


 
 

 
 
 
 

 
 

  

แผนแผนปฏิบัติการการปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง  

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
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จัดทําโดย : คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

คํานําคํานํา  
 

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับนี้ได้จัดทําข้ึนโดยอยู่บนหลักการและพื้นฐานในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยภาพรวม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนัก 
ถึงความสําคัญในการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหาร        
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กร            
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์        
และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จะได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ .ศ . ๒๕๕๔ และร่วมกันดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จ          
ตามแผนงานและเป้าหมายที่ ไ ด้กํ าหนดไว้  พร้อมทั้ งรายงานติดตาม  ประเมินผล 
และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป    
 
 

                                              
 
 
 
 
 
     



 

สารบัญสารบัญ  
                       

      หน้า 
 

• หลักการและเหตุผล ๑  

• วัตถุประสงค์ ๒  

• บริบทของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๒       

• ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง  ๔  

• กรอบแนวคดิการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ๕  

• ประเภทของความเสี่ยง ๗  

• วิธีการจัดการความเสีย่ง  ๘  

• การจัดระดับความเส่ียง ๙ 

• เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง ๑๐ 

• แผนปฏิบัติการการบริหารความเสีย่งของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

           ๑. ความเส่ียงเชงิยุทธศาสตร ์ ๑๒ 
           ๒. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๑๖ 
           ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗ 
           ๔. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๑๙ 
 

• ภาคผนวก  
            คําส่ังสํานักงานเลขาธิการวฒุสิภา ที่ ๒๓๖/๒๕๕๔ 
         เรื่ อง  แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา       
            ลงวันที ่๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง    
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)          
ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน
โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เห็นถึงความสําคัญและตระหนักว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คือ เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง และการกําหนด
มาตรการ/ กิจกรรมควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์อันไม่แน่นอน            
และไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย           
การร่ัวไหล ความสูญเปล่าที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น    
ตัวเงิน) ทําให้เกิดความล้มเหลวและไม่บรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย      
ขององค์กรที่ กําหนดไว้ ทั้งนี้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง           
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน    
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา   

สําหรับบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการปี พ .ศ . ๒๕๕๔ การจัดทําระบบ        
การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ถูกกําหนดไว้เป็นตัวชี้วัดหลักในระดับ
องค์กรในตัวช้ีวัดที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ  
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) น้ําหนักร้อยละ ๑๔ ตัวช้ีวัดย่อยที่ RM ๒ : ร้อยละเฉลี่ย           
ถ่วงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง น้ําหนัก     
ร้อยละ ๒ โดยต้องมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway)   

สําหรับในปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๔  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง           
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ .ศ . ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๑ ปี ให้มีความสอดคล้องกับ         
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุม  
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์อันไม่แน่นอนและไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

หลักการและเหตุผล 



 

 
และก่อให้เกิดความเสียหายที่จะส่งผลกระทบ อันก่อให้เกิดความล้มเหลวและไม่บรรลุผลสําเร็จ  
ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กรที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีความสําคัญ
ระดับองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึง     
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้การดําเนินการ
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่กําหนดไว้  
 
 

 
 

(๑) เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร       
ที่ชัดเจน สามารถประเมินผล ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

(๒) เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ     
ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร 

(๓) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ
และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(๔) เพื่อลดมูลเหตุหรือโอกาสที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับองค์กรให้อยู่ ในระดับ          
ที่ยอมรับได้ 

(๕) เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่กําหนดไว้ 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)  
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมานั้น ได้กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว้ ดังนี้  

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

บริบทของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน้า ๒



 

 
 

วิสัยทัศน์  (VISION) 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุน
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ 

 
พันธกิจ  (MISSION) 

(๑) ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ    
     ของชาติ 
(๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ 
     แก่สาธารณชน 

 
เป้าหมายสูงสุด (ULTIMATE OUTCOME) 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  
ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติ     
ของชาติ 

 

 
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา    

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านงานประชุม 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้    
  ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับ 

  มาตรฐานสากลและมีความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง   
                      ภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
 

 

หน้า ๓



 

 
 
 
 

 

 

 
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 

ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาส 
ที่จะบรรลุความสําเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคลได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการการดําเนินงานต่าง ๆ  โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย 
เพื่อให้ระดับและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   
ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
เป็นสําคัญ 
 

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

(๑) มีการค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบ โดยไม่หลบเลี่ยงปัญหา 
(๒) หลังจากการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว ควรจะมีการประเมินผลและทบทวน  

เป็นระยะตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงเดิมและค้นหา
ความเสี่ยงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

(๓) มีหลักเกณฑ์ประเมินที่ เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วน        
ขององค์กร 

(๔) มีการจัดทํารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานและนําเสนอ
ต่อผู้บริหาร 

(๕) ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ 
(๖) บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร    

ความเสี่ยงขององค์กร 
 

 

 

 

ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

(๑) ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน และแรงผลักดัน
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงจัง 

(๒) มีการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากร
ภายในองค์กรได้เข้าใจในหลักการของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
และตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร  

(๓) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าถึงได้โดยสะดวกและง่ายต่อการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูล อาทิ การรับส่งข้อมูล 
การสํารองข้อมูล การสอบทาน ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล        
ได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว เป็นต้น 

(๔) การมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กร 

(๕) มีความตระหนักและเห็นความสําคัญ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงของบุคลากรทุกคนในองค์กร 

 
 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร      
ความเสี่ยงตามมาตรการ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปจัดทํา
แผนควบคุมภายใน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงการบูรณาการ ดังนี้ 

๑.  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

- มุมมองพื้นฐานด้านความเสี่ยง (Set of Basis) 

- ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) 

- ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 

- การให้คุณค่าด้านความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม (Integrity and Ethical 
Values) 

- สิ่งแวดล้อมประกอบอื่น ๆ    

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๒.  การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

- มีกระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค์ 

- ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงระบุได้ว่า เหตุการณ์ใดที่จะมีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์ 

- วัตถุประสงค์ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 
และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 

๓.  การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

- ระบุเหตุการณท์ั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 

- แยกแยะระหว่างความเสี่ยงและโอกาส (Opportunity) 

- สําหรับโอกาส (Opportunity)  ให้ย้อนกลับไปที่กระบวนการกําหนด 
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ 

๔.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

- วิเคราะห์ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ( Impact) เพื่อใช้ 
ในการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร 

- ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐาน  

- ความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk) 

- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ยอมรับได ้(Residual Risk) 

๕.  มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารเลือกว่า 
จะตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างไร  

- Avoid     ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์ 

- Accept    ยอมรับความเสี่ยงนั้น 

- Reduce   ลดปริมาณความเสียหายให้น้อยลง 

- Share     ร่วมกันรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น 

- Transfer  โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น หรือคนอื่น 

- Prevent   ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง 
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๖.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

- กําหนดนโยบาย (Policies) และวิธีปฏิบัติ (Procedures) เพื่อให้ม่ันใจว่ามี
การดําเนินการตามมาตรการตอบสนองตอ่ความเสี่ยง  (Risk Response)   
ที่กําหนดไว้  

   ๗.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

- ระบุ (Identify) บันทึกเก็บรักษา (Capture) และสื่อสาร (Communicate)   
ในรูปแบบ (Form)  และกรอบเวลา (Timeframe)  ที่ช่วยบุคลากรต่าง ๆ  
ให้ทํางานในความรับผิดชอบของตนได้ 

๘.  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

- การบริหารความ เสี่ ย งทั้ ง อ งค์ กรจะต้ อ งถู กติ ดตามประ เมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขตามความจําเป็น 

- การติดตามประเมินผล หมายถึง กิจกรรมการติดตามทางการบริหาร 
ที่เกิดขึ้นเป็นประจํา (Ongoing Management Activities) และการ
ประเมินผลเป็นการเฉพาะ (Separate Evaluation) หรือทั้งสองอย่าง 

 
 
 
 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ โดยเน้นการบูรณาการตัวชี้วัดเพื่อให้ส่วนราชการนําหลักเกณฑ์มาใช้เป็น
แนวทางการจัดประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

  (๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ   
ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรและดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

 (๒)  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ด้านธรรมาภิบาลท่ีจะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพื่อให้ม่ันใจว่าการดําเนินการ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้  
เป็นต้น รวมถึงองค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดี  โดยต้องมีการ
จัดทําแผนธรรมาภิบาลและหรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองที่ดี 

 

ประเภทของความเสี่ยง 
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(๓)  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหาร   
ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
      ๑. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหาย 
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกู้คืนข้อมูลความเสียหาย 
(Back up and Recovery) 
      ๒. มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
ที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
      ๓. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล 
เช่น ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟ้าสํารอง เป็นต้น 
      ๔. มีการกําหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละดับ (Access rights) 

 (๔) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง 
ของกระบวนการที่ สร้ า งคุณค่ า เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ กํ าหนด 
ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุม 
มาใช้ได ้ซึ่งระบบการควบคุมกระบวนการมีปัจจัยสําคัญดังต่อไปนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
๒. ความคุ้มค่าของการควบคุม 
๓. ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ 
๔. ความสมํ่าเสมอของกลไกการควบคุม 
๕. การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระทําใด ๆ 
เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหาร 
ความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ 

๒. การลด (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง 
การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกัน          
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 
 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
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๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทําขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและจะนํามา 
ซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ เป็นต้น 

๔. การกระจาย (Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบ 
ในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการแทนและการจัดประกันภัย เป็นต้น 

                          

 

 การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การนําผลการประเมินความเสี่ยงประมวล 
เข้าด้วยกัน 
 
 
 

 
แผนผังประเมินความเสี่ยง 
   

 ระดับโอกาส  (ความเป็นไปได้) 
  

ตํ่ามาก/ 
น้อยมาก 

ตํ่า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย 
สูงมาก/
บ่อยมาก Risk Assessment Matrix 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สูงมาก/หายนะ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

สูง/วิกฤต ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปานกลาง ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ตํ่า/น้อย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ผล
กร

ะท
บ 

 (ค
วา

มร
ุนแ

รง
) 

ไม่เป็นสาระสําคัญ/
น้อยมาก 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                                                                                                                                  

ระดับของความเสี่ยง       
                               

 

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
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ระดับความเสี่ยง    ระดับคะแนน ความหมาย           

      ต่ํา ๑-๓ ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

  ปานกลาง ๔-๙ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้
   ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 สูง ๑๐-๑๖ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ 
   ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

 สูงมาก ๑๗-๒๕ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จําเป็นต้องเร่งจัดการ  
                              ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 

๑. โอกาส  (Likelihood) 
 

ระดับโอกาส 
(ความเป็นไปได้) 

คํานิยาม 

๑           นานๆครั้ง     (แทบไม่เกิดขึ้นเลย) 

๒           ไม่บ่อย         (อาจเกิดขึ้นได้ทุก ๕ ปี) 

๓           ปานกลาง      (อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี) 

๔           บ่อย            (อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน) 

๕           บ่อยมาก       (อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน) 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

หน้า ๑๐



 

 
๒. ผลกระทบ  (Impact) 
   

ผลกระทบ 
(ความรุนแรง) 

คํานิยาม 

๑ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อยมาก  
(แทบไม่มีผลกระทบเลย) 

๒ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อย  
(เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตําหนิ) 

๓ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการปานกลาง  
(เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย) 

๔ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมาก  

(ผู้บริหารถูกตําหนิหรือถูกร้องเรียน) 

๕ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด  
(ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย) 

 

 

 

 

หน้า ๑๑



๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ ๔๐)

ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๑. ด้านนโยบายในการ ๑. ขาดความชัดเจน ๑. ไม่สามารถบรรลุ สูงมาก ลด/ควบคุม ๑. ผู้บริหารทุกระดับของ ปีงบประมาณ ๑. ผู้บริหารของ ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   บริหารงานของ    ในด้านการนํานโยบาย    เป้าประสงค์และ ๕x๕ = ๒๕ ความเสี่ยง    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔    สํานักงาน    ที่คาดว่าจะลดลง 

   สํานักงานเลขาธิการ    ของผู้บริหารของ    วิสัยทัศน์ตามแผน    มีการกําหนดและถ่ายทอด    เลขาธิการวุฒิสภา    ร้อยละ ๕%

   วุฒิสภา    สํานักงานเลขาธิการ    ยุทธศาสตร์ได้เท่าที่    นโยบายและทิศทางในการ

   วุฒิสภา เพื่อนําไปสู่    ควรจะป็น    ปฏิบัติงานของสํานักงาน

   การปฏิบัติ    เลขาธิการวุฒิสภา 

๒. การดําเนินการ    เพื่อนําไปสู่ผู้ปฏิบัติ

   ขาดการคํานึงถึง

   ความต้องการของ ๒. มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๑. สํานักบริหาร ๒. ร้อยละของความเสี่ยง

   ผู้มีส่วนได้เสีย    เชิงนโยบายจากผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔    งานกลาง    ที่คาดว่าจะลดลง 

   ไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจนและ ๒. ทุกสํานัก    ร้อยละ ๕%

   เป็นรูปธรรม (Performance

   Management System)

   อย่างน้อย ๒ สํานัก

ผู้รับผิดชอบมาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๒



ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๓. เชิญสมาชิกวุฒิสภาเข้ามามี ปีงบประมาณ ๑. สํานักวิชาการ ๔. ร้อยละของความเสี่ยง

   ส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    ที่คาดว่าจะลดลง 

   คณะกรรมการเพื่อพัฒนา    ร้อยละ ๕%

   คุณภาพของงานวิชาการ

   ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ

   ของสํานักงานเลขาธิการ

   วุฒิสภา

๒. กระบวนการจัดทํา ๑. การกําหนดเป้าหมาย ๑. ไม่สามารถบรรลุ สูงมาก ลด/ควบคุม ๑. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๑. สํานักนโยบาย ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   แผนยุทธศาสตร์ของ   ตัวชี้วัด ขั้นตอนในการ    วิสัยทัศน์และพันธกิจ ๕x๕ = ๒๕ ความเสี่ยง    ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔    และแผน    ที่คาดว่าจะลดลง 

   สํานักงานเลขาธิการ-   ดําเนินงานของผู้มีหน้าที่    ของสํานักงาน    ประจําปี โดยมุ่งเน้นที่จะ ๒. ทุกสํานัก    ร้อยละ ๕%

   วุฒิสภา   รับผิดชอบไม่ชัดเจน    เลขาธกิารวุฒิสภา    ผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

   และพันธกิจของสํานักงาน

   เลขาธิการวุฒิสภา

๒. มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๑. สํานักนโยบาย ๒. ร้อยละของความเสี่ยง

   ของสํานักงานเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔    และแผน    ที่คาดว่าจะลดลง 

   วุฒิสภา (Strategy Map)    ร้อยละ ๕%

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๓



ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๓. การสร้างความสัมพันธ์ ๑. ขาดกิจกรรมการสร้าง ๑. ไม่สามารถสร้าง สูง ลด/ควบคุม ๑. มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ปีงบประมาณ ๑. สํานักเทคโนโลยี ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   กับผู้รับบริการและ    ความสัมพันธ์กับสมาชิก    ความร่วมมือกับสมาชิก ๔x๔ = ๑๖ ความเสี่ยง    การสนับสนุนระบบเชื่อมโยง พ.ศ. ๒๕๕๔    สารสนเทศและ    ที่คาดว่าจะลดลง 

   ผู้มีส่วนได้เสีย    วุฒิสภาและผู้มี    วุฒิสภาและผู้มี    ข้อมูลผลงานวิจัย    การสื่อสาร    ร้อยละ ๕%

   ส่วนได้เสีย    ส่วนได้เสีย    ข้ามหน่วยงาน ๑๑ หน่วยงาน

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ๒. ไม่สามารถตอบสนอง

   สมาชิกวุฒิสภาและ    ต่อความต้องการของ ๒. มีการจัดกิจกรรมงานกีฬา ปีงบประมาณ ๑. สํานักพัฒนา ๒. ร้อยละของความเสี่ยง

   ข้าราชการมีน้อย    สมาชิกวุฒิสภาได้    "ภาคีนิติสัมพันธ์" ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔    ทรัพยากรบุคคล    ที่คาดว่าจะลดลง 

   อย่างมีประสิทธิภาพ    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. ทุกสํานัก    ร้อยละ ๕%

   เท่าที่ควร    สํานักราชเลขาธิการ 

   สํานักงานคณะกรรมการ

   กฤษฎีกา

   สํานักงานเลขาธิการ

   คณะรัฐมนตรี 

   สํานักงานปลัดสํานักนายก 

   รัฐมนตรีและสํานักงาน

   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๔



ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๔. การวัดความพึงพอใจ ๑. ขาดความชัดเจน ๑. ทําให้การปรับปรุง สูง ลด/ควบคุม ๑. กําหนดกระบวนการวัดให้มี ปีงบประมาณ ๑. สํานักนโยบาย ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   ของผู้รับบริการและ     ในการกําหนดประเด็น    การดําเนินงานและ ๔x๔ = ๑๖ ความเสี่ยง    ความชัดเจนตรงประเด็นและ พ.ศ. ๒๕๕๔    และแผน    ที่คาดว่าจะลดลง 

   ผู้มีส่วนได้เสีย     สําหรับเพื่อการ    การติดตามผลในเรื่อง    นําผลการวัดความพึงพอใจ    ร้อยละ ๕%

    วัดความพึงพอใจ    คุณภาพของการให้    ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

   ของผู้รับบริการและ    บริการมีความ

   ผู้มีส่วนได้เสีย    คลาดเคลื่อนหรือ

   ไม่ตรงกับความต้องการ

   ของผู้รับบริการ

   เท่าที่ควร

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๕



๒. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (น้ําหนักร้อยละ ๑๐)
ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๑. การวิเคราะห์ ๑. ขาดการวิเคราะห์ ๑. แผนงาน/โครงการ สูงมาก ลด/ควบคุม ๑. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๑. สํานักนโยบาย ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   ความเสี่ยงตามหลัก   ความเสี่ยงตามหลัก   ที่ต้องใช้งบประมาณ ๕x๕ = ๒๕ ความเสี่ยง    ตามหลักธรรมาภิบาลของ พ.ศ. ๒๕๕๔    และแผน    ที่คาดว่าจะลดลง 

   ธรรมาภิบาลของ   ธรรมาภิบาลของ   อยู่ในเกณฑ์สูงในแต่ละ    แผนงาน/โครงการที่มีวงเงิน ๒. ทุกสํานัก    ร้อยละ ๑๐%

   แผนงาน/โครงการ   แผนงาน/โครงการ   ประเด็นยุทธศาสตร์    งบประมาณสูงในแต่ละ

  ที่สําคัญเพื่อประกอบการ   บางโครงการไม่บรรลุ    ประเด็นยุทธศาสตร์

  จัดทําคําขอ   เป้าหมายที่วางไว้

  งบประมาณรายจ่าย

  ประจําปี

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๖



๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ ๓๐)

ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๑. ความพร้อมใช้งาน ๑. ขาดข้อมูลที่เพียงพอ ๑. ข้อมูลในระบบ สูงมาก ลด/ควบคุม ๑. มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน ปีงบประมาณ ๑. สํานักเทคโนโลยี ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   ด้านข้อมูลสารสนเทศ    ในระบบเทคโนโลยี    เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕x๕ = ๒๕ ความเสี่ยง    การดําเนินงานตามแผน พ.ศ. ๒๕๕๔    สารสนเทศและ    ที่คาดว่าจะลดลง 

   สารสนเทศ    ไม่สามารถตอบสนอง    ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน    การสื่อสาร    ร้อยละ ๕%

   ต่อความต้องการของ    เลขาธิการวุฒิสภา ๒. ทุกสํานัก

   ผู้รับบริการและผู้มีส่วน

   ได้เสีย ๒. มีการติดตามผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๑. สํานักเทคโนโลยี ๒. ร้อยละของความเสี่ยง

   ของฐานข้อมูลที่สนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๔    สารสนเทศและ    ที่คาดว่าจะลดลง 

   การดําเนินงานตามแผน    การสื่อสาร    ร้อยละ ๕%

   ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน ๒. ทุกสํานัก

   เลขาธิการวุฒิสภา

๓. มีระบบห้องสมุด ปีงบประมาณ ๑. สํานักเทคโนโลยี ๓. ร้อยละของความเสี่ยง

    อิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔    สารสนเทศและ    ที่คาดว่าจะลดลง 

    (The Senate Electronic-    การสื่อสาร    ร้อยละ ๕%

    Library) ๒. ทุกสํานัก

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๗



ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ๑. ขาดการวิเคราะห์ ๑. ฐานข้อมูลของ สูงมาก ลด/ควบคุม ๑. มีการศึกษาและเก็บรวบรวม ปีงบประมาณ ๑. สํานักเทคโนโลยี ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   ด้านเทคโนโลยี    ความต้องการด้านการ    สํานักงานเลขาธิการ ๕x๕ = ๒๕ ความเสี่ยง    ข้อมูลเพื่อดําเนินการวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๔    สารสนเทศและ    ที่คาดว่าจะลดลง 

   สารสนเทศและ    จัดเก็บสํารองข้อมูล    วุฒิสภาแต่ละระบบ    ความต้องการด้านการ    การสื่อสาร    ร้อยละ ๕%

   การสื่อสาร    การประมวลผลและ    ขาดการเชื่อมโยง    จัดเก็บสํารองข้อมูล ๒. ทุกสํานัก

   การเรียกใช้ข้อมูล    แบบบูรณาการ    การประมวลผลและ

   การเรียกใช้ข้อมูล

   เพื่อนํามาวางแผน

   แบบบูรณาการ

๒. มีการจัดทําแผนแม่บท ปีงบประมาณ ๑. สํานักเทคโนโลยี ๓. ร้อยละของความเสี่ยง

   เทคโนโลยีสารสนเทศและ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕    สารสนเทศและ    ที่คาดว่าจะลดลง 

   การสื่อสารของสํานักงาน    การสื่อสาร    ร้อยละ ๑๐%

   เลขาธิการวุฒิสภา ๒. ทุกสํานัก

   พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๘



๔. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (น้ําหนักร้อยละ ๒๐)

ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๑. ขาดข้อมูลวิชาการ ๑. ขาดข้อมูลทางวิชาการ ๑. ไม่สามารถตอบสนอง สูงมาก ลด/ควบคุม ๑. มีการจัดทํามาตรฐาน ปีงบประมาณ ๑. สํานักวิชาการ ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   เชิงลึกในด้านต่าง ๆ    เพื่อตอบสนอง    ต่อความคาดหวังของ ๕x๕ = ๒๕ ความเสี่ยง    งานด้านวิชาการของ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. สํานักกฎหมาย    ที่คาดว่าจะลดลง 

   เพื่อสนับสนุนงานด้าน    ความต้องการของ    สมาชิกวุฒิสภา    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    ร้อยละ ๒.๕

   นิติบัญญัติ    สมาชิกวุฒิสภา    ด้านข้อมูลทางวิชาการ

   ได้อย่างเพียงพอ    ได้ ๒ ปรับปรุงการให้บริการข้อมูล ปีงบประมาณ ๑. ผู้บริหารสํานัก ๒. ร้อยละของความเสี่ยงที่

   ทางวิชาการแก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๔    งานเลขาธิการ     คาดว่าจะลดลง

   วุฒิสภา    วุฒิสภา     ร้อยละ ๒.๕

   (ณ ห้องประชุม ๑๐๗)

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๑๙



ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๒. บุคลากรขาด ๑. เกิดปัญหาความไม่ ๑. สูญเสียบุคลากรที่มี สูงมาก ลด/ควบคุม ๑. มีระบบการประเมินผลงาน ปีงบประมาณ ๑. สํานักนโยบาย ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   ความพร้อมและ    เข้าใจระหว่างบุคลากร    ประสบการณ์และ ๕x๔ = ๒๐ ความเสี่ยง     รายบุคคลและแบบตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔    และแผน    ที่คาดว่าจะลดลง 

   ขวัญกําลังใจในการ    หรือความขัดแย้ง    มีคุณภาพ เนื่องจาก     ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนํามา ๒. ทุกสํานัก    ร้อยละ ๕%

   ปฏิบัติงาน    ภายในองค์กร    มีการโอนย้าย     เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์

๒. การปฏิบัติงานและ ๒. การปฏิบัติงาน     การจัดสรรเงินรางวัลและ

   การให้บริการไม่มี    ขาดความต่อเนื่องและ     สิ่งจูงใจขององค์กร

   ประสิทธิภาพ ล่าช้า    เสียเวลาอบรมหรือการ

   สิ้นเปลืองเวลาและ    สอนงานให้กับบุคลากร ๒. จัดทําโครงการส่งข้าราชการ ปีงบประมาณ ๑. สํานักพัฒนา ๒. ร้อยละของความเสี่ยง

   งบประมาณ    ที่เข้ารับการบรรจุใหม่    ไปศึกษาต่อในประเทศและ พ.ศ. ๒๕๕๔     ทรัพยากรบุคคล    ที่คาดว่าจะลดลง 

   ต่างประเทศ รวมทั้งการฝึก ๒. ทุกสํานัก    ร้อยละ ๓%

   อบรมเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ

   ความรู้ ความสามารถและ

   การเสริมสร้างประสบการณ์

   อันเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและ

   องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับ

   บุคลากรทุกระดับ

๓ มีมาตรการ/แนวทาง ปีงบประมาณ ๑. คณะกรรมการ ๓. ร้อยละของความเสี่ยง

   จัดสวัสดิการให้แก่ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔    จัดสวัสดิการ     ที่คาดว่าจะลดลง

   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    ภายในสํานักงาน     ร้อยละ ๓%

   ในรูปแบบต่างๆ    เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๒๐



ระดับ การจัดการ ร้อยละของความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะลดลง

๓. การรักษาความ ๑. ขาดความร่วมมือ ๑. องค์กรเสียชื่อเสียง สูง ลด/ควบคุม ๑. มีการกําหนดมาตรการรักษา ปีงบประมาณ ๑. สํานักบริหาร ๑. ร้อยละของความเสี่ยง

   ปลอดภัย    ในการปฏิบัติตาม ๒. เกิดความสูญเสียแก่ ๔x๔ = ๑๖ ความเสี่ยง    ความปลอดภัยของสํานักงาน พ.ศ. ๒๕๕๔    งานกลาง    ที่คาดว่าจะลดลง 

   กฎระเบียบการรักษา    ทรัพย์สิน อาคาร    เลขาธิการวุฒิสภา    ร้อยละ ๔%

   ความปลอดภัยของ    สถานที่และเอกสาร

   องค์กร    สําคัญทางราชการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๒๑



 

 

 

 

 

ภาคผนวก








