ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 
  4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละดับ (Access rights) 
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 4.  ความเสี่ยงดานกระบวนการ : องคกรตองมีการวางระบบบริหาร 
ความเสี่ยงของกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ซ่ึงในการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุม 

มาใชได ซ่ึงระบบการควบคุมกระบวนการมีปจจัยสําคัญดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคของการควบคุม 
2. ความคุมคาของการควบคุม 
3. ความทันการณของการติดตามและบอกเหตุ 
4. ความสม่ําเสมอของกลไกการควบคุม 
5. การจูงใจผูปฏิบัติงาน 

   

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

1. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําใดๆ 

เพิ่มเติม กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอยความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนในการบริหาร

ความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว 
2. Treat การลด (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 

หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม 

เพ่ือปองกันการปรับปรุงแกไขกระบวนการ รวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 

3. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การ

หยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน งดทําข้ันตอนที่ไมจําเปนและจะนํามา

ซ่ึงความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน 
4. Transfer การกระจาย  (Risk Sharing)  หรื อ โอนความเสี่ ย ง  (Risk 

Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การ

หาผูรับผิดชอบในความเสี่ยง การจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทนและการจัด

ประกันภัย เปนตน 
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การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 การจัดระดับความเสี่ยง  หมายถึง  การนําผลการประเมินความเสี่ยงประมวล 

เขาดวยกัน 
 

แผนผังประเมินความเสี่ยง 
 ระดับโอกาส  (ความเปนไปได) 

ต่ํามาก/ 

นอยมาก 
ต่ํา/นอย ปานกลาง สูง/บอย 

สูงมาก/

บอยมาก Risk Assessment Matrix 

1 2 3 4 5 

สูงมาก/หายนะ 5 5 10 15 20 25 

สูง/วิกฤต 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่ํา/นอย 2 2 4 6 8 10 

ผ
ล
ก
ร
ะ
ท
บ

  
(
ค
ว
า
ม
ร
ุน
แ
ร
ง
)
 

ไมเปนสาระสําคัญ/

นอยมาก 
1 1 2 3 4 5 

                                                                                                                                  ระดับของความเสี่ยง                                      

 

เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง    ระดับคะแนน ความหมาย           

      ต่ํา 1-3 ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง 

ไมตองมีการจดัการเพิ่มเติม 

  ปานกลาง 4-9 ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคมุเพื่อปองกันไมให

   ความเสี่ยงเคลือ่นยายไปยังระดบัที่ยอมรับไมได 

 สูง 10-16 ระดับทีไ่มสามารถยอมรับไดโดยตองจดัการ 

   ความเสี่ยง เพ่ือใหอยูในระดบัที่ยอมรับไดตอไป 

 สูงมาก 17-25 ระดับทีไ่มสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการ  

                              ความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่ยอมรับไดทนัท ี
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1. โอกาส  (Likelihood) 
 

 

ระดับโอกาส 

(ความเปนไปได) 
คํานิยาม 

1           นานๆครั้ง     (แทบไมเกิดข้ึนเลย) 

2           ไมบอย         (อาจเกิดขึ้นไดทุก 5 ป) 

3           ปานกลาง      (อาจเกิดขึ้นไดทุกป) 

4           บอย            (อาจเกิดขึ้นไดทุกเดือน) 

5           บอยมาก       (อาจเกิดขึ้นไดทุกวัน) 

 

 

 

2. ผลกระทบ  (Impact) 
  

 

ผลกระทบ 

(ความรุนแรง) 
คํานิยาม 

1 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ  

ของผูใชบริการนอยมาก (แทบไมมีผลกระทบเลย) 

2 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ  

ของผูใชบริการนอย (เจาหนาที่ไดรับเสียงบนหรือถูกตาํหนิ) 

3 

กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ  

ของผูใชบริการปานกลาง (เจาหนาที่รองเรียนหรือถูกลงโทษ

ทางวินัย) 

4 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการมาก (ผูบริหารถกูตําหนิหรือถูกรองเรียน) 

5 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ 

ของผูใชบริการนอยมากที่สุด (ผูบริหารถกูลงโทษทางวนิัย) 
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สรุปแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

                      แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  พ.ศ .  2552-2555   
ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อท่ีจะนําไปสูการลดความเสี่ยง การลดโอกาส และผลกระทบที่ 
อาจจะทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร ในการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2552-2555 อันประกอบดวยความเสี่ยงรวม 4 ดาน คือ 
               (1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  
                       (2) ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  
                       (3) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                       (4) ความเสี่ยงดานกระบวนการ  

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2552 – 2555 ปรากฏวามีความ
เสี่ยง รวมจํานวน 4 ดาน 21 ความเสี่ยง ดังนี้ 

                       1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร 
                           1.1 การกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                 - ขาดความชัดเจนของวิสัยทัศน 
                                 - ขาดการคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดเสียตาง ๆ 
                                 - ขาดความชัดเจนของระบบการบริหารในการผลักดันทิศทางของ 
                                    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                            1.2 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                  - ขาดความชัดเจนของกระบวนการที่สอดคลองกับกรอบระยะเวลา 
                                  - ขาดความชัดเจนของกระบวนการวิเคราะหขอมูล 
                            1.3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
                                  - ขาดความชัดเจนในการตอบสนองตอความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
                                     และความตองการของผูมีสวนไดเสียตาง ๆ 
                            1.4 การถายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ 
                                  - ขาดความชัดเจนในการปรับแผนปฏิบัติราชการ 
                                  - ขาดการเชื่อมโยงแผนพัฒนาบุคลากรเขากับทิศทางของสํานักงาน 
                                        เลขาธิการวุฒิสภา 



10

                           1.5 การคาดการณผลการดําเนินการ 
                                 - ขาดขอมูลผลการดําเนินการของคูเทียบเคียง 
                           1.6 การวัดผลการดําเนินการ 
                                 - ขาดความชัดเจนในการวัดผลการดําเนินงานตามความเปลี่ยนแปลง 
                                 - แผนงานบางสวนไมบรรลุวัตถุประสงค 
                           1.7 การทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                 - ขาดความชัดเจนของการทบทวน และวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน 
                                             ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกระดับ          
                                    เขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 
                         1.8 ความเขาใจเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
                               - ขาดขอมูลของความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนไดเสีย 
                               - ขาดความชัดเจนในการใชประโยชนจากขอมูลความตองการในการ 
                                   บริหารจัดการภายใน 
                          1.9 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
                                - ขาดความชัดเจนในการสรางความสัมพันธกับสมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนไดเสีย 
                                - ความสัมพันธระหวางสมาชิกวุฒิสภาและขาราชการมีนอย 
                          1.10 การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
                                 - ขาดความชัดเจนในการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

                       2. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
                           2.1 การบริหารจัดการ 
                                 - ขาดความชัดเจนของโครงสรางองคกร 
                                 - การจัด Cluster ขาดความสอดคลอง 
                           2.2 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
                                 - ขาดความชัดเจนของคุณลักษณะและทักษะของบุคลากร กระบวนการ 
                                               สรรหา การวางแผนกําลังคน การวางแผนความกาวหนาในหนาที่การงาน 
                                     2.3  การพัฒนาบุคลากร 
                                            - ขาดความเชื่อมโยงของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกับบทบาท 
                                      ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคต 
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                        2.4 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
                              - สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
                        2.5 การสนับสนุนและสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร 
                               - ขาดความชัดเจนของการกําหนดปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจของบุคลากร                

                       3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           3.1 ความพรอมใชงานดานขอมูลสารสนเทศ 
                                  - ขาดขอมูลที่เพียงพอในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกรนิติบัญญัติ 
                           3.2  ขาดขอมูลวิชาการเชิงลึกในดานตาง  ๆเพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ 
                                  - ขาดความชัดเจนในการเลือกใชขอมูลดานวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการ 
                                     ของสมาชิกวุฒิสภา 
                                  - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาดจุดมุงเนนที่ชัดเจน 

                         4. ความเสี่ยงดานกระบวนการ 
                             4.1 การกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาและสนับสนุน 
                                    - ขาดความชัดเจนของกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
                                    - การดําเนินงานของหนวยงานตาง  ๆขาดการประสานงานกัน 
                             4.2 ผลลัพธของกระบวนการ 
                                    - ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธของกระบวนการ 
                             4.3 การตรวจสอบและการปรับปรุงกระบวนการ 
                                    - มีการดําเนินการในบางสํานัก 
                                    - การตรวจสอบภายในไมครอบคลุมงานดานกระบวนการ 
                             4.4 ขาดการบริหารจัดการดานหองประชุม 
                                    - หองประชุมไมเพียงพอ 
                                    - การประชุมไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด 

                          จากผลการประเมินความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ไดแปลงแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสูแผนปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความเสี่ยง 
ที่ตองดําเนินการ รวมจํานวน 21 ความเสี่ยง ดังนี้ 
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                          1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร มีจํานวน 10 ความเสี่ยง คือ 
                           - การกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                           - กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                           - เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
                           - การถายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ 
                           - การคาดการณผลการดําเนินการ 
                           - การวัดผลการดําเนินการ 
                           - การทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                           - ความเขาใจเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
                           - การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
                           - การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
                        2. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล มีจํานวน 5 ความเสี่ยง คือ 
                            - การบริหารจัดการ 
                            - การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
                           - การพัฒนาบุคลากร 
                           - สภาพแวดลอมในการทํางาน 
                            - การสนับสนุนและสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร 
                        3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวน 2 ความเสี่ยง คือ 
                   - ความพรอมใชงานดานขอมูลสารสนเทศ 
                                      -  ขาดขอมูลวิชาการเชิงลึกในดานตาง  ๆเพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ 
                        4. ความเสี่ยงดานกระบวนการ มีจํานวน 4 ความเสี่ยง คือ 
                                      - การกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาและสนับสนุน 
                                      - ผลลัพธของกระบวนการ 
                            - การตรวจสอบและการปรับปรุงกระบวนการ 
                                     -  ขาดการบริหารจัดการดานหองประชุม 

โดยมีรายละเอียดของความเสี่ยงในแตละดาน ดังนี้ 
     



1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร
ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. การกําหนดทิศทางของ 1. ขาดความชัดเจนของวิสัยทัศน 1. ไมสามารถกําหนดเปาประสงค สูงมาก 1. ปรับวิสัยทัศนและพันธกิจ ตลอดจนวัตถุประสงคและ ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. ขาดการคํานึงถึงความตองการ ไดอยางชัดเจน 5x5 =  25 กลยุทธ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกความ พ.ศ. 2553

ของผูมีสวนไดเสียตางๆ 2. ไมสามารถตอบสนองตอสมาชิก เปลี่ยนแปลงของกระบวนการนิติบัญญัติความคาดหวัง

3. ขาดความชัดเจนของระบบการ วุฒิสภา  ของสมาชิกวุฒิสภา สภาพของระบบการบริหาร

บริหารในการผลักดันทิศทาง 3. ไมสามารถบรรลุเปาประสงค 2. กําหนดกระบวนการวิเคราะหขอมูลประกอบการ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวิสัยทัศน กําหนดทิศทางขององคกรโดยมีหัวขอและปฏิทิน

การดําเนินงาน

3. กําหนดกรอบทิศทางองคกรตามแนวทาง

Balance Scorecard

4. พัฒนาระบบการบริหารในลักษณะกระบวนการ

ที่มุงเนนการแสดงบทบาทในการเปนที่ปรึกษา

ดานนิติบัญญัติใหแกสมาชิกวุฒิสภา

2. กระบวนการจัดทําแผน 1. ขาดความชัดเจนของกระบวนการ 1. การวางแผนจะไมไดรายละเอียด สูงมาก 1. กําหนดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธที่มุงเนน ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรของสํานักงาน ที่สอดคลองกับกรอบระยะเวลา ที่เหมาะสม 5x5 =  25 บทบาทของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคต พ.ศ. 2553

เลขาธิการวุฒิสภา 2. ขาดความชัดเจนของกระบวนการ โดยมีการศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกและ

วิเคราะหขอมูล ภายใน เพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาการวางแผน และ

 ความคาดหวังของผูรับบริการ โดยระบุขั้นตอน 

เครื่องมือ ผูที่เกี่ยวของ ตลอดกระบวนการนิติบัญญัติ 

รวมทั้งจัดทําปฏิทินการวางแผน

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1
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ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
3. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ขาดความชัดเจนในการตอบสนอง 1. ไมสามารถตอบสนองตอความ สูงมาก 1. พัฒนาระบบเปาหมายในทุกระดับของสํานักงาน ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

ตอความทาทายเชิงยุทธศาสตร เปลี่ยนแปลงและความตองการ 5x5 =  25 เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อตอบสนองความทาทายและ พ.ศ. 2553

และความตองของผูมีสวนไดเสีย ของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ความตองการของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเพื่อการ

ตางๆ อยางเหมาะสม พัฒนาทบทวนในอนาคต

4. การถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 1. ขาดความชัดเจนในการปรับแผน 1. สรางความลาชาในการปรับแผน ปานกลาง 1. พัฒนาวิธีการปรบัแผนปฏิบัติราชการและถายทอดแผน ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

ไปสูการปฏิบัติ ปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง 4x4 =  16 งานตามตัวชี้วัดจากบนลงลาง (จัดระดับองคกรสู พ.ศ.2553-2554

2. ขาดการเชื่อมโยงแผนพัฒนา 2. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ระดับสํานัก) 

บุคลากรเขากับทิศทางของ อาจไมสอดคลองกัน

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

5. การคาดการณผลการดําเนินการ 1 ขาดขอมูลผลการดําเนินการของ 1. ขาดความเขาใจในการพัฒนา ปานกลาง 1. กําหนดกลยุทธ ประเด็น และกระบวนการ ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

คูเทียบเคียง ระบบงาน 5x3 =  15 Benchmarking กับองคกรภายนอกตางๆ พ.ศ.2553-2554

6. การวัดผลการดําเนินการ 1. ขาดความชัดเจนในการวัดผล 1. ไมสามารถตอบสนองตอความ สูงมาก 1. กําหนดกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร และ ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

การดําเนินงานตามความ เปลี่ยนแปลง 5x5 =  25 แผนงานโครงการประจําปผานการประชุมในทุกระดับ พ.ศ. 2553

เปลี่ยนแปลง 2. ไมสามารถบรรลุเปาประสงค ชั้นตามปฏิทินการวางแผนเชิงกลยุทธ

2. แผนงานบางสวนไมบรรลุ และวิสัยทัศน

วัตถุประสงค

7. การทบทวนและวิเคราะหผลการ 1. ขาดความชัดเจนของการทบทวน 1. ไมสามารถสรางความเขาใจแก สูงมาก 1. กําหนดกระบวนการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

ดําเนินการของสํานักงาน และวิเคราะหขอมูลผลการ ผูปฏิบัติงานในการปรับปรุง 5x5 =  25 (Result-Based Managemrnt) ที่มุงเนนใหหนวยงาน พ.ศ.2553-2554

เลขาธิการวุฒิสภา ดําเนินงานของสํานักงาน งาน กระบวนงาน ในทุกระดับใชตัวชี้วัด (KPI) ประกอบการปฏิบัติงาน

เลขาธิการวุฒิสภา และการสื่อสาร และการประชุมทุกระดับเพื่อใหมีการทบทวนและ

ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับเขาใจ วิเคราะหผลการดําเนินงานการตอบสนองตอความ

ไปในทิศทางเดียวกัน เปลี่ยนแปลงการจัดลําดับการปรับปรุงระบบงานของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2. เชื่อมการประชุมทุกระดับเพื่อสื่อสารผลการทบทวน

และวิเคราะหขอมูลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่มุงเนนผลลัพธ

ระดับองคกรและระดับสํานักใหสัมพันธกัน

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
8. ความเขาใจเกี่ยวกับผูรับบริการ 1. ขาดขอมูลของความตองการของ 1. ไมสามารถตอบสนองตอสมาชิก สูงมาก 1. กําหนดกระบวนการเพื่อรับรูความตองการของ ปงบประมาณ ทุกสํานัก

และผูมีสวนไดเสีย สมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนไดเสีย วุฒิสภาและผูมีสวนไดสวนเสีย 5x5 =  25 สมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนไดเสียที่มุงเนนการ พ.ศ.2553-2554

2. ขาดความชัดเจนในการใช รวมทั้งไมสามารถใชประโยชน พัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประโยชนจากขอมูลความตองการ ในการวางแผนการปรับปรุง ในอนาคต โดยกําหนดตารางเวลาประจําปในการ

ในการบริหารจัดการภายใน กระบวนการและการแสดง สํารวจ และการนําผลไปใชในการปรับปรุงงาน

บทบาทของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ดานตางๆ

9. การสรางความสัมพันธกับผูรับ 1. ขาดความชัดเจนในการสราง 1.  ไมสามารถสรางความรวมมือกับ ปานกลาง 1. พัฒนากลยุทธและกระบวนการสรางความ ปงบประมาณ ทุกสํานัก

บริการและผูมีสวนไดเสีย ความสัมพันธกับสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนได 4x4 =  16 สัมพันธกับสมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนไดเสีย พ.ศ.2553-2554

และผูมีสวนไดเสีย สวนเสีย เพื่อสนับสนุนการจัดทําและผลักดันแผนกลยุทธ

2. ความสัมพันธระหวางสมาชิก 2. ไมสามารถตอบสนองตอความ      - องคกรนิติบัญญัติ:ขอมูล

วุฒิสภาและขาราชการมีนอย ตองการของสมาชิกวุฒิสภาอยาง       - คณะกรรมาธิการ:แผนปฏิบัติราชการประจําป

มีประสิทธิภาพ       - สํานักตางๆ:แผนงาน กระบวนการ

          การประสานงาน

10. การวัดความพึงพอใจของผูรับ 1. ขาดความชัดเจนในการวัด 1. ไมสามารถปรับปรุงการดําเนิน สูง 1. กําหนดกระบวนการวัดนําผลการวัดความ ปงบประมาณ ทุกสํานัก

บริการและผูมีสวนไดเสีย ความพึงพอใจของผูรับบริการ งาน การติดตามผลในเรื่อง 5x4 =  20 พึงพอใจไปใชในการพัฒนาองคกร พ.ศ.2553-2554

และผูมีสวนไดเสีย คุณภาพของการบริหาร

มาตรการ/แผนปฏิบัติการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงปจจัยเสี่ยง

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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2. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. การบริหารจัดการ 1. ขาดความชัดเจนของโครงสราง 1. โครงสรางไมสามารถสงเสริม สูง 1. จัดโครงสรางองคกรใหสามารถรองรับบทบาท ปงบประมาณ ผูบริหาร

องคกร ความรวมมือ ความคิดริเริ่ม การ 5x4 =  20 ในอนาคคตโดยการปรับ Cluster ใหเหมาะสม พ.ศ.2553-2554

2. การจัด Cluster ขาดความ กระจายอํานาจ นวัตกรรม ความ และการใชคณะกรรมการ/คณะทํางานตามวัตถุ

สอดคลอง คลองตัว ความคิดของบุคลากร ประสงคเชิงยุทธศาสตร รวมทั้ง กําหนดกลไก

และการสื่อสาร การประสานงานระหวางสํานักใหชัดเจน

2. การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 1 ขาดความชัดเจนของคุณลักษณะ 1. สํานักงานไมสามารถบริหารจัด ปานกลาง 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนสรรหาบุคลากรใหเปนไป ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

และทักษะของบุคลากร การดานบุคลากรใหสอดคลอง 4x4 =  16 ตาม Competency Model เฉพาะในสวนของ พ.ศ.2553-2554 ทุกสํานัก

กระบวนการสรรหา การวางแผน งานขององคกรตามบทบาทใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สามารถสรรหา

ความกาวหนาในหนาที่การงาน อนาคต บุคลากรไดเอง

3. การพัฒนาบุคลากร 1. ขาดความเชื่อมโยงของการจัดทํา 1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม สูง 1. ปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรตาม ปงบประมาณ สํานักพัฒนาทรัพยากร

แผนพัฒนาบุคลากรกับบทบาท สามารถสนับสนุนและแสดง 5x4 =  20 Competency Model ใหมีความหลากหลายและ พ.ศ.2553 บุคคล

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บทบาทใหม หรือผลักดันการ เหมาะสม

ในอนาคต การพัฒนาองคกร

4. สภาพแวดลอมในการทํางาน 1. สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย 1 เพิ่มความเสี่ยงตอความปลอดภัย สูงมาก 1. ปรับระบบการบริหารงานดานชีวอนามัยและ ปงบประมาณ ผูบริหาร

ตอการปฏิบัติงาน ในการทํางานซึ่งสงผลตอขวัญ 5x5 =  25 ความปลอดภัยใหมุงเนนการบูรณาการงาน พ.ศ.2553-2554

กําลังใจของบุคลากรและความ ทุกดานการใชระบบมาตรฐานสากล การมี

เชื่อมั่นของสมาชิกวุฒิสภา สวนรวมของบุคลากร การมีโครงสรางการจัดการ

 การมีกระบวนการและแผนงานประจําป 

การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด

5. การสนับสนุนและสรางความ 1. ขาดความชัดเจนของการกําหนด 1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม ปานกลาง 1. พัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงความพึงพอใจ ปงบประมาณ ทกุสํานัก

พอใจใหบุคลากร ปจจัยที่มีผลกระทบตอความ สามารถทราบถึงความพึงพอใจ 4x4 =  16 ที่มุงเนนบทบาทในอนาคต โดยกําหนดปจจัยที่มีผล พ.ศ.2553-2554

พึงพอใจของบุคลากร ของบุคลากร และไมสามารถนํา กระทบตอความพึงพอใจของบุคลากร ทั้งปจจัยทางบวก

ผลการประเมินไปปรับปรุงผล และทางลบที่สอดคลองตอผลการดําเนินงานของ

การดําเนินงานและปรับปรุง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเปดโอกาสใหผูรับ

ความพึงพอใจ บริการมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนด

ประเด็นปญหาสําหรับการปรับปรุง

มาตรการ/แผนปฏิบัติการระดับความเสี่ยงความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. ความพรอมใชงานดานขอมูล 1. ขาดขอมูลที่เพียงพอในระบบ 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สูง 1. พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลนิติบัญญัติในระบบ ปงบประมาณ ผูบริหาร

สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศระหวาง สารสนเทศ ไมสามารถตอบ 5x4 =  20 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน พ.ศ.2553-2554 สํานักเทคโนโลยี

องคกรนิติบัญญัติ สนองตอความตองการดานขอมูล การดําเนินงานตามบทบาทใหม สารสนเทศและการ

เชิงวิชาการ สื่อสาร

2. ขาดขอมูลวิชาการเชิงลึกในดาน 1. ขาดความชัดเจนในการเลือกใช 1. ไมสามารถตอบสนองตอความ สูง 1. จัดทําฐานขอมูลทางวิชาการแยกตามประเด็น ปงบประมาณ สํานักกรรมาธิการ

ตางๆ เพื่อสนับสนุนงาน ขอมูลดานวิชาการ เพื่อตอบสนอง คาดหวังของสมาชิกในการเสนอ 5x4 =  20 และสรางการมีสวนรวมดานขอมูลกับหนวยงาน พ.ศ.2553-2554 สํานักวิชาการ

ดานนิติบัญญัติ ความตองการของสมาชิกวุฒิสภา แนะดานนิติบัญญัติ ภายนอกและระหวางองคกรนิติบัญญัติ สํานักกฎหมาย

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ไมสามารถตอบสนองตอการ 2. พัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน สํานักการตางประเทศ

ขาดจุดมุงเนนที่ชัดเจน ดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทในอนาคตโดยตอบสนองแผนนิติบัญญัติ สํานักเทคโนโลยี

เลขาธิการวุฒิสภา และความคาดหวังของสมาชิกวุฒิสภา สารสนเทศและการ

3. การทํางานดานขอมูลอาจมีความ โดยบูรณาการ กิจกรรมดานขอมูลตางๆ ทั้งหมด สื่อสาร

ซ้ําซอน อาทิ การวิจัย การวิเคราะหขอมูล ฐานขอมูล/

ผูเชี่ยวชาญทั้งภายใน/ภายนอก

3. กําหนดรูปแบบการวิจัย/วิเคราะห/ศึกษา

ใหสอดคลองกับบทบาทในอนาคตและความ

เรงดวนดานขอมูล

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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4. ความเสี่ยงดานกระบวนการ
ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. การกําหนดกระบวนการ 1. ขาดความชัดเจนของกระบวนการ 1. ไมสามารถตอบสนองตอ สูงมาก 1. กําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา และ ปงบประมาณ ผูบริหาร

ที่สรางคุณคาและสนับสนุน ในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตรและความคาดหวัง 5x5 =  25 กระบวนการสนับสนุนที่สอดคลอง พ.ศ.2553-2554 ทุกสํานัก

2. การดําเนินงานของหนวยงาน ของสมาชิกวุฒิสภาตอบทบาทใน กับกระบวนการนิติบัญญัติ

ตางๆ ขาดการประสานงานกัน อนาคต 2. กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการ

2. การดําเนินงานซ้ําซอนและไม ที่สรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน

สามารถตอบสนองความคาดหวัง 3. ฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติ

ของสมาชิกวุฒิสภาในการเสนอ

แนะดานนิติบัญญัติ

2. ผลลัพธของกระบวนการ 1. ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ 1. ไมสามารถบริหารจัดการ สูงมาก 1. กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของกระบวนการ ปงบประมาณ ผูบริหาร

ของกระบวนการ การดําเนินงานและคาดการณ 5x5 =  25 เพื่อชวยในการบริหารการสงมอบการบริการ พ.ศ.2553-2554 ทุกสํานัก

ความสําเร็จไดอยางชัดเจน ตามบทบาทในอนาคตใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

3. การตรวจสอบและการปรับปรุง 1. มีการดําเนินการในบางสํานัก 1. ไมสามารถปรับปรุงการดําเนิน สูงมาก 1. กําหนดนโยบายการปรับปรุงกระบวนการ ปงบประมาณ ผูบริหาร

กระบวนการ 2. การตรวจสอบภายในไมครอบคลุม งานใหพรอมรับตอบทบาทใน 5x5 =  25 ปฏิบัติงาน พ.ศ.2553-2554 ทุกสํานัก

งานดานกระบวนการ อนาคตและความเปลี่ยนแปลง 2. ระบุระบบงานที่ควรปรับปรุงตามเกณฑ

ใดๆ       - ดําเนินงานภายในหรือภายนอกองคกร

      - ดําเนินงานระดับนโยบายหรือระดับ

        ปฏิบัติการ

3. เปรียบเทียบระบบงานกับองคกรภายนอก

4. ริเริ่มหรือเขารวมกิจกรรมการปรับปรุง

กระบวนการกับหนวยงานภายนอกหรือองคกร

นิติบัญญัติ

4. ขาดการบริหารจัดการดานหอง 1. หองประชุมไมเพียงพอ 1. ไมสามารถใชหองประชุมอยาง ปานกลาง 1. รณรงคการใชหองประชุมที่อาคารสุขประพฤติ ปงบประมาณ ผูบริหาร

ประชุม 2. การประชุมไมสามารถดําเนินการ คุมคา 4x4 =  16 พ.ศ.2553-2554

ไดตามกําหนด

มาตรการ/แผนปฏิบัติการความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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