
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     

                                        

  
  

      จัดท าโดย : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

  
ค าน าค าน า  

 
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับ  
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการปูองกัน ลด บรรเทา ความผิดพลาด ความเสียหาย 
หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือช่วยเตือนภัย 
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอขอบคุณ
หน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีส่วนร่วมจัดท าแผนบริหารความ เสี่ยงของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้จนแล้วเสร็จ และหวัง    
เป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน จะได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ          
การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อีกทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจในการน าแผนบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ พร้อมทั้งรายงานติดตาม ประเมินผล และข้อเสนอแนะ    
เพื่อพัฒนาการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป  

 

 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
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หลักการและเหตุผล 
 

บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเกิดจากแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ (Good Governance) ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกจากการผสมผสานระหว่างสองกระแส
แนวความคิด คือ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และกระแสความเป็น
ประชาธิปไตย (Democratization) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
ต้องแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญในการบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าและ     
ความอยู่รอดขององค์กร ทั้งยังเป็นกลไกหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  

การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันส่วนหนึ่ ง  
ที่สามารถท าให้การด าเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก     
การบริหารความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยใช้หลักเหตุ และผล
ประกอบการวิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักทฤษฎี และแนวคิดสนับสนุน   
ตามกระบวนการ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway) เป็นหลัก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักนโยบายและแผนในฐานะเป็นฝุายเลขานุการ      
ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ท าการทบทวนและจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอยู่บน
หลักการและพ้ืนฐานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หลักธรรมาภิบาลรายงานผลการด าเนินงานฯ ที่ผ่านมาในรอบ ๑๒ เดือน    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ขององค์กรในภาพรวม 

  

 



 

วัตถุประสงคข์องแผนบริหารความเสี่ยง 
 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
 

หน้า ๒ 

 
 

(๑) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง   
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(๒) เพ่ือให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้ปูองกันและรองรับกระแส 
แห่งการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๓) เพ่ือปูองกันหรือลดโอกาส และผลกระทบที่จะท าให้เกิดความสูญเสียหรือ 
ความเสียหายแก่องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(๔) เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

 
(๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีความรู้ 

ความเข้าใจหลักการ และกระบวนการการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุ    
ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

(๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถระบุ 
ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(๓) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

(๔) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงาน
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

(๕) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 



 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 

ความหมายและค าจ ากดัความของการบริหารความเสี่ยง 
 

หน้า ๓ 
 
 
 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ       
ได้ดียิ่งขึ้น และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์          
ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ทั้งนี้  ประโยชน์ที่คาดหวัง         
ว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๒) สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร 
(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ 
(๔) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน 
(๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการวางแผนเชิงรุกที่ลดปัญหา/อุปสรรคจากความไม่แน่นอนของ 
การวางแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ว่า
องค์กรจะสามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์และบทบาทภารกิจได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส 
ที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคลได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการการด าเนินงานต่างๆ  โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย  
เพ่ือให้ระดับและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   
ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กร  
เป็นส าคัญ 
 



 

ประเภทของความเสี่ยง 
 

หน้า ๔ 

 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ โดยเน้นการบูรณาการตัวชี้วัดเพ่ือให้ส่วนราชการน าหลักเกณฑ์มาใช้   
เป็นแนวทางการจัดประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  (๑)  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ   
ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเปูาหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรและด าเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 
 (๒)  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน         
ธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึงองค์กร
ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการก ากับดูแลตนเองที่ดี โดยต้องมีการจัดท าแผนธรรมาภิบาลและ 
หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการก ากับดูแลตนเองที่ดี ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น า
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา       
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๓ 
วรรคสอง หมวด ๕ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๗๘ หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ และประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภามาเป็นหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

(๓)  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหาร
ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      ๑. มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าจัด ปูองกันหรือลดการเกิดความเสียหาย 
ในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ และการส ารองและกู้คืนข้อมูลความเสียหาย 
(Back up and Recovery) 
      ๒. มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
ที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
      ๓. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น 
ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟูาส ารอง เป็นต้น 
      ๔. มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละดับ (Access rights) 
 
 



 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 
 

  หน้า ๕ 

 (๔) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง 
ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนด ซึ่งในการ    
บริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจน าแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ ซึ่งระบบ
การควบคุมกระบวนการมีปัจจัยส าคัญดังต่อไปนี้ 
     ๑. วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
                        ๒. ความคุ้มค่าของการควบคุม 
                        ๓. ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ 
                        ๔. ความสม่ าเสมอของกลไกการควบคุม 
                        ๕. การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

 
๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระท าใดๆ

เพ่ิมเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหาร 
ความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ 

๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรอืลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม
เพื่อปูองกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับการก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน  

 ๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท าขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น  และจะน ามา 
ซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน และลดขอบเขตการด าเนินการ เป็นต้น 

 ๔. การกระจายความเสี่ยง (Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk 
Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอนการหา
ผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน และการจัดประกันภัย    
เป็นต้น 

     

 

 



 

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

หน้า ๖ 

       

 

 
  การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การน าผลการประเมินความเสี่ยงประมวล 

เข้าด้วยกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังประเมินความเสี่ยง 
 
  

ระดับโอกาส  (ความเป็นไปได้) 

 Risk Assessment 
Matrix 

ต่ ามาก/ 
น้อยมาก 

ต่ า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย 
สูงมาก/
บ่อยมาก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผล
กร

ะท
บ 

 (ค
วา

มร
ุนแ

รง
) 

สูงมาก/หายนะ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

สูง/วิกฤต ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปานกลาง ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ต่ า/น้อย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ไม่เป็นสาระส าคัญ/
น้อยมาก 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

       ระดับของความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๐ 



 

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง 
 

หน้า ๗ 
 

 

 

     ระดับความเสีย่ง     ระดับคะแนน          ความหมาย           

             ต่ า             ๑-๓  ระดบัที่ยอมรับได้ โดยไมต่้องควบคุมความเสี่ยง 
 ไม่ตอ้งมกีารจดัการเพ่ิมเติม 

         ปานกลาง             ๔-๙  ระดบัที่พอยอมรบัได้ แตต่้องมีการควบคุมเพ่ือปูองกนั
                                                     ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

           สูง              ๑๐-๑๖  ระดบัที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง 
    เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ต่อไป 

           สูงมาก               ๑๗-๒๕  ระดบัที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเปน็ต้องเร่งจดัการ  
                                       ความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ทันที 
 
 

๑. โอกาส  (Likelihood) 
 

ระดับโอกาส 
(ความเป็นไปได)้ 

ค านิยาม 

๑           นานๆครัง้     (แทบไม่เกิดขึ้นเลย) 

๒           ไม่บ่อย         (อาจเกิดขึน้ได้ทกุ ๕ ปี) 

๓           ปานกลาง      (อาจเกิดขึ้นได้ทกุปี) 

๔           บอ่ย            (อาจเกิดขึ้นได้ทกุเดอืน) 

๕           บอ่ยมาก       (อาจเกิดขึ้นได้ทกุวนั) 

 

 

 



 

 หน้า ๘ 

 

 

 
๒. ผลกระทบ  (Impact) 
   

ผลกระทบ 
(ความรุนแรง) 

ค านิยาม 

๑ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อยมาก  
(แทบไม่มีผลกระทบเลย) 

๒ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อย  
(เจ้าหน้าที่ได้รบัเสียงบน่หรอืถูกต าหนิ) 

๓ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการปานกลาง  
(เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถกูลงโทษทางวนิัย) 

๔ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมาก  

(ผู้บริหารถกูต าหนิหรอืถูกรอ้งเรียน) 

๕ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององคก์ร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อยมากที่สดุ  
(ผู้บริหารถกูลงโทษทางวินัย) 

 

 



 

     หน้า ๙  
 

   

 การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการวิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร      
ความเสี่ยงตามมาตรการ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ น าไปจัดท าแผน
ควบคุมภายใน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงการบูรณาการ ดังนี้ 

๑.  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

- มุมมองพื้นฐานดา้นความเสีย่ง (Set of Basis) 

- ปรัชญาในการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) 

- ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรบัได้ (Risk Appetite) 

- การให้คุณค่าด้านความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม (Integrity and Ethical 
Values) 

- สิ่งแวดล้อมประกอบอื่น ๆ    

๒.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

- มีกระบวนการในการก าหนดวตัถปุระสงค ์

- ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงระบุได้ว่า เหตุการณ์ใดที่จะมีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์ 

- วัตถุประสงค์ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 
และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 

๓.  การระบเุหตุการณ์ (Event Identification) 

- ระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ 

- แยกแยะระหว่างความเสี่ยงและโอกาส (Opportunity) 

- ส าหรับโอกาส (Opportunity) ให้ย้อนกลับไปที่กระบวนการก าหนด 
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ 

 
 
 

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง 



 

หน้า ๑๐ 

๔.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

- วิเคราะห์ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ( Impact) เพ่ือใช้ 
ในการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร 

- ประเมินความเสี่ยงบนพ้ืนฐาน  

- ความเสี่ยงตามลักษณะธรุกจิ (Inherent Risk) 

- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ยอมรบัได ้(Residual Risk) 

๕.  มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ฝุายบริหารเลือกว่าจะตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงอย่างไร  

- Avoid      ลดโอกาสที่จะเกดิใหเ้หลอืศูนย ์

- Accept    ยอมรบัความเสีย่งนั้น 

- Reduce   ลดปริมาณความเสียหายให้นอ้ยลง 

- Share     ร่วมกันรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรอืคนอืน่ 

- Transfer  โอนความเสี่ยงไปให้องคก์รอืน่ หรือคนอืน่ 

- Prevent   ลดโอกาสที่จะเกดิให้น้อยลง 

๖.  กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

- ก าหนดนโยบาย (Policies) และวิธีปฏบิัต ิ(Procedures) เพ่ือให้มัน่ใจว่า    
มีการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง  (Risk Response)   
ที่ก าหนดไว ้ 

   ๗.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

- ระบ ุ(Identify) บันทกึเกบ็รกัษา (Capture) และสื่อสาร (Communicate)   
ในรูปแบบ (Form) และกรอบเวลา (Timeframe) ที่ชว่ยบุคลากรต่าง ๆ  
ให้ท างานในความรับผดิชอบของตนได้ 

๘.  การติดตามประเมนิผล (Monitoring) 

- การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรจะต้องถูกติดตามประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไขตามความจ าเป็น 

- การติดตามประเมินผล หมายถึง กิจกรรมการติดตามทางการบริหารที่เกิดขึ้น
เป็นประจ า (Ongoing Management Activities) และการประเมินผล     
เป็นการเฉพาะ (Separate Evaluation) หรือทั้งสองอย่าง 



 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

บทท่ี ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไว้ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์  (VISION) 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  

พันธกิจ  (MISSION) 

(๑) สนับสนนุและส่งเสริมงานดา้นนติิบญัญตัิตามหลกัธรรมาภิบาล 
(๒) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนงาน 

ด้านนิตบิัญญัต ิ
(๓) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา

และประชาชน 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
  

  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
                 บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เป้าประสงค์หลัก 



 

หน้า ๑๒ 

 

 

 ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 

 ๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   
      ส่วนเสีย 
 
 

 

 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
  

 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน    
ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 

 ๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการ 
                         ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 

กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

เป้าประสงค์หลัก 

กลยุทธ์ 



 

หน้า ๑๓ 
 

 
 

 
 

๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
 
 

 
  

 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 

 

 

 ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
 ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

เป้าประสงค์หลัก 

กลยุทธ์ 



 

บทท่ี ๓ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
  

 
 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามค าสั่งส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ ๒๙๐๐/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

(๑) เลขาธิการวุฒิสภา     ประธานกรรมการ 
(๒) ที่ปรึกษาฯ (ทุกท่าน)    ที่ปรึกษากรรมการ 
(๓) ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ   รองประธานกรรมการ 

(นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์)  
(๔) ผู้อ านวยการส านัก (ทุกส านัก)   กรรมการ 
(๕) ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
(๗) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๘) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๙) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๐) นางสาวศิริพร  พุฒซ้อน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๑) นายภัทรพงศ์  ช่วยบ ารุง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 (๑)  ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดท ารายงาน            
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 



 

หน้า ๑๕ 
 (๒)  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการ/แผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือด าเนินการแก้ไข/ลด/หลีกเลี่ยง       
ต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 (๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้น
และจัดท ารายงานสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติตามมาตรการเสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือผู้บริหารของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 (๔)  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการ
เรื่องใดๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตามที่เห็นสมควร 
 
 

 ปัจจัยภายนอก 
 (๑) เศรษฐกิจ /สังคม /การเมือง / กฎหมาย 
 (๒) คู่แข่ง /พฤติกรรมผู้บริโภค 
 (๓) เทคโนโลยี 
 (๔) ภัยธรรมชาติ 

 ปัจจัยภายใน 
 (๑) วัฒนธรรมองค์กร 
 (๒) ความรู้ / ความสามารถของบุคลากร 
 (๓) กระบวนการท างาน 
 (๔) ข้อมูล / ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 การค้นหาความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มาโดย  

(๑) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๒) การวิเคราะห์/กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
(๓) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๔) การบอกเล่าจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักต่างๆ  

 

แหล่งที่มาของความเสีย่ง 

แหล่งที่มาของการค้นหาความเสี่ยง 



 

 หน้า ๑๖ 
 

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์(น้ าหนักรอ้ยละ ๒๕) แบ่งเปน็ 
 โครงการด้านยุทธศาสตร ์

แล้วเสร็จทั้ง ๒๘ โครงการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

 โครงการทีเ่ปน็งานประจ า 
แล้วเสร็จทั้ง ๑๑ โครงการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

(๒) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล/ความโปรง่ใส (น้ าหนักรอ้ยละ ๒๕) แบ่งเป็น 
 การประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

รัฐสภาในส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพิ่มขึ้น มากกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

 มีระบบการตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องเงนิ/บัญช ีเพ่ิมมากขึ้น       
อย่างน้อย ๔ ระบบ 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

(๓) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ าหนักรอ้ยละ ๒๕) แบ่งเป็น 
 มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล         

ด้านต่างประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

(๔) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (น้ าหนกัร้อยละ ๒๕) แบ่งเป็น 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของบคุลากรที่มตี่อการน าองค์กรของ

ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึน้มากกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

 ผลการส ารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึน้มากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

การจ าแนกค่าน้ าหนักของความเสี่ยง 



 

บทท่ี ๔ 
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์(น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

 ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระดับ               

ความเสี่ยง 
การจัดการ   
ความเสี่ยง  

 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ                       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
OP IM TR 

๑. การบรรลุเปูาหมาย 
    ของโครงการ 
    ตามแผนปฏิบัต ิ
    ราชการประจ าปี  
    พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
    ส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ ๓  
    (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
    ไม่ได้รับการถูกขับเคลื่อน 
    เท่าที่ควร 

๑. โครงการด้านยุทธศาสตร ์
    แล้วเสร็จ ทั้ง ๒๘  
    โครงการ 
    (น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 
๒. โครงการที่เป็นงานประจ า 
    แล้วเสร็จ ทั้ง ๑๑  
    โครงการ 
    (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
 
 
 
 
 
 

๕ ๔ ๒๐ ลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 

๑. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
    ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  
    พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภาเสนอหัวหน้า 
    ส่วนราชการ ในรอบ ๖ เดือน  
    ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
    พร้อมสรุปสภาพปญัหา อุปสรรค 
    และข้อเสนอแนะ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑. ส านักนโยบาย 
    และแผน 
๒. ส านักที่มีโครงการ 
    ตามแผนปฏิบัติ 
    ราชการประจ าปี 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ  :   OP   คือ   ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)     
  IM   คือ   ผลกระทบ (Impact)  
  TR   คือ   ระดับความเสี่ยง (Total Risk) 
 
 

หน้า ๑๗ 



 

 

๒.  ความเสี่ยงด้านธรรมาภบิาล /ความโปร่งใส (น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระดับ               

ความเสี่ยง 
การจัดการ   
ความเสี่ยง  

 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ                       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
OP IM TR 

๑. การปฏิบัติตาม    
    ประมวลจริยธรรม 
    ข้าราชการรัฐสภา 
 

๑. ข้าราชการขาดความตระหนกั    
    ในการปฏิบัติตามประมวล 
    จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
     
 

๑. การประเมินผลพฤติกรรม 
    การปฏิบัติตามประมวล 
    จริยธรรมข้าราชการ 
    รัฐสภาในส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา  
    ในปีงบประมาณ      
    พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น 
    มากกว่าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๕  
    (น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

๕ ๔ ๒๐ ลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 

๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
    รัฐสภา 
๒. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
    ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ 
    ผลักดันการปฏิบัติตามประมวล 
    จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. มีการติดตามและรายงานผล 
    การด าเนินงานตามแผนฯ  
    พร้อมสรุปสภาพปญัหา อุปสรรค  
    และข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้า 
    ส่วนราชการ 
 
 
 
 

  ปีงบประมาณ    
   พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑. ส านักพัฒนา 
    ทรัพยากรบุคคล 
๒. ทุกส านัก 

 

หมายเหตุ  :   OP   คือ   ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)   
  IM   คือ   ผลกระทบ (Impact) 
  TR   คือ   ระดับความเสี่ยง (Total Risk) 
 

 

หน้า ๑๘ 



 

 

 

 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระดับ               

ความเสี่ยง 
การจัดการ   
ความเสี่ยง  

 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ                       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
OP IM TR 

๒. ระบบตรวจสอบ 
    ภายใน 

๑. บุคลากรไม่เห็นความส าคัญ 
    ของระบบตรวจสอบภายใน 
    เท่าที่ควร 

๑. มีระบบตรวจสอบ 
    ภายในมากกว่าเร่ืองเงิน/ 
    บัญชีเพิ่มข้ึนอย่างน้อย  
    ๔ ระบบ 
    (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๕ ๔ ๒๐ ลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 

๑. มีระบบตรวจสอบภายใน 
    ที่ด าเนินการตรวจสอบผลการ 
    ด าเนินการตามภารกิจของ 
    ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
    ที่มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี  
    มากกว่า ๔ ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปีงบประมาณ    
   พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑. กลุ่มตรวจสอบ 
    ภายใน 
๒. ทุกส านัก 

 

หมายเหตุ  :   OP   คือ   ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)   
  IM   คือ   ผลกระทบ (Impact) 
  TR   คือ   ระดับความเสี่ยง (Total Risk) 
 

 

หน้า ๑๙ 



 

 

๓.  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระดับ               

ความเสี่ยง 
การจัดการ   
ความเสี่ยง  

 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
OP IM TR 

๑. การพัฒนาระบบ 
    ฐานข้อมูล 
   ด้านตา่งประเทศ 

๑. ขาดการบูรณาการข้อมูล 
    ด้านตา่งประเทศที่เกิดจาก 
    การศึกษารวบรวม  
    การติดตาม การแปล  
    การวิเคราะห์และ 
    การสังเคราะห์มาเป็นข้อมูล 
    กลาง เพื่อให้บริการเผยแพร่  
    และสนบัสนุนวงงานรัฐสภา 

๑. มีการด าเนินการตามแผน 
    ปฏิบัติการการพฒันา 
    ระบบฐานข้อมูล 
    ด้านตา่งประเทศ  
    ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    (น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

๕ ๔ ๒๐ ลด/ควบคุม
ความเสี่ยง 

๑. มีการส ารวจความต้องการ 
    ด้านข้อมูลการต่างประเทศ 
    ของผู้ใช้บริการของส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มีการจัดท าแผนด าเนนิงาน 
    การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
    ด้านตา่งประเทศ 
๓. มีการจัดฝึกอบรมการใช้งาน 
    ของระบบ 
๔. มีการประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
    ของระบบ 
๕. มีการติดตามและประเมินผล 
    การใช้งานระบบ 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ๑. ส านักภาษา  
     ต่างประเทศ 
  ๒. ส านักการ 

   ต่างประเทศ  
๓. ส านักเทคโนโลยี  
    สารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 

 

หมายเหตุ  :   OP   คือ   ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)   
  IM   คือ   ผลกระทบ (Impact) 
  TR   คือ   ระดับความเสี่ยง (Total Risk) 
 

 

หน้า ๒๐ 



 

๔. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระดับ               

ความเสี่ยง 
การจัดการ   
ความเสี่ยง  

 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
OP IM TR 

๑. ด้านนโยบายในการ 
    บริหารของ 
    ส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การน านโยบายของผู้บริหาร 
   ของส านักงานเลขาธิการ 
   วุฒิสภา เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ 
   ยังไม่เป็นที่นา่พอใจเท่าที่ควร 

๑. ผลการส ารวจ 
   ความพึงพอใจของ 
   บุคลากรที่มีต่อการน า 
   องค์กรของผู้บริหารของ 
   ส านักงานเลขาธิการ 
   วุฒิสภา ในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น  
   มากกว่าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   (น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

 
 
 
 
 
 
 

 

๕ ๔ ๒๐ ลด/ควบคุม 
ความเสี่ยง 

๑. มีการประชุม เพื่อปรึกษา  
    หารือข้อราชการระหว่าง 
     เลขาธิการวุฒิสภา  
    และผู้บริหารของส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

 

๒. มีการจัดสัมมนาผู้บริหารของ 
    ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 
 
 
 
๓. มเีว็บบอร์ด “สนทนากับผูบ้ริหาร”  
    เพื่อใช้ติดต่อระหว่างผู้บริหาร 
    กับข้าราชการในสังกัดส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๑. ผู้บริหาร 
    ของส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

 

๑. ผู้บริหาร 
    ของส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
๒. ส านักพัฒนา 
    ทรพัยากรบุคคล 
 
๑. ผู้บริหาร 
    ของส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา
๒.  ส านักเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและ 
     การสื่อสาร 

หมายเหตุ  :   OP   คือ   ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)   
  IM   คือ   ผลกระทบ (Impact) 
  TR   คือ   ระดับความเสี่ยง (Total Risk) 
 
 

หน้า ๒๑ 



 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระดับ               

ความเสี่ยง 
การจัดการ   
ความเสี่ยง  

 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
OP IM TR 

       ๔. มีการประชุมระดับส านัก  
    เพื่อถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผูป้ฏิบัติ 
 
 
๕. มีการแจ้งเวียนผลการประชมุ 
    ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภาผ่านช่องทางระบบ 
    สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์  
    (e-office) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑. ผู้บริหาร 
   ของส านักงาน 
   เลขาธิการวุฒิสภา 

  
 ๑. ผู้บริหาร 
   ของส านักงาน 
   เลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. ส านักบริหาร 
     งานกลาง 
 

หมายเหตุ  :   OP   คือ   ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)   
  IM   คือ   ผลกระทบ (Impact) 
  TR   คือ   ระดับความเสี่ยง (Total Risk) 
 

หน้า ๒๒ 



 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระดับ               

ความเสี่ยง 
การจัดการ   
ความเสี่ยง  

 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
OP IM TR 

๒. ความผาสุกและ 
    ความพึงพอใจของ    
    บุคลากรของ 
    ส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. การเสริมสร้างบรรยากาศที่ด ี
    ในการปฏิบัติงานและ 
    การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
    ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
    ยังมีน้อย 

๑. ผลการส ารวจ 
    ความผาสุกและ 
    ความพึงพอใจของ 
    บุคลากรส านักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา  
    ในปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น 
    มากกว่าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ ๔ ๒๐ ลด/ควบคุม 
ความเสี่ยง 

๑. มีการจัดท าแผนเสริมสรา้งความ 
    ผาสุกและความพึงพอใจของ 
    บุคลากรส านักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 
 
 

๒. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
    เสริมสร้างความผาสุกและ 
    ความพึงพอใจของบุคลากร 
    ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑. คณะกรรมการ 
     จัดท าแผน 
     เสริมสร้าง 
     ความผาสุกและ 
     ความพึงพอใจ 
     ของบุคลากร 
     ส านักงาน 
     เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

 ๑. คณะกรรมการ 
     จัดท าแผน 
     เสริมสร้าง 
     ความผาสุกและ 
     ความพึงพอใจ 
     ของบุคลากร 
     ส านักงาน 
     เลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

หมายเหตุ  :   OP   คือ   ระดับโอกาส (Opportunity หรือ Likelihood)   
  IM   คือ   ผลกระทบ (Impact) 
  TR   คือ   ระดับความเสี่ยง (Total Risk) 
 

หน้า ๒๓ 



 

 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.พสุ  เดชะรินทร์. ชุดเครื่องมือ การพัฒนาองคก์าร Organization Improvement 
Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั  
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์. กรงุเทพฯ :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๑. 
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