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ค ำน ำ 
 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหาร

เชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization : HPO) รวมถึงเป็นกระบวนการมุ่งเน้นความส าคัญหรือชี้ให้เห็น

ถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลกระทบ

ต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการด าเนินงาน และเป็นการเตรียมองค์กรไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการ 

โดยจะชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร และสามารถบรหิาร

จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตาม วิสัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ได้  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและการบริหารงานให้สามารถลดสภาพปัญหา 

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบหรือความเสียหายให้แก่ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา โดยใช้แนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ที่เป็นการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

(Enterprise Risk Management : ERM) มาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกัน ควบคุม 

และบรรเทาความผิดพลาดหรือลดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

ในอนาคต  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพ่ือให้สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน

หน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 

 

 

ส านักนโยบายและแผน 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 



สารบัญ 
 
 หน้า 
บทท่ี ๑  บทน า  

 ข้อมูลพ้ืนฐานในการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยง   
 แผนปฏบิัตริาชการของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
๓ 

 วิสัยทัศน ์(VISION) ๓ 
 พันธกิจ (MISSION) ๓ 
 วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมหลัก ๓ 
 แผนปฏบิัตริาชการ ๔ 

 Strategy Map แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

๕ 

 วัตถุประสงคข์องแผนบรหิารความเสี่ยง ๖ 
 เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ๖ 
 ประโยชนข์องการบริหารความเสี่ยง ๗ 

บทท่ี ๒  การบริหารความเสี่ยง  
 ความหมายและค าจ ากดัความของการบรหิารความเสี่ยง ๘ 
 แนวคดิของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง ๙ 

 COSO : Committee of Sponsoring Organizations ๙ 
 Enterprise Risk Management : ERM ๑๐ 

 ประเภทความเสี่ยง ๑๓ 
 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาล ๑๔ 

บทท่ี ๓  กระบวนการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
 แผนบริหารความเสี่ยง ๑๖ 
 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ๑๗ 

 ขั้นตอนที ่๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง 
การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง 

๑๗ 

 ขั้นตอนที ่๒ การระดมความคิดเห็นเพ่ือค้นหาความเสีย่ง 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

 

๑๗ 



 หน้า 
 กระบวนการพิจารณาความเสี่ยง ๑๘ 

 การระบุความเสี่ยง (Event Identification) ๑๘ 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๑๙ 
 ระดบัของความเสี่ยง (Degree of Risk) ๒๐ 
 การวเิคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ๒๐ 
 การจดัล าดบัความเสี่ยง (Risk Matrix) ๒๒ 
 การก าหนดแผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Profile) ๒๑ 
 เกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Level) ๒๔ 
 การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Plan) ๒๕ 
 การรายงานและตดิตามผล (Risk Monitoring) ๒๖ 
 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Evaluation) ๒๗ 
 การทบทวนแผนบรหิารความเสี่ยง (Risk Review) ๒๗ 

บทท่ี ๔  แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ตารางระบุความเสี่ยง (Event Identification)  ๒๘ 
 ตารางแสดงสถานะความเสีย่ง  ๓๐ 
 แผนบริหารจดัการความเสี่ยงระดับองค์กร ๓๒ 

 ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)   ๓๒ 
 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๑ : ระบบ IT ของรฐัสภา ยังไมม่ีการเตรียมการ  

เพื่อรองรบัการด าเนนิการตามพระราชบญัญตัิการบรหิารงานและ       
การใหบ้ริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประเดน็ การยกเลกิส าเนาเอกสาร ภายในปี ๒๕๖๓ 

๓๒ 

 ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk : O)   ๓๗ 
 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๒ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วสัดุ อปุกรณ ์

hardware และ Software ที่มีอยู่ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา       
ไม่รองรับกับการปฏบิัติงาน ณ อาคารรฐัสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) 

๓๗ 

 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๓ : ความพร้อมด้านทักษะของบคุลากรในการ
ท างานยคุดิจิทัล (Digital Literacy) 

๔๒ 

 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๔ : การปฏิบตัหิน้าทีส่นบัสนนุงานตดิตาม 
เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริูปประเทศ และการด าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ 

๔๗ 



 หน้า 
 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๕ : การรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูล 

ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา กรณกีระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
๕๓ 

 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๖ : กระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง/การเบิกจ่าย
งบประมาณไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 

๕๘ 

 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๗ : การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้
และการรบัของขวัญสนิน้ าใจเพื่อหวังความก้าวหน้า 

๖๒ 

 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๘ : บุคลากรของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบัตหิน้าที ่

๖๗ 

 ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : F) ๗๒ 
 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๙ : งบประมาณไม่เพียงพอตอ่การด าเนินการ 

ด้านต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
๗๒ 

 ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
(Compliance Risk : C) 

๗๖ 

 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๑๐ : ความผดิพลาดในการด าเนนิการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิานด้านตา่ง ๆ 

๗๖ 

 ความเสี่ยงดา้นสถานการณฉ์ุกเฉิน ๘๑ 
 ประเดน็ความเสี่ยงที ่๑๑ : ความเสี่ยงของสถานการณฉ์กุเฉนิ 

ที่มีผลกระทบต่อส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
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บทที่ ๑    

บทน า 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นองค์กรหลักของฝ่ำยนิติบัญญัติของประเทศ โดยมีควำม       

ท้ำทำยในกำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรขับเคลื่อนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร และบุคลำกร          

ให้รองรับและสนับสนุนบทบำทภำรกิจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

๒๕๖๐ รวมถึงกรอบทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ดังนั้น เพ่ือให้        

กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และแผนปฏิบัติรำชกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล มีกำรก ำกับดูแลที่ดี สร้ำงควำมคุ้มค่ำ     

และเพ่ิมคุณค่ำให้แก่องค์กร ทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรงำน งบประมำณ และบุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำจึงมีนโยบำยในกำรน ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือส ำคัญต่อกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรผลักดัน      

ให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 

และเป็นกระบวนกำรมุ่งเน้นควำมส ำคัญหรือชี้ให้เห็นถึงควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน

ขององค์กรในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เป็นกำรเตรียมองค์กรไว้ล่วงหน้ำอย่ำงมีเหตุมีผล มีหลักกำร 

เพ่ือวำงแผนป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือลดควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ที่ ไม่คำดคิด          

กำรบริหำรควำมเสี่ยงจึงเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร

ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูง จนถึงผู้ปฏิบัติงำนในทุกระดับควรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมิน

ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้น มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ            

๒ ประกำรหลัก ดังนี้ 

        ๑) เพื่อเป็นกำรลดโอกำสในกำรเกิดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยด ำเนินกำรจัดกำรสำเหตุของควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือด ำเนินกำรจัดกำรผลกระทบ        

ที่อำจจะเกิดขึ้น  

 ๒) เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักด ำเนินกำรโดยใช้ระบบ

กำรเตือนภัยหรือระบบกำรบริหำรพร้อมด้วยกำรจัดท ำแผนฉุกเฉินหรือแผนฟื้นฟูไปพร้อมกัน 
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ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้น ำแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ เพ่ือเป็นแนวทำง   
ในกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร     
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยใช้แนวคิดของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็ นกรอบ
แนวทำงกำรด ำเนินกำร โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ       
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกัน ควบคุม และบรรเทำควำมผิดพลำดหรือลดควำมเสียหำย      
จำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนำคต  

ต่อมำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำนักนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ        
ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO นั้น ยังอำจไม่มีควำมครอบคลุม
ต่อภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในทุก ๆ ด้ำน รวมถึงได้มีพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงิน
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด ดังนั้น จึงได้ปรับแนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยได้น ำแนวคิด
บริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่งหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบ ERM จะมีควำมครอบคลุม
ต่อภำรกิจขององค์กร และน ำแนวทำงดงักลำ่วมำจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ โดยแบ่งควำมเสี่ยงออกเป็น ๖ ด้ำน รวมทั้งสิ้น ๑๑ กิจกรรม 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ขึ้น  เพ่ือลดโอกำสในกำร
เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร อำทิ แผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริต 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนบริหำรควำมควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ส ำหรับในส่วนของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เป็นภำพรวมและส่งผลกระทบตอ่กำรด ำเนนิงำนในภำรกิจหลักของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ นั้น 
ส ำนักงำนยังคงน ำแนวคิดบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 
มำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยได้มีกิจกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งได้มีกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือร่วมกันค้นหำ วิเครำะห์ และก ำหนดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น  
ตำมภำรกิจงำน และน ำไปสู่แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (VISION) 

พันธกิจ (MISSION) 
 

วัฒนธรรมองคก์ร/ค่านิยมหลัก 

 

 

 

องค์ประกอบหลักที่น ำมำใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ นั้น ประกอบด้วย  

 

                                          
 

 เป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ     
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

 
 

        ๑. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ 
 ๒. สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 ๓. ยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนด้ำนวิชำกำรของวุฒิสภำ 
 ๔. บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตำมหลักธรรมำภิบำล และทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง 
 ๕. พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมอืงในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
 
 
 
 

สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์ 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานในการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง  

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
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แผนปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 

 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ ๑ ยกระดับกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 

 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ ๒ พัฒนำงำนด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ ๓ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรเชิงรุก และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ ๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ ๕ พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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๑. เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเข้ำใจหลักกำร และ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขั้นตอน และกระบวนกำรในกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง และ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือบริหำรจัดกำรและป้องกันควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๓. เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจถึงกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยงในด้ำน

ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมน ำแผนงำนไปสู่กำรปฏิบัติอันจะช่วยลดมูลเหตุหรือโอกำส
ในกำรเกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 

๕. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร/กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง        
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก ำหนด และน ำผลที่ได้จำกกำรติดตำมมำเป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในปีงบประมำณถัดไป 

 
 

 

๑. ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเข้ำใจหลักกำร และตระหนัก      
ถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำ เนินงำนตำมยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๒. ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำสำมำรถระบุควำมเสี่ยง วิเครำะห์
ควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยงและจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หรืออยู่ในระดับต่ ำสุด       
โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๓. ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับกำรสื่อสำรและสร้ำง
ควำมเข้ำใจถึงกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและสำมำรถ
น ำแผนงำนไปสู่กำรปฏิบัติอันจะช่วยลดมูลเหตุหรือโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
รวมถึงสำมำรถบูรณำกำรกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

๔. มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร/กิจกรรมควบคุม
ควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ โดยเป็นไปตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก ำหนด และน ำผลที่ได้จำกกำรติดตำมมำเป็นข้อมูล
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณถัดไป 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสีย่ง 
 

เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
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 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกำรวำงแผนในกำรป้องกันหรือบรรเทำควำมเสียหำย    

ของภำรกิจงำนที่อำจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนำคต ซึ่งเป็นกำรช่วยให้ผู้บริหำรได้มี ข้อมูลส ำคัญส ำหรับ      

ใช้ในกำรตัดสินใจเพ่ือจัดกำรปัญหำ/อุปสรรคจำกสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดที่ จะเกิดกับองค์กรในอนำคต 

อันน ำไปสู่กำรวำงแผนป้องกันหรือลดควำมเสียหำยต่อเหตุกำรณ์ที่ ส่งผลกระทบทำงลบต่อองค์กร         

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ 

๑. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี สำมำรถก ำกับดูแลองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง

ยกระดับขีดควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 

๒. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำสำมำรถใช้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร

บริหำรงำนที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยงตำมภำรกิจงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบเสียหำย

กับองค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจ

ในด้ำนต่ำง ๆ 

๓. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำสำมำรถใช้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำร

พัฒนำองค์กรให้มุ่งสู่ทิศทำงเดียวกัน และสร้ำงควำมร่วมมือของบุคลำกรในองค์กรเพื่อป้องกัน

ควำมเสียหำยต่อภำรกิจงำนที่ได้รับผิดชอบ 

๔. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำสำมำรถใช้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือกำรพัฒนำกำรบริหำร

และจัดสรรทรัพยำกรให้เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร

เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำถึงระดับควำมเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และกำรเลือกใช้มำตรกำร

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
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 บทที่ ๒    

การบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 
 

  ๑. ความเสี่ยง (Risk)  
  ควำมเสี่ยง หมำยถึง เหตุกำรณ์/กำรกระท ำใด ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในสถำนกำรณ์        
ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน) หรือ         
ก่อให้เกิดควำมล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุเป้ำ หมำยของแผนงำน/โครงกำรที่ส ำคัญ    
ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

  ลักษณะของควำมเสี่ยง สำมำรถแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สำเหตุที่จะท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 
๒. เหตุกำรณ์เสี่ยง คือ เหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หรือ นโยบำย 
๓. ผลกระทบของควำมเสี่ยงคือ ควำมรุนแรงของควำมเสี ยหำยที่น่ำจะเกิดขึ้นจำก

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
 

  ๒. ปจัจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
ปัจจัยเสี่ยง หมำยถึง ต้น เหตุ  หรือสำเหตุ ที่มำของควำมเสี่ยงที่ จะท ำให้ ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 
ทั้งนี้ สำเหตุของควำมเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสำเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเครำะห์ และก ำหนดมำตรกำร      
ลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้อยำ่งถูกต้อง 

 

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
กำรประเมินควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และ 

จัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ ( Impact) 
โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) หมำยถึง ควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) 
หมำยถึง ขนำดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึง สถำนะของควำมเสี่ยงที่ได้ จำกกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมำก  สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก 

ความหมายและค าจ ากดัความของการบริหารความเสี่ยง 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕       ๙ 
 

๔. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุม

กิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำย  
จำกกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมแผน เพื่อให้ระดับของควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคต     
อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
อำจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทำงหลัก ดังนี้ 

๑) กำรยอมรับ (Take, Accept) หมำยถึง กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ ภำยใต้
กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด ำเนินกำรใด ๆ เช่น กรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและ      
ไม่คุ้มค่ำที่จะด ำเนินกำรใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ด ำเนินกำรใด ๆ 

๒) กำรควบคุม (Treat) หมำยถึง กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ แต่ตอ้งมีกำรแก้ไข       
มีวิธีกำรควบคุม หรือมีกำรควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีกำรควบคุมที่ เพียงพอและเหมำะสม เช่น           
กำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรควบคุม (Risk Based Internal Control) 

๓) กำรยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมำยถึง กำรที่ควำมเสี่ยงนั้ น         
ไมส่ำมำรถยอมรับไดแ้ละตอ้งจัดกำรให้ควำมเสี่ยงนั้นไปอยูน่อกเงื่อนไขของกำรด ำเนินงำน เชน่ กำรหยุด
ด ำเนินงำนหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน     
กำรลดขนำดของงำนหรือกิจกรรมลง 

๔) กำรโอนย้ำย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมำยถึง กำรโอนย้ำยหรือแบ่งควำมเสี่ยง 
ไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกมำด ำเนินกำรแทน กำรท ำประกันภัย เป็นต้น 

 

 

 

 

COSO หรือ Committee of Sponsoring Organizations เป็นคณะท ำงำน ที่ก่อตั้งขึ้น โดย
คณะกรรมำธิกำรของประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่ชื่อว่ำ Treadway Commission ในปี ๑๙๘๕ โดยจัดตั้งขึ้น 
เพื่อศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง รูปแบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล 
และป้องกันกำรทุจริตของรำยงำนทำงกำรเงิน และได้ประกำศใช้กรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน    
เชิงบูรณำกำร (Internal Control – Integrated Framework) เพ่ือช่วยให้ธุรกิจและหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ประเมินและพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในของตน นับแต่นั้นเป็นต้นมำ  โดยมำตรฐำน COSO ได้มี   
กำรปรับปรุงและพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยล่ำสุดในปี ๒๐๑๓ ได้มีกำรจัดท ำแนวทำงเพิ่มเติม   
ด้ำนกำรควบคุมภำยใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices 
ซึ่งยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอื่น ๆ        
ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพิ่มเติมเรื่องกำรสอดส่องในภำพรวมของกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

COSO : Committee of Sponsoring Organizations 
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Enterprise Risk Management : ERM หรือ กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร คือ กระบวนกำร    

ที่ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกคนภำยในองค์กร ในกำรร่วมมือกันเพื่อกำร
ก ำหนดกลยุทธ์และกำรด ำเนินงำน รวมถึงมีกำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งออกแบบไว้
เพื่อให้สำมำรถบ่งชี้เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยง    
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่องค์กรได้ก ำหนดไว้ และเพ่ือท ำให้ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นไปอย่ำงมีระบบและด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนส ำคัญของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

  
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคญัส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัย

ที่มีผลต่อกำรก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร กำรก ำหนดกิจกรรม กำรบ่งชี้ ประเมิน และ
จัดกำรควำมเสี่ยงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร หมำยถึง ปัจจัยต่ำง ๆ เช่น จริยธรรม วิธีกำรท ำงำน    
ของผู้บริหำรและบุคลำกร รูปแบบกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรและวิธีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหำรต้องมีกำรก ำหนดร่วมกันกับพนักงำนในองค์กร ส่งผลให้มีกำรสร้ำงจิตส ำนึก 
กำรตระหนักและรับรู้เรื่องควำมเสี่ยง และกำรควบคุมแก่พนักงำนทุกคนในองค์กร 

 
 

Enterprise Risk Management : ERM 
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๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

องค์กรจะต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจ

ว่ำวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดนั้นมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์และควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 

โดยกำรบริหำรจัดกำรให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite (ค่ำควำมเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยินดีจะยอมรับ

เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย) และ Risk Tolerance (ระดับควำมเบี่ยงเบนจำกเกณฑ์ที่ท ำให้องค์กร

มั่นใจว่ำองค์กรได้ด ำเนินกำร บริหำรควำมเสี่ยงอยู่ภำยในเกณฑ์ท่ียอมรับได้) 

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 

ในกระบวนกำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ ควรต้องพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงทุกด้ำนที่อำจเกิดขึ้น เช่น      

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรเงิน บุคลำกร กำรปฏิบัติงำน กฎหมำย ภำษีอำกร ระบบงำน สิ่งแวดล้ อม 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นจำกแหล่งควำมเสี่ยงทั้ งจำกสภำพแวดล้อมภำยในและ          

ภำยนอกองค์กร 

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด ำเนินกำรต่อจำกกำรระบุควำมเสี่ยง 

โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงประกอบด้วย ๒ กระบวนกำรหลัก ได้แก่ 

๔.๑ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

 จะพิจำรณำสำเหตุและแหล่งที่มำของควำมเสี่ยง ผลกระทบที่ตำมมำทั้งในทำงบวก  

และทำงลบ รวมทั้งโอกำสที่อำจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อำจตำมมำ โดยจะต้องมีกำรระบุถึงปัจจัย        

ที่มีผลต่อผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์หนึ่ง ๆ อำจจะเกิดผล          

ที่ตำมมำและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยในหลำกหลำยด้ำน นอกจำกนั้นในกำรวิเครำะห์         

ควรพิจำรณำถึงมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมำตรกำร

ดังกล่ำวด้วย 

๔.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 กำรประเมินควำมเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่ำงระดับของควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์

ควำมเสี่ยง เทียบกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ ระดับของควำมเสี่ยง            

ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์กำรยอมรับควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดกำรทันที 
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๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
กำรก ำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยงจะมีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่จะด ำ เนินกำร   

ต่อที่ผู้บริหำรพิจำรณำและขออนุมัติกำรจัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ด ำเนินกำร (ถ้ำมี) โดยในกำร
คัดเลือกแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ เหมำะสมที่สุดจะค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้             
(Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงข้อกฎหมำย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ และข้อก ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมกำรควบคุม คือ นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัตงิำน เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้ำหมำยขององค์กร
เนื่องจำกแต่ละองค์กรมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคกำรน ำไปปฏิบัติเป็นของเฉพำะองค์ กร 
ดังนั้นกิจกรรมกำรควบคุมจึงมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๖.๑ กำรควบคุมเพ่ือกำรป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำดตั้งแต่แรก 

๖.๒ กำรควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมเพ่ือให้ค้นพบ
ข้อผิดพลำดที่ได้เกิดขึ้นแล้วกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) 

๖.๓ กำรควบคุมโดยกำรชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร 

๖.๔ กำรควบคุมเพ่ือกำรแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดขึ้น    
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำอีกในอนำคต 

๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
ข้อมูลสำรสนเทศเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับองค์กรในกำรบ่งชี้ ประเมิน และจัดกำรควำมเสี่ยง 

ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจำกแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกองค์กรควรได้รับ         
กำรบันทึกและสื่อสำรไปยังบุคลำกรในองค์กรอย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนรูปแบบและเวลำ เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบได้ รวมถึงเป็นกำรรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้
ทุกคนในองค์กรได้รับทรำบถึงควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น 

๘. การติดตาม (Monitoring) 
 องค์กรควรมีกำรวิเครำะห์/ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก 
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้ต้องมีกำรทบทวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ รวมถึงอำจน ำไปใช้ในกำรทบทวนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม 
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   ๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวม โดยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์ หรือปัจจัยภำยนอก หรือควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจำกกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมีส่วนร่วมจำก บุคลำกร
ภำยในองค์กร ท ำให้กลยุทธ์หรือโครงกำรขำดกำรยอมรับและโครงกำรไม่ได้น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
หรือกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริหำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงแท้จริง หรือเป็นควำมเสี่ยง       
ที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจผิดพลำดหรือน ำกำรตัดสินใจนั้นมำใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง 

  ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลหรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกระบบงำนภำยใน
ขององค์กร/กระบวนกำร/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผล       
ตอ่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 

๓. ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณและกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และ    
ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กร เช่น กำรประมำณกำร 
งบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  เป็นต้น ซึ่งสำเหตุอำจเกิดจำก
กำรขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำมำใช้           
ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน ดังกล่ำว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance    
Risk : C) เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น             
เป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของก ฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ  

 

 

 

 

ประเภทความเสี่ยง 
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ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ นั้น ได้มีกำรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยง
ในด้ำนต่ำง ๆ  รวมถึงไดม้ีกำรน ำแนวคิดเรื่องธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงด้วย โดยเป็นควำมเสี่ยงเรื่องธรรมำภิบำลที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ประกอบด้วย 
 ๑. ประสิทธิผล (Effetiveness) 
  ๒. ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
 ๓. กำรมีสว่นร่วม (Participation) 
 ๔. ควำมโปรง่ใส (Transparency) 
 ๕. กำรตอบสนอง (Responsiveness) 
 ๖. ภำระรับผดิชอบ (Accountability) 
 ๗. นิติธรรม (Rule of Law) 
 ๘. กำรกระจำยอ ำนำจ (DecentraliZation) 
 ๙. ควำมเสมอภำค (Equity) 
 

 หลักประสิทธิผล (Effetiveness) : หมำยถึง ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์     
และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงควำมสำมำรถ       
เมื่อเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน โดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมี
ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน 
รวมถึงมีกำรติดตำม ประเมินผล และพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ  

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : หมำยถึง กำรบริหำรรำชกำร ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดี 
ที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม   
ให้องค์กรสำมำรถใช้ทรพัยำกรทั้งด้ำนตน้ทุน แรงงำน และระยะเวลำให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 

ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาล 
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 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : หมำยถึง กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำรและบุคลำกร        
ในองค์กรทุกระดับ ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้         
ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่ เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง          
ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ  

 หลักความโปร่งใส (Transparency) : หมำยถึง กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี 
โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : หมำยถึง กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง ตอบสนองควำมคำดหวัง/   
ควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : หมำยถึง กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำม
คำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ  

 หลักนิติธรรม (Rule of Law) : หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ   
ในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : หมำยถึง กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
ทรัพยำกร และภำรกิจ รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำร
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพ่ิมผลิตภำพ เพ่ือผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร ทั้งนี้
กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจที่ดี บุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิด
กำรตัดสินใจที่เหมำะสม 

 หลักความเสมอภาค (Equity) : หมำยถึง กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำง        
เท่ำเทียมกัน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำย/หญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร 
สภำพทำงกำยและสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ 
กำรศึกษำ และอื่น ๆ 
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บทที่ ๓    

กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 
 

 

  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นกระบวนกำรที่ใช้ 
ในกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดระดับควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ โดยได้ก ำหนดกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยกระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
แนวคิดของกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนได้ร่วมกันระดมควำมคิดเห็น
เพื่อจัดท ำแผนควำมเสี่ยง ซึ่งมีแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

แผนบริหารความเสี่ยง 

จัดประชุมเชงิปฏิบตัิการ คร้ังที ่๑ 
(๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓) 
 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 ระดมควำมคิดเห็นเพื่อพิจำรณำ ดังนี ้

๑.๑ ประเด็นควำมเสี่ยง  
๑.๒ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

 

จัดประชุมเชงิปฏิบตัิการ คร้ังที ่๒ 
(๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓) 
 ระดมควำมคิดเห็นเพื่อจัดท ำแผนบริหำร

ควำมเสี่ยง ดังนี้  
๑.๑ ก ำหนดค่ำควำมเสี่ยงและเรียงล ำดบั

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
๑.๒ คัดเลือกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง         

ที่ส ำคัญ  
เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำร 
 

  

o ก ำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดขัน้ตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบ 

o รวบรวม วิเครำะห์ และก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

  ประกำศใช้แผนบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 - 2565 

 

  ติดตำมควำมกำ้วหน้ำ
กำรด ำเนินงำนของ

กิจกรรมควบคุมควำม
เสี่ยง ในแต่ละดำ้น 

 

  รวบรวมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนควบคุม 
ควำมเสี่ยงแต่ละด้ำน 

  จัดท ำสรปุรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนควำมเสี่ยง 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

  เผยแพร่ผลรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรรับทรำบ  
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เป็ นกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ ยงตำมมำตรฐำน COSO (Committee of Sponsoring 
Organizstion of the Tread Way Commission) ที่มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร หลักเกณฑ์ในกำร
วิเครำะห์ ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม โดยก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพื่อป้องกัน/ลด
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กระบวนกำรดังกล่ำวจะส ำเร็จได้ต้องมีกำรสื่อสำรให้บุคลำกร      
ในองค์กรได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทิศทำงเดียวกันและควรจัดท ำระบบ
สำรสนเทศ เพื่อกำรวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยง  

ทั้งนี้ กระบวนกำรในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕       
ได้น ำแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มำเป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำ โดยมีผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือค้นหำ
ควำมเสี่ยง และร่วมกันหำกิจกรรมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งกระบวนกำร
ด ำเนินงำน มีดังนี้ 
       
 
 
 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง จ ำนวน ๒ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำง 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ให้กับผู้บริหำรและ
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน เพื่อให้มีควำมเข้ำใจถึงแนวทำงที่จะน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

 
 
 

  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๗ 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือระดมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนในกำรค้นหำ
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อภำระงำน โดยได้มีกำรแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นกลุ่ม ตำมภำรกิจหน้ำที่            
ที่รับผิดชอบ โดยมีกระบวนกำรดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี ๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง 
การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี ๒ การระดมความคิดเห็นเพ่ือค้นหาความเสีย่ง 
ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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๒.๑ การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 

๒.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมำยถึง โอกำสที่จะเกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล  
ควำมสูญเปล่ำ หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอำจเกิดขึ้นในอนำคตและมีผลกระทบหรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร ทั้ งในด้ำนกลยุทธ์          
กำรปฏิบัติงำน กำรเงิน เวลำ และกำรบริหำร โดยควำมเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ 
และโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุกำรณ์ ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงตำมควำมหมำยทั่วไป 

ส ำหรับควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำนั้น หมำยถึง เหตุกำรณ์/กำรกระท ำใด ๆ      
ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน และจะสร้ำงผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งที่เป็น  
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดควำมล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุเป้ำหมำยของแผนงำน/
โครงกำรที่ส ำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓     
ของส ำนักงำน 

๒.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ต้นเหตุ หรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยงที่จะท ำให้  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้น   
ได้อย่ำงไร และท ำไม ทั้งนี้ สำเหตุของควำมเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสำเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเครำะห์      
และก ำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้อย่ำงถูกต้อง 

๒.๑.๓ การระบุความเสี่ยง ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนร่วมกันระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง     
โดยค ำนึงถึงปัจจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร   
หรือผลกำรปฏิบัติงำนในระดับองค์กรและกิจกรรม พิจำรณำว่ำมีเหตุกำรณ์ ใดหรือกิจกรรมใด          
ของกระบวนกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดควำมผิดพลำด/ควำมเสียหำย/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด     
มีทรัพยสิ์นใดที่ต้องดูแลป้องกันรักษำ 

กำรระบุปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นจำกกำรแจกแจงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์    
ที่ก ำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ โดยส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำได้น ำแนวคิดเรื่องหลักธรรมำภิบำลที่ เกี่ยวข้องในแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำร
วิเครำะห์ด้วย 

กระบวนการพิจารณาความเสี่ยง 
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๒.๑.๔ การค้นหาความเสี่ยง เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ภำระงำนที่ต้องรับผิดชอบซึ่งอยู่ภำยใต้   
ภำรกิจหลักว่ำประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้ำง พร้อมระบุเหตุของควำมเสี่ยงที่ส่งผลให้กิจกรรมเหล่ำนั้น  
ไม่ประสบผลส ำเร็จโดยแบ่งแยกกำรวิเครำะห์ออกเป็นสีต่ำง ๆ ดังนี้  

๑) กำรวิเครำะห์จำกภำยในองค์กร ได้แก่  
- ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักเอง   
- ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ข้อบังคับที่หน่วยงำนได้ก ำหนด       
- ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนหรือประสำนงำนข้ำมฝ่ำย 

๒) กำรวิ เครำะห์ จำกภำยนอกองค์กร ได้ แก่  ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรด ำเนิ นงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับสมำชิกวุฒิสภำหรือหน่วยงำนภำยนอก  

กำรระบุควำมเสี่ยงควรเริ่มด้วยกำรแจกแจงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่จะท ำ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ ท ำให้เกิด
ควำมผิดพลำด ควำมเสียหำยและเสียโอกำส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรหำมำตรกำรลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้ ทั้งนี้ กำรระบุควำมเสี่ยงสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดห้ลำยวิธ ีเช่น จำกกำรวิเครำะหก์ระบวนกำรท ำงำน กำรวิเครำะหท์บทวนผลกำรปฏิบัติงำน
ที่ผ่ำนมำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรระดมสมอง กำรเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น  กำรสัมภำษณ์ และ
กำรสอบถำม เป็นต้น 

 

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

กำรประเมินควำมเสี่ยงประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๒.๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ ท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
โดยผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องก ำหนดเกณฑ์ของหน่วยงำนขึ้น 
ซึ่งสำมำรถก ำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงประมำณและเชิงคุณภำพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้อม
ในหน่วยงำนและดุลยพินิจกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรของหนว่ยงำน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะ
กับหน่วยงำนที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ ำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์อย่ำงพอเพียง ส ำหรับหน่วยงำนที่มี   
ข้อมูลเชิงพรรณนำไมส่ำมำรถระบเุป็นตัวเลขหรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ 
ซึ่งได้พิจำรณำถึงโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ (Likelihood) และควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
(Impact) ที่จะเกิดผลกระทบต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
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๒.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นกำรน ำควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำส (Likelihood)      

ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงหรือมูลค่ำควำมเสียหำย (Impact) 
จำกควำมเสี่ยง เพ่ือให้ เห็นถึงระดับของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำรควบคุม     
ควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงถูกต้อง
ภำยใต้งบประมำณ ก ำลังคน หรือเวลำที่มีจ ำกัดโดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น              

๒.๓ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
มี ๕ ระดับ ได้แก่  สูงมำก  สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ ำงโอกำสที่จะเกิด    
ควำมเสี่ยงและผลกระทบของควำมเสี่ยงว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด ดังนี้ 

๑) พิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ (Likelihood) ว่ำมีโอกำส/ควำมถี่       
ที่จะเกิดนั้นมำกน้อยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

๒) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) ว่ำมีระดับควำมรุนแรง หรือ  
มีควำมเสียหำยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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          สูง 

       ปำนกลำง 

       น้อย 

       น้อยมำก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Impact)  
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ระดับผลกระทบ ระดับค่าคะแนน ความหมาย 

ต่ ามาก ๑ เกิดข้ึนยำก 

ต่ า ๒ เกิดข้ึนน้อย 

ปานกลาง ๓ เกิดข้ึนบ้ำง 

สูง ๔ เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

สูงมาก ๕ เกิดข้ึนเป็นประจ ำ 

 
 

 
 

 

ระดับผลกระทบ ระดับค่าคะแนน ความหมาย 

ต่ ามาก ๑ น้อยมำก 

ต่ า ๒ น้อย 

ปานกลาง ๓ ปำนกลำง 

สูง ๔ รุนแรง 

สูงมาก ๕ รุนแรงมำก 

 
 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) 
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กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) จะด ำเนินกำรโดยน ำคะแนนระดับโอกำสที่จะ
เกิดควำมเสี่ยงคูณด้วยคะแนนระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ และพิจำรณำคะแนนควำมเสี่ยง
ท่ีค ำนวณได้ว่ำอยู่ในระดับควำมเสี่ยงใด ดังนี้ 

 
ตารางแสดงตัวอย่างการค านวณระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 
(Likelihood) 

ระดับผลกระทบ 
(Impact) 

ระดับความเสีย่ง 
(Degree of Risk) 

A ๓ ๔ ๓ X ๔ = ๑๒ 

B ๒ ๔ ๒ X ๔ = ๘ 

C ๕ ๓ ๕ X ๓ = ๑๕ 

D ๔ ๒ ๔ X ๒ = ๘ 

 

๒.๕ การจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

เมื่อได้ค่ำระดับควำมเสี่ยงแล้ว จะน ำมำจัดล ำดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อ  
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมในแต่ละสำเหตุของควำมเสี่ยง      
ที่ส ำคัญให้เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกระดับของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์  ระหว่ำงโอกำสที่จะ
เกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตำมตำรำงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงโดยจัดเรียงตำมล ำดับ จำกระดับสูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย น้อยมำก และพิจำรณำ
คัดเลือกควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกและสูง มำจัดท ำแผนกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

 
๒.๖ การก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  

ได้จำกกำรพิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ 
(Risk Appetite Boundary) 
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ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
(Likelihood x Impact)   

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน (5 Quadrant)       
ใชเ้กณฑใ์นกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 
ระดับความ

เสี่ยง 
ความหมาย ระดับส ี

๑๗ - ๒๕ สูงมำก 
ระดับควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้  

จ ำเป็นต้องเร่งรัดกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 

๑๐ - ๑๖ สูง 
ระดับควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้  
โดยต้องด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

๕ - ๙ ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  

แต่ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ควำมเสี่ยง 
ไปอยู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 

๓ - ๔ น้อย 
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  

โดยใช้วิธีควบคุมปกติ 
ในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 

 

๑ - ๒ น้อยมำก 
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริหำรจัดกำรโดยใช้

วิธีกำรติดตำมระดับควำมเสี่ยง  
ตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
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        ผลกระทบ 

โอกาส 

ต่ ามาก 
๑ 

ต่ า 
๒ 

ปานกลาง 
๓ 

สูง 
๔ 

สูงมาก 
๕ 

เกิดขึ้นเป็นประจ า 
๕ 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๔ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

เกิดขึ้นบ้าง 
๓ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

เกิดขึ้นน้อย 
๒ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

เกิดขึ้นยาก 
๑ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 
๒.๗ เกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Level) 
 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน วิธีการจัดการความเสีย่ง 

สูงมำก ๑๗ - ๒๕ ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ ำ 

สูง ๑๐ - ๑๖ การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดควำมเสี่ยง 

ปำนกลำง ๕ - ๙ การควบคุมเพื่อป้องกัน / มีแผนป้องกันควำมเสี่ยง 

น้อย ๓ - ๔ 
การรับความเสี่ยงไว้เอง  /  

ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

น้อยมำก ๑ - ๒ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับควำมเสี่ยง 
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๒.๘ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Plan) 
กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงจะเป็นกำรน ำกลยุทธ์ มำตรกำร หรือแผนงำน มำใช้ปฏิบัติ    

ในทุกหน่วยงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง หรือลดควำมเสียหำย
ของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยง ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ รวมทั้งโครงกำร/
กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ำมำวำงแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยง โดยมีเป้ำหมำย กำรวำงแผนจัดกำรควำมเสี่ยง คือ  

๑) ลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  
๒) ลดควำมรุนแรงของผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น   
๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของควำมเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือ           

หนว่ยงำนต้องกำรหรือยอมรับได้ 

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง  
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีหลำยวิธี และสำมำรถปรับเปลี่ยนให้ เหมำะสมกับ         

สถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
ตอ้งคุ้มคำ่กับกำรลดระดับผลกระทบควำมเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง 
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งมีหลำยวิธีและสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ ์ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต้องคุ้มค่ำ
กับกำรลดระดับผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสี่ยงนั้น โดยมีทั้งสิ้น ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 

  ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์หรือ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง โดยกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน ลดขนำดของงำนหรือกิจกรรม          
ที่จะด ำเนินกำรลง หยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงกำรที่จะน ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่เป็น    
ควำมเสี่ยง หรือเลือกกิจกรรมที่สำมำรถยอมรับได้มำกกว่ำ 
   ๒) การควบคุมความสูญเสีย (Reduce) : พยำมลดควำมเสี่ยงโดยกำรเพ่ิมเติม       
หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบำงส่วนของกิจกรรมหรือโครงกำรที่น ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยง รวมถึง
ลดควำมน่ำจะเป็นที่เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรจัดระบบกำรควบคุมเพ่ือป้องกัน 
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำร หรือก ำหนดแผนส ำรองในเหตุฉุกเฉิน 
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  ๓) การรับความเสี่ยงไว้เอง (Accept) : หำกท ำกำรวิเครำะห์แล้วเห็นว่ำไม่มีวิธีกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงใดเลยที่เหมำะสมเนื่องจำกต้นทุนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูงกว่ำประโยชน์ที่จะได้รับ 
อำจต้องยอมรับควำมเสี่ยง แต่ควรมีมำตรกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกรณีนี้ 
ใช้กับควำมควำมเสี่ยงที่มีน้อย โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงน้อย หรือมีต้นทุนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสูง 
   ๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Share) : ยกภำระในกำรเผชิญหน้ำกับเหตุกำรณ์           
ที่เป็นควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงให้ผู้อื่น โดยเป็นกำรถ่ำยโอนหรือกระจำยควำมเสี่ยง       
ให้หน่วยงำนอื่นช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบ เช่น จ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรแทน (Outsource) เป็นต้น 

กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรและ
ควบคุมควำมเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมำก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำมำรถ
ปฏิบัติได้จริงและให้สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้นได้ พิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำ
ในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในกำรก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรนั้นกับประโยชน์  
ที่จะได้รับด้วย 
 
๒.๙ การรายงานและติดตามผล (Risk Monitoring) 

ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรรำยงำนและติดตำมผลเป็นระยะ   
เพ่ือให้ เกิดควำมมั่นใจว่ำได้ มีกำรด ำเนินงำนไปอย่ ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยมี เป้ ำหมำย                 
ในกำรติดตำมผล คือ เป็นกำรประเมินคุณภำพและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้ง
ตดิตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้วว่ำบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงำนต้องสอบทำนดูว่ำวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใด มีประสิทธิภำพดี   
ให้ด ำเนินกำรต่อไป หรือวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน ำผลกำรติดตำม
รำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรทรำบตำมแบบรำยงำน ทั้งนี้กระบวนกำรสอบทำนหน่วยงำนอำจก ำหนดข้อมูล   
ที่ต้องติดตำม หรืออำจท ำ Check List กำรติดตำม พร้อมทั้ งก ำหนดควำมถี่ ในกำรติดตำมผล           
โดยสำมำรถติดตำมผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑) กำรติดตำมผลเป็นรำยครั้ง  (Separate Monitoring) เป็นกำรติดตำมตำมรอบระยะเวลำ  
ที่ก ำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

๒) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมที่รวมอยู่
ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมปกติของหน่วยงำน 
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๒.๑๐ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
คณะท ำงำนจัดท ำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องท ำสรุปรำยงำนผลและประเมินผล      

กำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี ต่อคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
เพ่ือให้มั่นใจว่ำส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ     
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มำตรกำรหรือกลไกกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Control Activity) ที่ด ำเนินกำร
สำมำรถลดและควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหำมำตรกำร
หรือตัวควบคุมอื่นเพ่ิมเติม เพื่อให้ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีกำรจัดกำร (Residual Risk) อยูใ่นระดับ
ท่ียอมรับได้และให้องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในกำรด ำเนินงำน 
 
๒.๑๑ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Review) 

กำรทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรทบทวนประสิทธิภำพของแนวกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนจริงเป็นประจ ำทุกปี 
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บทที่ ๔    

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
จำกกำรวิเครำะห์เพ่ือพิจำรณำควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งมีผู้บริหำรและ

ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนได้ร่วมกันระดมควำมคิดเห็นเพื่อจัดท ำแผนควำมเสี่ยง  โดยได้ด ำเนินกำร
ตำมกรอบแนวคิดของกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยเฉพำะแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM) มำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงดังที่กล่ำว
มำแล้วในบทที่ผ่ำนมำ นั้น 

ทั้งน้ี ส านักเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงน้ัน ๆ และได้น าข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มาด าเนินการระบุ
ความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหาและประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ 
ที่มีโอกาส/ความเสี่ยงต่อองค์กรตามกรอบการประเมินความเสี่ยง โดยสามารถคัดเลือกความเสี่ยง    
ที่น ามาก าหนดไว้เป็นความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.      
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จ านวน ๕ ด้าน ๑๑ ประเด็นความเสี่ยง ดังตารางความเสี่ยงต่อไปน้ี 

 

ตารางระบุความเสีย่ง (Event Identification) 

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)  จ ำนวน ๑ ควำมเสี่ยง ได้แก ่

๑ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๑ : ระบบ IT ของรัฐสภำ ยังไม่มีกำรเตรียมกำรเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประเด็น กำรยกเลิกส ำเนำเอกสำร ภำยในปี ๒๕๖๓ 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  จ ำนวน ๗ ควำมเสี่ยง ได้แก่  

๑ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๒ : ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ hardware และ Software  
ที่มีอยู่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไม่รองรับกับกำรปฏิบัติงำน ณ อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ (เกียกกำย) 

๒ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๓ : ควำมพร้อมด้ำนทักษะของบุคลำกรในกำรท ำงำนยุคดิจิทัล  
(Digital Literacy) 
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ความเสี่ยง 
๓ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๔ : กำรปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 

และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๗๐ 
๔ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๕ : กำรรั่วไหลของเอกสำรลับและข้อมูลของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

กรณีกระบวนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

๕ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๖ : กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

๖ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๗ : กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์/กำรให้และกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ
เพ่ือหวังควำมก้ำวหน้ำ 

๗ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๘ : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  จ ำนวน ๑ ควำมเสี่ยง ได้แก่ 

๑ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๙ : งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ  
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : C)   
จ ำนวน ๑ ควำมเสี่ยง ได้แก่ 

๑ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๑๐ : ควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
กับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ 

ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน จ ำนวน ๑ ควำมเสี่ยง ได้แก ่

๑ ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๑๑ : ควำมเสี่ยงของสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

 
จำกกำรวิเครำะห์และพิจำรณำระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) แล้ว จึงด ำเนินกำร

พิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์  (Likelihood) ว่ำมีโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดนั้นมำกน้อย
เพียงใด และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ว่ำมีระดับควำมรุนแรง หรือ มีควำมเสียหำยเพียงใด 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ต่อมำจึงได้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
และผลกระทบของควำมเสี่ยงว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด เพ่ือจะได้น ำไปพิจำรณำจัด
ระดับควำมส ำคัญของระดับควำมเสี่ยง (โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ตำ่ง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์
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ต่ำง ๆ (Likelihood x Impact))  ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น  
๕ ส่วน (5 Quadrant) แสดงสถำนะควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสัญลักษณ์สีไฟ เขียวเข้ม เขียว เหลือง ส้ม 
แดง โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงสถำนะควำมเสี่ยง 

ทั้งนี้ เมื่อได้มีกำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยงของแต่ละควำมเสี่ยงแล้ว จะได้น ำไปด ำเนินกำร
ก ำหนดแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งจะมีกำรก ำหนดมำตรกำรตอบสนองควำมเสี่ยง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ ของควำมเสี่ยงทั้ง ๑๑ ควำมเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
สถานะ 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)   

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ระบบ IT ของรัฐสภำ  
ยังไม่มีกำรเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรด ำเนนิกำ 
รตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและ       
กำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประเด็น กำรยกเลิกส ำเนำเอกสำร ภำยในปี ๒๕๖๓ 

๓ ๕ ๑๕ เสี่ยงสูง 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)   

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ วสัดุ 
อุปกรณ์ hardware และ Software  
ที่มีอยู่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไม่รองรับกับ 
กำรปฏิบัติงำน ณ อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ (เกียกกำย) 

๔ ๔ ๑๖ เสี่ยงสงู 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ : ควำมพร้อมด้ำนทักษะ 
ของบุคลำกรในกำรท ำงำนยุคดจิิทัล (Digital Literacy) 

๓ ๓ ๙ 
เสี่ยง 

ปานกลาง 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ : กำรปฏบิัติหนำ้ที่สนบัสนุนงำนติดตำม 
เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรปูประเทศ และกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำต ิตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๗๐ 

๔ ๕ ๒๐ เสี่ยงสูงมาก 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๕ : กำรรั่วไหลของเอกสำรลับและ
ข้อมูลของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ กรณีกระบวนกำร
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์

๒ ๕ ๑๐ เสี่ยงสูง 
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
สถานะ 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๖ :  กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/ 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เปน็ไปตำมระเบียบ 

๒ ๕ ๑๐ เสี่ยงสูง 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๗ : กำรใช้อ ำนำจหนำ้ที่เรียกรับ
ผลประโยชน์/กำรให้และกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ 
เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ 

๒ ๕ ๑๐ เสี่ยงสูง 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๘ : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

๒ ๕ ๑๐ เสี่ยงสูง 

ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk: F)   

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๙ : งบประมำณไม่เพียงพอ 
ต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๓ ๕ ๑๕ เสี่ยงสูง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : C)   

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑๐ : ควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินกำร
ตำมระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
ปฏิบัติงำนดำ้นตำ่ง ๆ 

๓ ๕ ๑๕ เสี่ยงสูง 

ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑๑ ควำมเสี่ยงของสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ที่มีผลกระทบต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒ ๕ ๑๐ เสี่ยงสูง 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 
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ที่มา 

 ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติ
เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการของภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล โดยต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและมีหลักส าคัญ คือ ท าให้การติดต่อราชการ  
มีความสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม  
มีขั้นตอนการให้บริการลดลง ระยะเวลาลดลง และยกเลิกส าเนาเอกสาร เพราะราชการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
ออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ มีการออกเอกสารดิจิทัล 
 ทั้งนี้ การท างานของภาครัฐที่สะดวกอย่างเห็นได้ชัด คือ การขออนุญาตต่าง ๆ ที่ลดการขอส าเนา
เอกสาร ค่าธรรมเนียม ท าให้มีความสะดวกมากขึ้น ดังนั้น การลดใช้ส าเนาเอกสาร และใช้บัตรประชาชน  
ใบเดียวท าได้ทุกเรื่องเป็นรูปแบบ One Stop Service จึงเป็นการด าเนินการหลักที่ส าคัญในระยะเริ่มแรก 
ที่ได้รับการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ ในการนี้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงควรมีแนวทาง  
การด าเนินการ หรือมาตรการรองรับกับการลดใช้ส าเนาเอกสารแบบเบ็ดเสร็จทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล และลดความเสี่ยง
ต่อการละเว้นต่อการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี ให้มีการยกเว้น
ในบางกรณีที่ยังไม่สามารถด าเนินการยกเลิกการขอส าเนาเอกสารได้ เนื่องจากมีข้อกฎหมาย ที่ยังก าหนดไว้อยู ่
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไม่เคยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  
ไม่มีกรณีของการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนาบัตร

ประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ 

๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
มีกรณีของการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนาบัตร

ประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนาบัตร

ประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จ านวนไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
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๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 

มีกรณีของการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนาบัตร
ประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จ านวนเดือนละ ๑ ครั้ง 
หรือไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดทุกสัปดาห์ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนาบัตร

ประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จ านวนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
หรือตั้งแต่ ๕๒ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดบัผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนา

บัตรประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ 
ต่อการด าเนินงานของส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือ ไม่มีการถูกร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ 

๒. การด าเนินงานขององค์กรเกิดปัญหาติดขัด หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนา

บัตรประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จะเกิดผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มากท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ หรือ เอกสารสูญหาย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขึ้นต่อองค์กร 

๓. ผู้บริหารถูกต าหนิ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนา

บัตรประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จะเกิดผลกระทบ
โดยการถูกต าหนิจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ โดยการต าหนิ
อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีอาจส่งผลไปสู่การต าหนิผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
ไปด้วยเช่นกัน 

๔. กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนา

บัตรประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จะเกิดผลกระทบต่อ
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ภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการเป็นองค์กรที่ล้าสมัย ไม่มีการปรับตัวให้ทันต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในความมีประสิทธิภาพขององค์กรในท่ีสุด 

๕. องค์กรเกิดความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการในการเรียกเก็บส าเนาเอกสารราชการที่ต้องใช้ (ซึ่งในกรณีนี้คือส าเนา

บัตรประชาชน) จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ จะเกิดผลกระทบจาก
ความผิดในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ส านักงานพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ให้การออกเอกสารหลักฐานของราชการด าเนินการผ่านระบบดิจิทัล โดยให้มีน าร่อง
ในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเป็นส าคัญก่อน  

ทั้ งนี้  หากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความจ าเป็นต้องออก /ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับ 
การด าเนินการดังกล่าว ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามความเห็นของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)  

ในการนี้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบดิจิทัล หรือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ภายในปี ๒๕๖๒ หรือ ไม่สามารถพัฒนาบริการให้เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) หรือ ยกเลิกการใช้กระดาษ ได้ภายในปี ๒๕๖๓ ตลอดจนในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ  
ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งประสานงานกับส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายเวลาด าเนินการเป็นรายกรณี 
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ที่มา  

 วุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีก าหนดการในการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม่ (เกียกกาย) หรือ “สัปปายะสภาสถาน” ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมีเนื้อที่ใช้สอยที่มีขนาดใหญ่มาก และ
อาคารดังกล่าวถือเป็นอาคารของรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๒ ของโลก มีห้องที่ใช้งานส าคัญ ๆ อาทิ ห้องประชุม
วุฒิสภา ห้องจันทรา ขนาด ๓๐๐ ที่นั่ง  ห้องประชุมกรรมาธิการ จ านวน ๑๑๐ ห้อง และห้องประชุมสัมมนา
ขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง จ านวน ๖ ห้อง ซึ่งการใช้งานของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้ จะรองรับการท างานในส่วนของวุฒิสภา 
ได้แก่ ประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ และบุคคลในวงงาน
วุฒิสภา ดังนั้น การปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้ จะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ 
Hardware และ Software ที่รองรับอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรที่เก่ียวข้องในทุกระดับชั้น  
 ทั้งนี้ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร 
โดยระบบเทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น จ าเป็นจะต้องมีการประสานงาน
ระหว่าง ๒ ส่วนราชการ โดยจ าเป็นจะต้องมีแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงาน                                                               
ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ระหว่างส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการนี้ 
ทั้ง ๒ ส่วนราชการได้มีการน าระบบเทคโนโลยีใหม่ จ านวน ๑๐ ระบบมาใช้ แต่ยังขาดความชัดเจนในการ
ใช้งาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อาจยังไม่สามารถรองรับระบบงาน ๑๐ ระบบที่เกิดขึ้นใหม่ 
ดังนั้น ส านักงาน จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้ 
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  
ไม่มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภา
แห่งใหม ่

๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภา
แห่งใหม่จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
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๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ จ านวนไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ จ านวนเดือนละ ๑ ครั้ง หรือไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดทุกวันใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ทุกวัน หรือ ตั้งแต่ ๓๖๕ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ 

Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือไม่มีการ 
ถูกร้องเรียน จากผู้รับบริการ 

๒. การด าเนินงานขององค์กรเกิดปัญหาติดขัด หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ 

Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ หรือ ข้อมูล
ที่ส าคัญมีการสูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผู้บริหารถูกต าหนิ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์  Hardware และ 

Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
ผลกระทบจากการต าหนิของผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ติดต่อหรือขอรับบริการ หรือต าหนิการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวอาจส่งผลไปสู่การต าหนิผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร
ในระดับท่ีสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน 
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๔. กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ 

Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการเป็นองค์กรที่ล้าสมัย ไม่มีการปรับตัวให้ทันต่อ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือประสิทธิภาพขององค์กรในที่สุด 

๕. องค์กรเกิดความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ Hardware และ 

Software ที่มีอยู่ โดยไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิด
ผลกระทบที่สามารถสร้างความเสียหายต่อภารกิจขององค์กร อาทิ การประชุมที่ส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม
วุฒิสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจส าคัญของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และขาดประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อภาพรวมในการปฏิบัติภารกิจจนส่งผลกระทบท าให้
เกิดความเสียหายต่อประเทศได้ 
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ที่มา  

 ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและ
การท างาน ข้าราชการซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง โดย Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัล
พ้ืนฐานที่จะเป็นตัวช่วยส าคัญ ส าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ในลักษณะ “ท าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า 
(Value Co-creation) และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ มิติ และมีทักษะทั้งสิ้น ๙ ด้าน 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคน 
ที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่ เหมาะสมเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบ าลดิจิทัล  
และเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบท ของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและ
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  ซ่ึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ไดก้ าหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์
และคุณลักษณะอื่น และก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม
เป็นรายกลุ่ม ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงควรมีการเตรียมความพร้อม
และก าหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยให้มีหลักสูตรพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับทักษะของผู้เข้ารับการอบรม รวมไปถึงการมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน  
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของบุคลากรในด้านทักษะ
ส าหรับการท างานยุคดิจิทัล 
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  
ไม่มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากร 

ในการท างานยุคดิจิทัล (Digital Literacy) 

๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากร

ในการท างานยุคดิจิทัล (Digital Literacy) จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 
 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๔๔ 
 

๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากร  

ในการท างานยุคดิจิทัล (Digital Literacy) จ านวนไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากรในการ

ท างานยุคดิจิทัล (Digital Literacy) จ านวนเดือนละ ๑ ครั้ง หรือไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดทุกสัปดาห์ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากรในการ

ท างานยุคดิจิทัล (Digital Literacy) ทุกสัปดาห์ หรือ ตั้งแต่ ๕๒ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่ เกิดจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากรในการท างานยุคดิจิทัล (Digital 

Literacy) แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหา
ติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือ ไม่มีการถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการ 

๒. การด าเนินงานขององค์กรเกิดปัญหาติดขัด หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่ เกิดจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากรในการท างานยุคดิจิทัล (Digital 

Literacy) โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ เกิดปัญหา
ติดขัดในการท างาน อาทิ บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากไม่มีทักษะที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจหรือไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุค
ดิจิทัลได้ จึงท าให้การท างานเกิดปัญหาติดขัดขึ้นได้ 

๓. ไม่สามารถสนับสนุน/ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่ เกิดจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุ คลากรในการท างานยุคดิจิทัล (Digital 

Literacy) โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ โดยไม่
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในการ
ท างานยุคดิจิทัลที่เพียงพอจึงไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองกับการท างานสมัยใหม่ได้  

๔. ผู้บริหารถูกต าหนิ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่ เกิดจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากรในการท างานยุคดิจิทัล (Digital 

Literacy) โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการติดต่อหรือขอรับบริการ หรือการปฏิบัติงานท าให้ เกิดผลกระทบโดย
การถูกต าหนิจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ไม่สามารถสนับสนุนหรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
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มอบหมายจากสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ซึ่งการต าหนิอาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามอาจ
ส่งผลไปสู่การต าหนิผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน 

๕. องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ/ส่งผลต่อภารกิจองค์กร หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่ เกิดจากความไม่พร้อมด้านทักษะของบุคลากรในการท างานยุคดิจิทัล (Digital 

Literacy) โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการที่มี
บุคลากรซึ่งไม่มีศักยภาพเพียงพอในการท างานยุคดิจิทัล ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในความมีประสิทธิภาพขององค์กรในที่สุด นอกจากนี้หากมีภารกิจที่ส าคัญของ
องค์กร อาทิ การประชุมวุฒิสภา หรือการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งบางครั้งจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และหากบุคลากรไม่มีทักษะที่เพียงพอ จะท าให้การด าเนินการขาด
ประสิทธิภาพส่งผลต่อภารกิจในภาพรวมขององค์กรได ้
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ที่มา 

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ได้ก าหนดให้วุฒิสภา
นอกจากมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วยังได้ ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ 
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และ
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจส าคัญที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการสนับสนุนวุฒิสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ  
มีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการหลัก ดังนี้ 
 ๑. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางในการสนับสนุนงานด้านติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในภาพรวมให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ 

๒. สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่
คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
หรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องน าเสนอตามกฎหมาย 

๓. สนับสนุนการรวบรวมและจัดท าสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดกลไก (คน/เครื่องมือ/เงิน) หรือมีกลไกแต่  
ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของวุฒิสภาให้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       
การที่บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของและอ านาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติดังกล่าว ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมถึงส านักงาน
ขาดระบบและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ จงึส่งผลต่อการสนับสนุน
ภารกิจของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมในระดับประเทศได้   
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  

 ไม่มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จ านวนไตรมาสละ  
๑ ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จ านวนเดือนละ  
๑ ครั้ง หรือไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดทุกสัปดาห์ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทุกสัปดาห์ หรือ 
ตั้งแต่ ๕๒ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  แต่ไม่มีผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อการด าเนินงานของส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือไม่มีการถูกร้องเรียน                                          
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

๒. การด าเนินงานขององค์กรเกิดปัญหาติดขัด หมายถึง 
หากเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จะเกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ การไม่สามารถด าเนินการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้ อมูลติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ได้ทันเวลาและตรง
กับความต้องการเพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ  
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 ๓. ไม่สามารถสนับสนุน/ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
หากเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จะเกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ โดยไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. ผู้บริหารถูกต าหนิ หมายถึง 
หากเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จะเกิดผลกระทบโดยการถูก
ต าหนิจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการติดต่อหรือขอรับบริการ โดยการต าหนิอาจเกิดขึ้นต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีอาจส่งผลไปสู่การต าหนิต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไปด้วย
เช่นกัน 

๕. องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ/ส่งผลต่อภาพลักษณ์/ความเชื่อมั่นของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายถึง 
หากเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จะเกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการเป็นองค์กรที่ขาดประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งอาจท า ให้
ไม่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมันจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๑ 
 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๒ 
 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๓ 
 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๔ 
 

ที่มา  

ตามที่ ได้มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ง “ข้อมูลข่าวสารลับ” 
หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ (ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐) ที่มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็น 
ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและ
ประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ 
ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้  มาตรา ๑๕ ข้อมูล
ข่าวสารซึ่งหากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด อาทิ ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ความมั่นคงแห่งชาติความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ข้อมูลซึ่งจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือ
ปฏิบัติภารกิจไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลซึ่งเป็นความเห็น ค าแนะน า ภายในหน่วยงาน หรือเป็นเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูลซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล ข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และข้อมูลซึ่งกฎหมายบัญญัติไม่ให้เปิดเผย/ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไม่ประสงค์เปิดเผย 

ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของเอกสารหรือข้อมูลที่เป็น
ความลับหรือข้อมูลส าคัญของส านักงาน ซึ่งอาจเกิดจากสถานที่ด าเนินการไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ส าหรับการผลิต
เอกสารลับ เจ้าหน้าที่ในการผลิตขาดความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการท าเอกสารลับ  ตลอดจนบุคลากรขาดความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเอกสารลับ รวมถึงบุคลากรขาดความระมัดระวังในการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร
ลับ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหายทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่อองค์การ ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
รั่วไหล รวมถึงความเสียหายต่อสาธารณะและประเทศชาติได้   
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. ไม่มีการรั่วไหลเลย หมายถึง  
ไม่มีกรณีของการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

๒. มีการรั่วไหลของเอกสารมากกว่า ๑% หมายถึง  
มีกรณีของการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการรั่วไหลจ านวนไม่เกิน ๑% ของกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 
ใน ๑ ปีงบประมาณ 

 
 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๕ 
 

๓. มีการรั่วไหลของเอกสารมากกว่า ๕% หมายถึง 
มีกรณีของการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการรั่วไหล จ านวนไม่เกิน ๕% ของกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 
ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๔. มีการรั่วไหลของเอกสารมากกว่า ๑๐% หมายถึง 
มีกรณีของการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการรั่วไหล จ านวนไม่เกิน ๑๐% ของกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ทั้งหมด ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. มีการรั่วไหลของเอกสารมากกว่า ๒๐% หมายถึง 
มีกรณีของการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการรั่วไหล จ านวนไม่เกิน ๒๐% ของกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ทั้งหมด ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. ไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ไม่มีผลกระทบ หรือไม่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อองค์กร  

๒. โดนตักเตือน/ต าหนิ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จะเกิดผลกระทบโดยการถูกตักเตือนหรือต าหนิจากผู้รับบริการ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

๓. ส านักงานขาดความน่าเชื่อถือ หรือ เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จะเกิดผลกระทบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขาดความน่าเชื่อถือ 
ในกรณีที่ปล่อยให้เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับ รวมถึง เจ้าของข้อมูลในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อาจได้รับ  
ความเสียหายจากข้อมูลที่รั่วไหลออกไปได้ 

๔. ถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จะเกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูล
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดการรั่วไหลและได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่รั่วไหลออกไปได้ 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๖ 
 

๕. เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อส านักงาน เกิดการฟ้องร้อง/ด าเนินคดีทางกฎหมาย เกิดความเสียหายต่อ
สาธารณะ หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่มีการด าเนินการที่เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับและข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณีกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จะเกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องหรือด าเนินคดีทาง
กฎหมาย จากเจ้าของข้อมูลในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดการรั่วไหลและได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่รั่วไหล
ออกไปได้ รวมถึงอาจเกิดความเสียหายต่อสาธารณะหากข้อมูลที่รั่วไหลไปนั้นเกิดผลกระทบในวงกว้างและ
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อสาธารณะ เช่น ข้อมูลด้านความม่ันคงต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๗ 
 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๘ 
 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๕๙ 
 

ที่มา 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นกระบวนการส าคัญในการด าเนินการภารกิจ 
และด าเนินการต่าง ๆ ที่ส าคัญของส านักงาน การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่ถูกต้องตามระเบียบ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากมีการด าเนินในก็ตามที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือ
ด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบแล้ว อาจท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเบิกจ่ายต่าง ๆ เกิดปัญหาได้ 

ทั้งนี้ ปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ อาจเกิดขึ้นได้จากการที่บุ คลากรที่อยู่ 
ในส านักต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังมีความรู้/ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เพียงพอ  ซึ่งส่งผลท าให้มีความผิดพลาด 
ในการจัดท าเอกสารส าหรับการเบิกจ่ายได้ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานต้องมีการด าเนินการในการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ จนน าไปสู่ผลกระทบที่ตามมาซึ่งอาจร้ายแรงถึงขึ้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบ  
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องได้ 
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  
 ไม่มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ  จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ จ านวนไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ จ านวนเดือนละ ๑ ครั้ง หรือไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดทุกสัปดาห์ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทุกสัปดาห์ หรือ ตั้งแต่ ๕๒ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
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ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหา
ติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือ ไม่มีการถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

๒. กระทบต่อการด าเนินงาน/กระบวนการภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ าง/การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ กระบวนการ
ภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้ อาทิ มีความผิดพลาดในการจัดท าเอกสารส าหรับการเบิกจ่าย  ซึ่งส่งผล                                                     
ต่อการด าเนินการที่เกิดปัญหาติดขัด 

๓. กระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ จะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย อาทิ หากมีการด าเนินการ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ  อาจท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับบริการ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้รับการเบิกจ่ายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งส่งผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับบริการ
ดังกล่าว 

๔. กระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง 
 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ จะเกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน เนื่องจากหากมีการด าเนินการที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ ในการด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถน างบประมาณดังกล่าวนั้นมาใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องได้ 

๕. กระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง/การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ จะเกิดผลกระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/
ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องได้ 
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ที่มา 

 ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มี กฎหมาย 
หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับ สินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สามารถแยกแยะในการ
รับทรัพย์สินได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทรัพย์สินนั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจ าแนกได้ถึงหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สิน ก็จะสามารถป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการ
ละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐได ้

 ทั้งนี ้ การใช้อ านาจหน้าที ่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้านั้น เป็นสิ่งที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงจะสร้างความเสียหายต่อองค์การและ
ประเทศชาติได้ ซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว อาจเกิดจากการที่บุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตของส านักงานฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานต้องมีการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือ
หวังความก้าวหน้า จนน าไปสู่ผลกระทบที่ตามมาซึ่งอาจร้ายแรงถึงขึ้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ  
ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องได้ 
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  
 ไม่มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้
และการรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวังความก้าวหน้า  

๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้
และการรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวังความก้าวหน้า จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
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๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 

 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และ 
การรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวังความก้าวหน้า จ านวนไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ 
ปีงบประมาณ 

๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 

 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรี ยกรับผลประโยชน์/การให้ 
และการรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวังความก้าวหน้า  จ านวนเดือนละ ๑  ครั้ ง หรือไม่ เกิน  ๑๒  ครั้ ง  
ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดทุกสัปดาห์ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 

 มีกรณีของปัญหาที่เกิดข้ึนซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และ
การรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวังความก้าวหน้า ทุกสัปดาห์ หรือ ตั้งแต่ ๕๒ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/  
การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวังความก้าวหน้า แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือไม่มีการถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้อง 

๒. กระทบต่อการด าเนินงาน/กระบวนการภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้ หมายถึง 

 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/
การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจเพื ่อหวังความก้าวหน้าจะ เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือ 
การด าเนินงานต่าง ๆ กระบวนการภายในหรือการเรียนรู้/องค์ความรู้  

๓. กระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/  
การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวังความก้าวหน้า อาทิ หากมีการด าเนินการโดยใช้อ านาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์ อาจท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับบริการไม่ได้รับการให้บริการอย่างเท่าเทียม ซึ่งส่งผลเสียหาย
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับบริการดังกล่าวได้ 

๔. กระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง 

 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/
การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจ เพื่อหวังความก้าวหน้าจะเกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน เนื่องจาก
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หากมีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องต่าง ๆ ทั้งการเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจ  
อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการด าเนินการได้  

๕. กระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/  

การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจ เพ่ือหวังความก้าวหน้าจะเกิดผลกระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่าย
ภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องได้ 
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ที่มา 

 ตามที่ได้มีการนิยามความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) ว่าเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ
ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั ่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที ่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง 
และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่
ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  
จากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น 

ทั้งนี ้ การที ่ผู ้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับผลประโยชน์  

ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินการใด ๆ 

ที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการที่บุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของส านักงานฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ

สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด รวมถึง ไม่ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานต้องมีการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

จากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน จนน าไปสู่ผลกระทบที่ตามมาซึ่งอาจร้ายแรงถึงขึ้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย/

ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องได้ 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  

 ไม่มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 
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๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวนเดือนละ 
๑ ครั้ง หรือไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดทุกสัปดาห์ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกสัปดาห์ 
หรือ ตั้งแต่ ๕๒ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร 

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 
แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือ ไม่มีการถูก
ร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

๒. กระทบต่อการด าเนินงาน/กระบวนการภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้ หมายถึง 
 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร  
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ กระบวนการภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้  

๓. กระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ 
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หากมีการด าเนินการโดยเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและมีปัญหาถูกร้องเรียนในการด าเนินการดังกล่าว  
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับบริการดังกล่าวได้ 

๔. กระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง 

 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร  
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะเกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน เนื่องจากหากมีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ในการด าเนินการได้  

๕. กระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร  

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะเกิดผลกระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดปัญหา 
ในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องได้ 
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ที่มา 

 งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร องค์กรสามารถน าเอางบประมาณมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานให้มีความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถใช้งบประมาณในการบริหาร
ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่ โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการ
รั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์กร ซึ่งหากองค์กรมีการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กร ไม่เพียงเท่านี้ งบประมาณยังเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัด ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้
และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น ๆ ด้วย 
เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

 ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการบริหาร
งบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพ หรือการขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่องบประมาณนั้น
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการอาจท าให้เกิดความเสียหายตั้งแต่การด าเนินการตามแผนงานโครงการเกิดปัญหา
ติดขัด จนไปถึงความเสียหายโดยภาพรวมขององค์กรในการที่ไม่สามารถด าเนินการโครงการ แผนงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ จนอาจท าให้องค์กร  
ไม่สามารถไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งเอาไว้ได้ เช่น งบประมาณในการด าเนินงาน 

 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  
ไม่มีกรณีของปัญหาที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

๒. นาน ๆ ครั้ง ๑ – ๒  ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
มีกรณีของปัญหาที่ เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จ านวนไม่ เกิน ๒  ครั้ง  

ใน ๑ ปีงบประมาณ 
๓. เกิดบ้างประมาณ ๓ เดือนครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 

มีกรณีของปัญหาที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จ านวนไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
หรือไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
๔. เกิดทุกเดือนใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 

มีกรณีของปัญหาที่ เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จ านวนเดือนละ ๑ ครั้ง  
หรือไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
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๕. เกิดทุกสัปดาห์ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จ านวนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือ 

ตั้งแต่ ๕๒ ครั้งข้ึนไป ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ

ด าเนินงานของส านักงาน  

๒. องค์กรไม่สามารถก าหนดโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรมใหม่ ๆ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จะเกิดผลกระทบต่อองค์กร โดยที่
องค์กรไม่สามารถก าหนดโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรมใหม่ ๆ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
๓. การด าเนินงานขององค์กรเกิดปัญหาติดขัด หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จะเกิดผลกระทบต่อองค์กร โดยที่
องค์กรจะเกิดปัญหาติดขัดในการด าเนิน กิจกรรม แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ เนื่องจาก
กิจกรรม แผนงาน หรือ โครงการเหล่านั้น ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินการให้ราบรื่น
เรียบร้อย 
๔. ไม่สามารถสนับสนุน/ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จะเกิดผลกระทบต่อการที่องค์กรไม่
สามารถสนับสนุน/ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ 
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ อาจท าให้การด าเนินการเหล่านั้นขาดประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่ อนการ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์ 
๕. องค์กรได้รับความเสียหายจากการไม่สามารถด าเนินการหรือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ได้จากการขาด
งบประมาณท่ีเพียงพอ หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จะเกิดผลกระทบต่อความเสียหายใน

ภาพรวมขององค์กรเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ตามกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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ที่มา  

การด าเนินการใด ๆ ในระบบราชการจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ โดยเฉพาะ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ นั้น อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานเอง ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยหากมีการ
ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่มีความผิดพลาดในระเบียบและมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจส่งผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับบริการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ 
หากการด าเนินการมีความผิดพลาดเกี่ยวกับระเบียบในกรณีร้ายแรงอาจส่งผลกระทบต่อพันธมิตร/ภาคี
เครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้อง  
จนสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรได้ 
 ทั้งนี้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากสาเหตุที่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
รวมถึง ไม่มีการเผยแพร่ การสื่อสาร และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนบุคลากรขาดแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับ  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนั้น ส านักงานจึงควรลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณี
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ต่อส านักงานได้ 
 

ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  

 ไม่มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ 
ที่เกีย่วข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  

๒. เกิดข้ึน ๑ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จ านวนไม่เกิน ๑ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๓. เกิดข้ึน ๒ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณหมายถึง 

 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
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๔. เกิดข้ึน ๓ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
มีกรณีของปัญหาที่เกิดข้ึนซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ 

ที่เก่ียวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จ านวนไม่เกิน ๓ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดข้ึนมากกว่า ๓ ครัง้ใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดข้ึนซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จ านวนเกินกว่า ๓ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน อาทิ ไม่มีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงาน หรือ ไม่มีการถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

๒. กระทบต่อการด าเนินงาน/กระบวนการภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้ หมายถึง 
 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือ
การด าเนินงานต่าง ๆ กระบวนการภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้  

๓. กระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อาทิ หากมีการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานที่มีความผิดพลาดในระเบียบและมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย อาจส่งผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับบริการดังกล่าวได้ 

๔. กระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง 
 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จะเกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน 
เนื่องจากหากมีการด าเนินการที่ผิดพลาดเกี่ยวกับระเบียบในการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนั้น อาจส่งผล
ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการด าเนินการได้  

๕. กระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในการด าเนินการที่เกี่ยวกับ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จะเกิดผลกระทบต่อพันธมิตร/ภาคี
เครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดปัญหาในการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องได้ 
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ที่มา 

 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร อาทิ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย หรือ

เหตุการณ์ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องเผชิญกับปัญหาโรคติดเชื้อโคโรน่า 

๒๐๑๙ (Covid-19) สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการด าเนินการขององค์กร และส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้ าไป
ปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว 

๒. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้  
ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้  

๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้ไม่สามารถ 
ใช้ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญได้ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

๕. ผลกระทบผู้รับบริการ : เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าผู้รับบริการไม่สามารถติดต่อหรือรับบริการได้
ตามปกติ 

ทั้งนี้ การที่ส านักงานยังไม่มีแผนเตรียมการรองรับให้การด าเนินงานและการบริการเพ่ือรองรับกับ

สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ 

ที่มีต่อหน่วยงานที่เกิดจากการหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ท าให้ผู้รับบริการต้องเสีย

โอกาส เสียเวลาและงบประมาณ อาจก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวม เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน สังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิต ความปลอดภัยและทรัพย์สินของบุคลากรของส านักงาน ผู้รับบริการ และ

ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การวางแผนหรือแนวทางเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือให้

สามารถด าเนินการของส านักงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้อง

สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมและสามารถบอกถึงความต้องการที่เจาะจงขององค์กร และด้วยเหตุที่สถานการณ์

ฉุกเฉินจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง แผนการจัดการจึงต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยน  

ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
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ค าอธิบาย  

ระดับโอกาส 

๑. แทบไมเ่คยเกิด/ไม่เคยเกิด หมายถึง  
 ไม่มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

๒. เกิดข้ึน ๑ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง  
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ที่เกิดขึ้น จ านวนไม่เกิน ๑ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๓. เกิดข้ึน ๒ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณหมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ที่เกิดขึ้น จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๔. เกิดข้ึน ๓ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ที่เกิดขึ้น จ านวนไม่เกิน ๓ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 

๕. เกิดข้ึนมากกว่า ๓ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ หมายถึง 
 มีกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ที่เกิดขึ้น จ านวนเกินกว่า ๓ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ 
 

ระดับผลกระทบ 

๑. แทบไม่มีผลต่อการด าเนินงาน หมายถึง 
 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานและไม่สร้างความเสียหายให้กับส านักงาน  

๒. กระทบต่อการด าเนินงาน/กระบวนการภายใน หรือการเรียนรู้/องค์ความรู้ หมายถึง 
 หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความเสี ยหายต่อส านักงานเพียง
บางส่วน  

๓. กระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 
หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความเสียหายต่อส านักงานในระดับ  
ที่รุนแรง  
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๔. กระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความเสียหายต่อส านักงานในระดับ  
ที่รุนแรงมาก  

๕. กระทบต่อพันธมิตร/ภาคีเครือข่ายภายนอก หรือขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ หมายถึง 

หากเกิดกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความเสียหายต่อส านักงานในระดับ  

ที่รุนแรงมาก และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕       ๘๕ 
 

 




