
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

รายงานความก้าวหน้า 

การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รอบ ๖ เดือน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้น ำแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙     
ตำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยใช้แนวคิดของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในกำรป้องกัน ควบคุม และบรรเทำควำมผิดพลำดหรือลดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนำคต  
  ต่อมำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำนักนโยบำยและแผนได้เล็งเห็นว่ำ กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO ยังไม่มีควำมครอบคลุม
ต่อภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในทุก ๆ ด้ำน ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจึงได้มีกำรด ำเนินกำรปรับแนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยได้น ำ
แนวคิดบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หรือ Enterprise Risk Management (ERM) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีควำมครอบคลุมต่อภำรกิจ
ทั้งหมด และจึงได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนตำมภำรกิจงำน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ ด้าน (๑๑ กิจกรรม) ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกระบวนการภายในองค์กร  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
๒. ความเสี่ยงด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการบริหารจัดการเบี้ยประชุม  ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 
๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานด้านการประชุม  ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม 
๔. ความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาข้อมูลในองค์กร  ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม 
๕. ความเสี่ยงด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 
๖. ความเสี่ยงด้านการเตรียมความพร้อมรองรับรัฐสภาแห่งใหม่  ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 
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ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี       
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกควำมเสี่ยงทั้งหมด ๖ ด้ำน ซึ่งประกอบไปด้วย ๑๑ กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จทั้งสิ้น จ ำนวน ๔ กิจกรรม และกิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ๗ กิจกรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้   

ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๑. ด้านกระบวนการภายในองค์กร   มีจ ำนวน ๓ กิจกรรม   
 ๑.๑ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนต่ำงประเทศ   

(เป็นไปตำมแผน) 
 ๑.๒ กำรบริหำรแหล่งกระดำษพิมพ์เพ่ือควำมต่อเนื่อง 

ในกำรผลิตสิ่งพิมพ์ส ำคัญ 
 
 

 

 ๑.๓ กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรเร่งด่วน โดยหน่วยงำนกลำง
บริหำรโครงกำร (Project Management Office : PMO) 

  
(เป็นไปตำมแผน) 

๒. ด้านการผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การบริหารจัดการเบี้ยประชุม   

มีจ ำนวน ๒ กิจกรรม   

 ๒.๑ ป้องกันกำรทุจริตจำกผลประโยชน์ทับซ้อนด้ำนกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย ๒ แผนงำนย่อย ได้แก่ 
- กำรรับรองตนเองด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนองำน 
- ช่องทำงและแนวทำงแจ้งเบำะแสกำรทุจริตด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
(แผนงำนย่อยที่ ๒) 

 
(แผนงำนย่อยที่ ๑ ล่ำช้ำ 

กว่ำก ำหนด ซึ่งอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรกิจกรรมสุดท้ำย) 

 ๒.๒ กำรจัดท ำระบบ IT รองรับ 
กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมำธิกำร 
 
 

  
(เป็นไปตำมแผน) 
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ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๓. ด้านการปฏิบัติงานด้านการประชุม   มีจ ำนวน ๑กิจกรรม   
 ๓.๑ กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรนับองค์ประชุม 

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
 
 

 

๔. ด้านการเก็บรักษาข้อมูลในองค์กร   มีจ ำนวน ๑ กิจกรรม   
 ๔.๑ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรข้อมูลลับที่ใช้ 

ในกำรประชุมจำกควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
  

(เป็นไปตำมแผน)  

๕. ด้านผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้   
ส่วนเสีย   

มีจ ำนวน ๒ กิจกรรม   

 ๕.๑ กำรพัฒนำระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์   
(ยังไม่เป็นไปตำมแผน) 

 ๕.๒ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
ต่อผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกรในองค์กร 

  
(ยังไม่เป็นไปตำมแผน) 

๖. ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับ
รัฐสภาแห่งใหม่   

มีจ ำนวน ๒ กิจกรรม   

 ๖.๑ กำรบริหำรจัดกำรสรรพเอกสำรของส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 
 

 

 ๖.๒ กำรท ำลำยเอกสำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   
รวม ๑๑ กิจกรรม ๔ กิจกรรม ๑ แผนงานย่อย ๗ กิจกรรม 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ
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แผนภำพ แสดงสถำนะควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรำยด้ำน (จ ำนวน) 
รายละเอียดความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานในกิจกรรมความเสี่ยงแต่ละประเภท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๑. ด้าน
กระบวนการ
ภายในองค์กร   

๑. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
กำรปฏิบัติหนำ้ที ่
ด้ำนตำ่งประเทศ 
(ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
และส ำนักกำรตำ่งประเทศ) 

- ได้ด ำเนนิกำรจัดท ำบัญชีรำยกำรควำมเสี่ยง  
และรำยกำรกิจกรรม (Checklist) เพื่อตอบสนอง 
ต่อควำมเสี่ยง ได้แก่ ร่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรรับรองแขกต่ำงประเทศ และ  
ร่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรแปล  

- ได้ด ำเนนิกำรทดสอบตำมขัน้ตอนบัญชีรำยชื่อ
ควำมเสี่ยง (Checklist) และประเมินผล       
กำรทดสอบจำกกำรปฏิบัติงำนจริง รวมถึง 
ได้น ำมำจัดท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำนฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งได้มีกำรประกำศใช ้

- ส ำหรับกิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
จริงและกำรจัดองค์ควำมรู้กำรปฏิบัติหน้ำที่ดำ้น
ต่ำงประเทศ พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติและสรปุผล 
คำดว่ำจะด ำเนนิกำรแล้วเสร็จภำยในเดือน
เมษำยน ซึ่งจะเป็นไปตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

สูง 
 (๔ X ๕) 

สีแดง 
 

สูง 
 (๔ X ๕) 

สีแดง 
 

กิจกรรม 
จะสิ้นสุดเดือน 

เมษำยน 
๒๕๖๒ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๑. ด้าน
กระบวนการ
ภายในองค์กร   

๒. กำรบริหำรแหล่ง
กระดำษพิมพ์เพื่อควำม
ต่อเนื่องในกำรผลิต 
สิ่งพิมพ์ส ำคัญ 
(ส ำนักกำรพมิพ์) 

- ส ำนักกำรพิมพไ์ม่มีกำรผลิตสิ่งพมิพ์ส ำคัญ 

ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่ำนมำ (เดือนตุลำคม ๒๕๖๑  

– เดือนมีนำคม ๒๕๖๑)  

ทั้งนี้ ส ำนักกำรพิมพ์จะด ำเนินกำรขออนุมัติ

กำรจัดซื้อกระดำษชนิดพิเศษจำกแหล่งที่ผ่ำน

คุณสมบัติเมื่อมีผู้รับบริกำรร้องขอเท่ำนั้น (ส ำนัก

กำรพิมพ์ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อบริษทั

ผู้รับงำนที่ผำ่นมำตรฐำนกำรทดสอบคุณสมบัติ

ของกระดำษชนิดพิเศษ) โดยปฏิบัติตำมระเบียบ

ของทำงรำชกำร และหำกมีกำรขออนุมัติกำร

จัดซื้อกระดำษชนิดพิเศษดังกลำ่วจะด ำเนนิกำร

ประเมินผลกำรจัดซื้อกระดำษชนิดพิเศษ 

หลังจำกได้มีกำรส่งมอบกระดำษชนิดพิเศษ   

เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูลของบริษทัต่อไป 

ด ำเนินกำร   
แล้วเสร็จ 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

น้อย 
 (๒ X ๒) 
สีเขียว 

 

 



- ๗ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๑. ด้าน
กระบวนการ
ภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

๓. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โครงกำรเร่งด่วน        
โดยหน่วยงำนกลำง   
บริหำรโครงกำร (Project 
Management Office : 
PMO)  
(ส ำนักกฎหมำย  และ    
ส ำนักวิชำกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตำมที่ส ำนักวิชำกำรและส ำนักกฎหมำยได้มีค ำสั่ง  
ที่ พิเศษ/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำร
ควำม เสี่ ย งด้ ำนกระบวนกำรภำยในองค์ ก ร     
กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยงที่ ๑.๓ กำรบริหำรควำม
เสี่ยงในกำรเร่งด่วนโดยหน่วยงำนกลำงบริหำร
โครงกำรของส ำนักวิชำกำร และส ำนักกฎหมำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ นั้น 
คณะท ำงำนฯ ได้ร่วมกันศึกษำรูปแบบขั้นตอน
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนกลำงบริหำร
โครงกำร (PMO) รำยงำนกำรศึกษำ งำนวิจัย      
และบทควำมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงกำรพิเศษ      
ที่ส ำนักวิชำกำรได้รับมอบหมำยและได้น ำมำ
ประกอบกำรจัดท ำ (ร่ำง) รูปแบบขั้นตอน และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนกลำงบริหำร
โครงกำร (Project Management Office : PMO) 
ในช่วงกิจกรรมที่ ๒ (ช่วงเดือนตุลำคม – ธันวำคม 
๒๕๖๑) เสร็จ เรียบร้อยแล้ว  และได้น ำ เรียน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อขออนุมัติให้ควำมเห็นชอบ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

กิจกรรม 
จะสิ้นสุดเดือน 

กันยำยน 
๒๕๖๒ 



- ๘ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

(ร่ำง) รูปแบบขั้นตอนดังกล่ำว ก่อนน ำไปทดลองใช้
จริ งกับโครงกำรพิ เศษหรือโครงกำรเร่ งด่ วน            
ที่คณะท ำงำนฯ จะได้รับมอบหมำย 
     ทั้ งนี้  เลขำธิกำรวุฒิสภำได้อนุมัติ ใ ห้ควำม
เห็นชอบ (ร่ ำง )  รูปแบบขั้นตอนดังกล่ำวแล้ว       
เมื่อวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๒ โดยส ำนักวิชำกำรและ
ส ำนักกฎหมำยได้มีกำรร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อก ำหนดรูปแบบกำรท ำงำนของ PMO โดย
ได้ด ำเนินกำรน ำโครงกำรพิเศษหรือโครงกำรเร่งด่วน
ที่ เ ล ขำ ธิ ก ำ รวุฒิ สภำมอบหมำย  ไ ด้ แก่  ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. 
.... ซึ่งเสนอโดยนำยสมชำย แสวงกำร และสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มำด ำเนินกำรทดลองใช้จริง
ในรูปแบบกำรท ำงำนของ PMO ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำของคณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๒. ด้าน     
การจัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน     
และการบริหาร
จัดการ      
เบี้ยประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

๔. ป้องกันกำรทุจริต   
จำกผลประโยชน์ทบัซ้อน
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจำ้ง 
- แผนงานย่อยที่ ๑      
กำรรับรองตนเอง       
ด้ำนคุณสมบัติของ         
ผู้เสนองำน       
(ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตำรำง
ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอ
งำนกับคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องฯ และหนังสือ
รับรองตนเองของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ 
- เลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบตำรำงตรวจสอบ          
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ และหนังสือรับรองตนเอง
ของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 
- ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรตรวจสอบผู้ไม่มี
ผลประ โยชน์ ร่ วมกันระหว่ ำ งผู้ เ สนองำนกับ
คณะกรรมกำรฯ และผู้ รับผิดชอบโครงกำรที่
เกี่ยวข้องและตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่ำงผู้เสนองำนกับคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้รับผิดชอบโครงกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและหนังสือรับรอง
ตนเองของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและผู้รับผิดชอบโครงกำรของส ำนักงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

ค่อนข้ำงสูง 
 (๓ X ๔) 

สีส้ม 

กิจกรรม 
จะสิ้นสุดเดือน 

มกรำคม 
๒๕๖๒ 



- ๑๐ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร วุ ฒิ ส ภ ำ  โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร ำ ค ำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน ๓ โครงกำร
และวิธีคัดเลือก จ ำนวน ๑ โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละโครงกำรเสนอต่อ
เลขำธิกำรวุฒิสภำและจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ        
ผู้เสนองำนกับคณะกรรมกำรฯ ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบฯ ในแต่ละโครงกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

- แผนงานย่อยที่ ๒      
ช่องทำงและแนวทำง    
แจ้งเบำะแสกำรทุจริต  
ด้ำนจัดซื้อจัดจำ้ง 
(ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ) 

- ไม่มีผู้แจ้งเบำะแสกำรทจริตด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรแจ้งเบำะแส     
กำรทุจริตด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบช่องทำงกำรแจ้งข้อมูล
เบ ำะแสกำรทุ จ ริ ตกำ รจั ดซื้ อ จั ด จ้ ำ ง  และ - 
ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบช่องทำงกำรส่ง
ข้อมูลเบำะแสกำรทุจริตด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อ
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ด ำเนินกำร   
แล้วเสร็จ 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

ค่อนข้ำงสูง 
 (๓ X ๔) 

สีส้ม 

 

 



- ๑๑ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๒. ด้าน     
การจัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน     
และการบริหาร
จัดการ      
เบี้ยประชุม   

๕. กำรจัดท ำระบบ IT 
รองรับกำรเบิกจ่ำย 
เบี้ยประชุม
คณะกรรมำธิกำร 
(ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒ 
และ ๓ ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ และ ส ำนัก
เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ ย งของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 
(กันยำยน ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร          
ได้มีกำรแจ้งเวียนให้เร่ิมมีกำรเข้ำใช้งำนในระบบใหม่ 
เพื่อเป็นกำรทดลองใช้งำนส ำหรับระบบจ่ำยเบี้ย
ประชุม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๑    
เป็นต้นไป 
-  ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในส่วนของกำรจ่ำย       
เบี้ ยประชุม ผ่ ำนระบบ e-Payment ตำมแผน     
กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมำธิกำร      
อนุกรรมำธิกำร กรรมกำร และอนุกรรมกำร       
ด้ วยระบบกำรช ำระ เงินแบบอิ เล็ กทรอนิกส์           
(e-Payment)  นั้น ได้มีกำรเสนอต่อเลขำธิกำร
วุฒิสภำเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๑๘ มิถุนำยน 
๒๕๖๑ โดยจะพร้อมใช้ส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ      
ชุดใหม่ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

ค่อนข้ำงสูง 
 (๓ X ๔) 

สีส้ม 

กิจกรรม 
จะสิ้นสุดเดือน 

กันยำยน 
๒๕๖๒ 



- ๑๒ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

-  ในส่วนของกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ ยังไม่มีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร
ส ำหรับกิจกรรมดังกล่ำว เนื่องจำกจ ำเป็นต้องรอให้
มีสมำชิกวุฒิสภำชุดใหม่ก่อนถึงจะได้มีกำรน ำระบบ
กำรจ่ำยเบี้ยประชุม ผ่ำนระบบ e-Payment มำใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๓. ด้านการ
ปฏิบัติงาน  
ด้านการ
ประชุม   

๖. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรนับองค์ประชุม
ก่อนกำรประชุมของ    
สภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ
ผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
(ส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร) 

- ในรอบระยะเวลำ ๖ เดือนที่ ผ่ ำนมำส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศนับองค์ประชุม เพื่อแก้ไข
ปัญหำในกรณีที่ ไม่สำมำรถใช้งำนระบบนับองค์
ประชุมได้ หำกเกิดเหตุไฟฟ้ำขัดข้อง ณ อำคำรสุข
ประพฤติ เป็นเวลำนำน เนื่องจำกระบบนับองค์
ประชุมได้ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ณ 
อำคำรสุขประพฤติ โดยด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศนับองค์ประชุมส ำหรับใช้งำน ณ 
อำคำรรัฐสภำ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งนับจนถึงสิ้นสุดช่วง
ระยะเวลำด ำเนินกำร ยังไม่เกิดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำ
ขัดข้อง ณ อำคำรสุขประพฤติ ในวันที่มีกำรประชุม
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยดับจนท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่
สำมำรถนับองค์ประชุมผ่ำนระบบฯ ได้ 

ด ำเนินกำร   
แล้วเสร็จ 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

ค่อนข้ำงสูง 
 (๓ X ๔) 

สีส้ม 

 

 
 
 



- ๑๔ - 
 

 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๔. ด้านการ
เก็บรักษา
ข้อมูลใน
องค์กร   

๗. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรข้อมูลลับที่ใช ้
ในกำรประชุมจำกควำม
ร่วมมือของทุกภำคส่วน 
(ส ำนักก ำกับและ
ตรวจสอบ) 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรในกำรควบคุม
เอกสำรลับทุกขั้นตอน กำรด ำเนินกำรเฉพำะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักก ำกับและ
ตรวจสอบในฐำนฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร
สำมัญเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติฯ เพื่อเป็น
มำตรกำรป้องกันมิให้เอกสำรลับหรือข้อมูลข่ำวสำร
ลับรั่วไหลในทุกขั้นตอน และเผยแพร่ให้บุคลำกร
ภำยในส ำนักฯ  
- ส ำนักก ำกับและตรวจสอบได้มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ บุคลำกรภำยในส ำนัก
ก ำกับและตรวจสอบทุกคน ในกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรรักำควำมลับของทำงรำชกำร จำก
มำตรกำรในกำรควบคุมเอกสำรลับทุกขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน โดยเผยแพร่แก่บุคลำกรของส ำนักก ำกับ
และตรวจสอบทุกคน พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำน
แบบแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนแบบแสดงควำมคิดเห็น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

ค่อนข้ำงสูง 
 (๓ X ๔) 

สีส้ม 

กิจกรรม 
จะสิ้นสุดเดือน 

กันยำยน 
๒๕๖๒ 



- ๑๕ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

- ส ำนักก ำกับและตรวจสอบได้ทดลองน ำมำตรกำร
ในกำรควบคุมเอกสำรลับทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ซึ่ ง เป็นส่วนส่วนสำระส ำคัญของร่ำงคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเอกสำรลับชองทำงรำชกำรของ
ส ำนักก ำกับและตรวจสอบเผยแพร่ให้บุคลำกร
ภำยในส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 
- ส ำนักก ำกับและตรวจสอบอยู่ระหว่ำงยกร่ำง
ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเอกสำรลับของ
ทำงรำชกำรของส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๕. ด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   

๘. กำรพัฒนำระบบ     
กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
(ส ำนักงำนประธำน
วุฒิสภำ) 

- มีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำน
กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ด้ำนกำรพัฒนำระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบ 
ครอบคลุมส ำนักที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 ๑. ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 
 ๒. ส ำนักประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
 ๔. ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 
 ๕. ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
 ๖. ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 
 ๗. ส ำนักนโยบำยและแผน 
- คณะท ำงำนด ำเนินงำนกิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบกำรรับเรื่องรำว ร้องทุกข์ ได้มีกำรประชุม
คณะท ำงำน ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่  ๒๘ 
กันยำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๕.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้อง
ประชุมคณะกรรมำธิกำร หมำยเลข ๓๐๔ ชั้น ๓  

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

กิจกรรม 
จะสิ้นสุดเดือน 

สิงหำคม 
๒๕๖๒ 



- ๑๗ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

อำคำรรัฐสภำ ๒ โดยพิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำน
คณะท ำงำนด ำเนินงำนกิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ รวมทั้งก ำหนด
รำยละเอียดของระดับเรื่ องรำวร้องทุกข์ตำม
เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์วิกฤติ และก ำหนด
แนวทำงจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์ตำมเหตุกำรณ์และ
สถำนกำรณ์วิกฤติ 
-  อยู่ระหว่ำงจัดท ำข้อปฏิบัติร่วมกัน กรณีเรื่องรำว
ร้องทุกข์ตำมเหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์วิกฤติ        
ที่กระทบต่อวุฒิสภำและสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ พร้อมทั้งเตรียมด ำเนินกำรจัดกำรประชุม
ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม
กิจกรรมที่เหลือเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 



- ๑๘ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๕. ด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   

๙. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ด้ำนควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อผลงำน    
ทำงวชิำกำรของบุคลำกร
ในองค์กร 
(ส ำนักวิชำกำร  และ  
ส ำนักพฒันำทรัพยำกร
บุคคล) 

- มีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำงำน
วิชำกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำงำนวิชำกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะ
ได้มีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ส ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
- มีกำรด ำเนินกำรก ำหนดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรในกำรท ำงำนด้ำน
วิชำกำร อันจะส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ ใช้
บริหำรต่อผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบด้วย 
 
 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

สูง 
 (๕ X ๔) 

สีแดง 

กิจกรรม 
จะสิ้นสุดเดือน 

กันยำยน 
๒๕๖๒ 



- ๑๙ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำข้อมูลวิชำกำรเพื่อ
สนับสนุนงำนนิติบัญญัติ ส ำหรับข้ำรำชกำรสำยงำน
นิติกำร และ 
๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำข้อมูลวิชำกำรเพื่อ
สนับสนุนงำนนิติบัญญัติ ส ำหรับข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 
(รอบ ๖ เดือน)  
(โอกาสที่จะเกิด 
X ผลกระทบ) 

หมายเหตุ 

๖. ด้านการ
การเตรียม
ความพร้อม
รองรับรัฐสภา
แห่งใหม่   

๑๐. กำรบริหำรจัดกำร
สรรพเอกสำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(คณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรสรรพเอกสำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ) 

- มีกำรด ำเนินตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรสรรพ
เอกสำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และได้มี
กำรรวบรวมผลกำรด ำเนินกำรในกำรจัดเก็บเอกสำร
ในส ำนักที่ต้องน ำเอกสำรที่อยู่ในอำคำรรัฐสภำเข้ำสู่
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง  

ด ำเนินกำร   
แล้วเสร็จ 

 

ค่อนข้ำงสูง 
 (๑ X ๔) 

สีส้ม 

ต่ ำ 
 (๒ X ๒) 
สีเขียว 

 

๑๑. กำรท ำลำยเอกสำร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 
(คณะกรรมกำรท ำลำย
หนังสือของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ) 

- คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำได้ด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักต่ำง ๆ 
และกลุ่มตรวจสอบภำยใน ในกำรจัดท ำบัญชี
หนังสือขอท ำลำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ เรื่อง 
พร้อมทั้งได้แจ้งไปยังส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
ถึงรำยชื่อเอกสำรที่ขอท ำควำมตกลงในกำรท ำลำย 
และได้มีกำรด ำเนินกำรท ำลำยและจัดท ำรำยงำนผล
กำรท ำลำยหนังสือรำชกำรให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทรำบเรียบร้อยแล้ว (ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตั้งแต่กำร
รำยงำนรอบ ๑๒ เดือน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ด ำเนินกำร   
แล้วเสร็จ 

 

ค่อนข้ำงสูง 
 (๑ X ๔) 

สีส้ม 

ต่ ำ 
 (๒ X ๒) 
สีเขียว 
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สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน 

 ส ำนักนโยบำยและแผนได้ติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมควำมเสี่ยงตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ซึ่งจำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในรอบ ๖ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลำคม ๒๕๖๑ – มีนำคม ๒๕๖๒) พบว่ำกิจกรรมควำมเสี่ยง
โดยส่วนใหญ่ด ำเนินกำรขับเคลื่อนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น ๔ กิจกรรม และ ๑ แผนงำนย่อย ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมกำรบริหำรแหล่งกระดำษพิมพ์เพ่ือควำมต่อเนื่องในกำรผลิตสิ่งพิมพ์ส ำคัญ  (ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กร) 
 ๒. กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรนับองค์ประชุมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติผ่ำนระบบสำรสนเทศ  (ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชุม) 
 ๓. กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรสรรพเอกสำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  (ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับรัฐสภำแห่งใหม่) 
 ๔. กิจกรรมกำรท ำลำยเอกสำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  (ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับรัฐสภำแห่งใหม่) 
 ๕. แผนงำนย่อยที่ ๒ ช่องทำงและแนวทำงแจ้งเบำะแสกำรทุจริตด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง (กิจกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตจำกผลประโยชน์ทับซ้อนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรบริหำรจัดกำรเบี้ยประชุม) 
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมควำมเสี่ยงโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ แต่ ยังมีบำงกิจกรรมที่ล่ำช้ำกว่ำแผนที่ได้ก ำหนดไว้ และ
จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส ำนักนโยบำยและแผนสำมำรถสรุปปัญหำและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

ปัญหำที่พบในกำรด ำเนินงำน 
 ๑. กิจกรรมควำมเสี่ยงบำงกิจกรรม มีรำยละเอียดและขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน ซึ่งกำรด ำเนินงำนของผู้รับผิดชอบอำจมีกำรด ำเนินงำนในบำงส่วน    
ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่อำจด ำเนินกำรไม่ครบตำมขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ซึ่งท ำให้ จ ำเป็นต้องวิเครำะห์ถึงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวอย่ำงละเอียด           
ว่ำสำมำรถพิจำรณำให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวถือว่ำบรรลุผลหรือเป็นไปตำมแผนหรือไม่ 
 ๒. บำงกิจกรรมจ ำเป็นจะต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือมำด ำเนินกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบำงชุดมีวำระกำรท ำงำนเพียง ๑ ปีงบประมำณเท่ำนั้น ดังนั้น เมื่อขึ้น
ปีงบประมำณใหม่ ท ำให้ต้องมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ขึ้น ซึ่งอำจจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรและอำจจะส่งผล
ต่อกำรด ำเนินกำรบำงขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมให้ล่ำช้ำออกไปและไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้ อำทิ คณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อผลงำน               
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรในองค์กร และเพ่ิงได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว ท ำให้กิจกรรมที่จะต้องด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงทั้งหมดในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ อำจไม่เป็นไปตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ 
  
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินกำรในอนำคต 
 ๑. ผู้รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนควำมเสี่ยงแต่ละด้ำน แต่ละกิจกรรมควำมเสี่ยง ควรพิจำรณำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรโดยยึดตำมขั้นตอนของแต่ละกิจกรรม      
ที่ก ำหนดไว้ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนนั้นสำมำรถบรรลุผลหรือด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๒. กิจกรรมควำมเสี่ยงใดที่จ ำเป็นจะต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือมำด ำเนินกำร ควรให้มีกำรเตรียมกำรในกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำ รก่อนที่
คณะกรรมกำรชุดใดชุดหนึ่งจะหมดวำระลง เพ่ือให้สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่เพ่ือมำขับเคลื่อนและด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงที 
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