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คํานํา 

 
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ

จัดทําข้ึนเพื่อใหองคกรมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยเส่ียง และควบคุม

กิจกรรมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย  

ใ ห ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกร   

ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  

ดังนั้น “การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี”  คือ การที่คนในองคกรมีสวนรวมในการ

วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ รวมกัน

วางแผนปองกัน และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดสภาพปญหาหรือหลีกเล่ียงความเสี่ยง     

ที่อาจสรางความเสียหายหรือความสูญเสียใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงหวังเปนอยางย่ิงวา

ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกคน จะไดตระหนักเห็นความสําคัญของแผนบริหารความเสี่ยง         

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง            

ที่ชัดเจนยิ่งข้ึน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรตอไป 
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หลักการและเหตุผล 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 ยุทธศาสตรที่ 1 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการ

ดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําปใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตร

และแผนดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา รวมทั้งใหมีการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกส้ินป และถือเปนเง่ือนไขสวนหนึ่งของการให    

เงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและนําผล      

การประเมินมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น         

โดยคํารับรองกําหนดใหการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนตัวชี้วัด

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามคํารับรองฯ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได

คัดเลือกตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง (ตัวชี้วัดระดับองคกร)  

เพ่ือใหมีแผนในการจัดการบริหารความเสี่ยง ลดโอกาส และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงซึ่งอาจจะ        

ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2555) และพันธกิจขององคกรเปนสําคัญ  ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผลการดําเนนิงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนไปตามวัตถุประสงคที่ 
กําหนดไว 

1. เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบถึง 
แผนบริหารความเสี่ยงของสาํนักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2. เพ่ือปองกันหรือลดโอกาสและผลกระทบที่จะทําใหเกิดความสูญเสีย หรือ    

ความเสียหายแกองคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
3. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรและ     

มีมาตรฐานเดียวกัน 
4. เพ่ือมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2555) 

  แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2555)     

ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550  ไดกําหนดวิสัยทัศน  และพันธกิจของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาไว  ดังนี้ 

วิสัยทัศน  (VISION) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ ในการสนับสนุน

การดําเนินงานดานนิติบัญญัติของชาติ  

พันธกิจ  (MISSION) 
 ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ เพ่ือประโยชนสาธารณะ

ของชาติ 
 เสริมสรางความรู  ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานนิติบัญญัติ

แกสาธารณชน  

เปาหมายสูงสุด  (ULTIMATE  OUTCOME) 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณ  

ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะและเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดานนิติบัญญัติของชาติ 

ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 
ยุทธศาสตรที่  2   ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ องคความรู    

  ขอมูล และระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาระบบปฏบิตัิงาน การบรกิารในระดับ 

  มาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรที่  4   การใหความรู การสื่อสาร การประชาสมัพันธ และการสราง   

                      ภาพลักษณขององคกรนิติบญัญัตแิหงชาต ิ
ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
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ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  คือ  เหตุการณ  การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่     

ไมแนนอน และจะสงผลกระทบ  หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

ความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  ทั้งในระดับองคกร  ระดับหนวยงาน และระดับ

บุคคลได 
ระบบบริหารความเสี่ยง  คือ  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้ง

กระบวนการการดําเนินงานตางๆ  โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย  เพ่ือให

ระดับและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได  ประเมินได  

ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  คือ  การบริหารความเสี่ยงซึ่งมีโครงสรางองคกร 

กระบวนการและวัฒนธรรมประกอบเขาดวยกัน  โดยมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ  

1. เปนการผสมผสานและเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ  และสามารถนําไปใชกับ

องคประกอบอื่นในการบริหารองคกร 

2. พิจารณาความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ  โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งดานกลยุทธ
องคกร  การดําเนินงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเงิน 

3. มีแนวทางในเชิงรุกหรือความคิดแบบมองไปขางหนา  โดยบงช้ีวาความเสี่ยงอะไร    
ที่อาจเกิดขึ้น  และควรเตรียมการบริหารความเสี่ยงอยางไร 

4. ไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกระดับในองคกร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway)  เปนมาตรฐานสากลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  กําหนดใหหนวยงานตางๆ 

นําไปจัดทําแผนควบคุมภายใน  ประกอบดวยหลักเกณฑ  ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึง     

บูรณาการ  ดังนี้ 
1.  สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

- มุมมองพื้นฐานดานความเสี่ยง (Set of Basis) 

- ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) 

- ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) 

- การใหคุณคาดานความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรม (Integrity and Ethical 

Values) 

- ส่ิงแวดลอมประกอบอื่นๆ 
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2.  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

- มีกระบวนการในการกาํหนดวัตถุประสงค 

- ตองกําหนดวัตถุประสงคกอนจึงระบุไดวา  เหตุการณใดที่จะมีผลกระทบตอ

วัตถุประสงค 

- วัตถุประสงคตองสนับสนุนและสอดคลองกับพันธกิจขององคกรและความ

เส่ียงที่องคกรยอมรับได 

3.  การระบุเหตุการณ (Event Identification) 
- ระบุเหตุการณทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงค 

- แยกแยะระหวางความเสี่ยงและโอกาส (Opportunity) 

- สําหรับโอกาส (Opportunity)  ใหยอนกลับไปที่กระบวนการกําหนดกลยุทธ

และวัตถุประสงค 

4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

- วิเคราะห พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ(Impact) เพ่ือใชในการ

ตัดสินใจวาจะบริหารอยางไร 

- ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐาน  

- ความเสี่ยงตามลักษณะธุรกจิ (Inherent Risk) 

- ความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ยอมรับได (Residual Risk) 

5.  มาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response)  ฝายบริหารเลือกวาจะ

ตอบสนอง  ตอความเสี่ยงอยางไร  
- Avoid     ลดโอกาสที่จะเกิดใหเหลือศูนย 

- Accept    ยอมรับความเสี่ยงนั้น 

- Reduce   ลดปริมาณความเสียหายใหนอยลง 

- Share     รวมกันรับความเสีย่งกับองคกรอื่น หรือคนอืน่ 

- Transfer  โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่น หรือคนอืน่ 

- Prevent   ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง 

6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

- กําหนดนโยบาย (Policies) และวิธีปฏิบัต ิ(Procedures) เพ่ือใหมั่นใจวามี

การดําเนินการตามมาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง  (Risk Response)   

ที่กําหนดไว  
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    7.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

- ระบุ (Identify)  บนัทึกเก็บรักษา (Capture)  และส่ือสาร (Communicate)   

ในรูปแบบ (Form)  และกรอบเวลา (Timeframe)  ที่ชวยบุคลากรตางๆ  

ใหทํางานในความรับผดิชอบของตนได 
8.  การตดิตามประเมินผล (Monitoring) 

- การบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรจะตองถูกติดตามประเมินผลและปรับปรุง

แกไขตามความจําเปน 

- การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กิจกรรมการติดตามทางการบริหารท่ี

เกิดข้ึนเปนประจํา (Ongoing Management Activities)  และการประเมินผล

เปนการเฉพาะ(Separate Evaluation)  หรือทั้งสองอยาง 

 
ประเภทของความเสี่ยง 
  โดยทั่วไปประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ประเภท  ดังนี้ 

  1.  ความเสี่ยงดานกลยุทธ  (Strategic Risk)  
ความเสี่ยงดานกลยุทธ   คือ  ความเสี่ยงที่ เ กิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ            

แผนดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอม

ภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร 

แหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัย   

ความเสี่ยงภายนอก  ไดแก  ภาวการณการแขงขัน  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย  กระแสสังคม        

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางการเมือง  และปจจัยความเสี่ยง

ภายใน  ไดแก  ปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมได  แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรค

ตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  ไดแก  โครงสรางองคกร  กระบวนการ  

และวิธีปฏิบัติงาน  ความเพียงพอของขอมูล และเทคโนโลยี  สําหรับการใหบริการ  เปนตน 

 2.  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  (Operational Risk) 
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  คือ  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก

การกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและการขาดการควบคุมที่ดี  โดยอาจเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน  คน  ระบบ  หรือเหตุการณภายนอก 

 

 

 

 
แผนบริหารความเสี่ยงของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 



 
แผนบริหารความเสี่ยงของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
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 3.  ความเสี่ยงดานการเงิน  (Financial Risk) 
ความเสี่ยงดานการเงิน  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจายงบประมาณ

ไมเปนไปตามแผน  งบประมาณถูกตัด  งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจ   

ที่เปล่ียนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง 

 4.  ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance Risk) 

 ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยูไม

เหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  

 

  วิธีการจัดการความเสี่ยง 

1. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง  การไมกระทําใดๆ 

เพ่ิมเติม  กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอย  ความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนในการบริหารความ

เส่ียงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว 
2. Treat การลด (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง 

การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อปองกันการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการ รวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 

3. Terminate การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหยุดหรือ 

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน งดทําข้ันตอนที่ไมจําเปนและจะนํามาซึ่งความเสี่ยง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน 
4. Transfer การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 

หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรับผิดชอบใน

ความเสี่ยง การจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทนและการจัดประกันภัย  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนบริหารความเสี่ยงของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
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การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 การจดัระดบัความเสี่ยง  หมายถึง  การนาํผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเขาดวยกัน 
 

แผนผังประเมินความเสี่ยง 
 ระดับโอกาส  (ความเปนไปได) 

 

ต่ํามาก/ 

นอยมาก 
ต่ํา/นอย ปานกลาง สูง/บอย 

สูงมาก/

บอยมาก Risk Assessment Matrix 

1 2 3 4 5 

สูงมาก/หายนะ 5 5 10 15 20 25 

สูง/วิกฤต 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่ํา/นอย 2 2 4 6 8 10 

ผ
ล
ก
ร
ะ
ท
บ

  
(
ค
ว
า
ม
ร
ุน
แ
ร
ง
)
 

ไมเปนสาระสําคัญ/

นอยมาก 
1 1 2 3 4 5 

    

 ระดับของความเสี่ยง                                      

เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง    ระดับคะแนน ความหมาย           

      ต่ํา 1-3 ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง 

ไมตองมีการจดัการเพิ่มเติม 

  ปานกลาง 4-9 ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคมุเพื่อปองกันไมให

   ความเสี่ยงเคลือ่นยายไปยังระดบัที่ยอมรับไมได 

 สูง 10-16 ระดับทีไ่มสามารถยอมรับไดโดยตองจดัการ 

   ความเสี่ยง เพ่ือใหอยูในระดบัที่ยอมรับไดตอไป 

 สูงมาก 17-25 ระดับทีไ่มสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการ  

                              ความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่ยอมรับไดทนัท ี



 
แผนบริหารความเสี่ยงของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
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1. โอกาส  (Likelihood) 
 

ระดับโอกาส 

(ความเปนไปได) 
คํานิยาม 

1           นานๆครั้ง     (แทบไมเกิดข้ึนเลย) 

2           ไมบอย         (อาจเกิดขึ้นไดทุก 5 ป) 

3           ปานกลาง      (อาจเกิดขึ้นไดทุกป) 

4           บอย            (อาจเกิดขึ้นไดทุกเดือน) 

5           บอยมาก       (อาจเกิดขึ้นไดทุกวัน) 

 

2. ผลกระทบ  (Impact) 

 

ผลกระทบ 

(ความรุนแรง) 
คํานิยาม 

1 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ  

ของผูใชบริการนอยมาก (แทบไมมีผลกระทบเลย) 

2 

กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ  

ของผูใชบริการนอย (เจาหนาที่ไดรับเสียงบนหรือ

ถูกตําหนิ)  

3 

กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ  

ของผูใชบริการปานกลาง (เจาหนาที่รองเรียนหรือ

ถูกลงโทษทางวินัย) 

4 

กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการมาก (ผูบริหารถูกตําหนิหรือถูก

รองเรียน) 

5 

กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจ 

ของผูใชบริการนอยมากที่สุด (ผูบริหารถกูลงโทษ

ทางวินัย) 



 
แผนบริหารความเสี่ยงของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
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ที่มาของปจจัยเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทํา 

(ราง) แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551- 2555 เมื่อวันอังคารที่ 

24 - วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551  ไดดําเนินการโดยแบงออกเปน 5 กลุม เพ่ือใหผูแทนของ

สํานักตาง ๆ รวมกันพิจารณา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงระดับองคกรที่เช่ือมโยงกับพันธกิจ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้  
กลุมที่ 1 พันธกิจดานงานประชุม 
กลุมที่ 2 พันธกิจดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ    
กลุมที่ 3 พันธกิ จด านการพัฒนาระบบปฏิบั ติ ง าน  การบริ ก า ร ในระดั บ

มาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล      
กลุมที่ 4 พันธกิจดานการใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสราง

ภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 
กลุมที่ 5 พันธกิจดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 

 
การจัดลําดับและการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 

ผลจากการประเมินความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ไดนํา

ปจจัยเสี่ยงมาจัดลําดับ เพ่ือใหผูรับผิดชอบใหความสําคัญในการบริหารจัดการ ควบคุม ปองกัน     

เฝาระวัง เพ่ือลดและขจัดความเสี่ยงที่จะสรางความสูญเสียและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองคกร  

ดังนี้ 
1. แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2555) 

ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 

2. บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบางสวนไมใหความสําคัญและความ

รวมมือตอการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล จัดขึ้น 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 

3. การไมสามารถใหบริการดานขอมูล / เอกสารแกกรรมาธิการ / สมาชิกวุฒิสภา

และผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 

 



 
แผนบริหารความเสี่ยงของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
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4. การสื่อสารขอมูลภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สํานักการประชุม) 
 ไมมีประสิทธิภาพ 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 

5. บุคลากรของสํานักการประชุมขาดองคความรูและความแมนยําในขอบังคับการ

ประชุมวุฒิสภา 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 

6. เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดการขัดของระหวางการ    

ใชงาน เชน ระบบอินทราเน็ตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขัดของ ระบบ

ถายทอดการประชุมวุฒิสภาขัดของ เครื่องคอมพิวเตอรขัดของระหวางการใชงาน 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 4 x 5 = 20) 

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ที่ทําการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชน 

อัคคีภัย แผนดินไหว 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 4 x 5 = 20) 

8. ความเสี่ยงจากการกอวินาศกรรม / การลอบวางระเบิด 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 4 x 5 = 20) 

9. การปฏิบัติงานของสํานักกรรมาธิการ 3 สํานักยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

10. การปฏิบัติหนาที่ดานการประชุมไมมีมาตรฐาน 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

11. ขาดระบบการสืบคนขอมูลที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

12. การยกรางกฎหมายและการใหความเห็นในทางกฎหมายยังไมเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกวุฒิสภา 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
13. บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ทํางานเฉพาะดาน / ตําแหนง         

มีความเสี่ยงดานสุขภาพ 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
14. ระบบการตรวจสอบภายในที่ไมเขมแข็ง 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
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15. การจัดทําโครงการงานดานการประชาสัมพันธไมเปนไปตามแผนงานโครงการ 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
16. การสรางภาพลักษณองคกรขาดประสิทธิภาพ 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

17. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานดานการเงินการคลังไมมีประสิทธิภาพ 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

18. การไมนําขอมูลตนทุนผลผลิตมาใชประโยชนในการวางแผนเพื่อการบริหาร

จัดการ 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

19. บุคลากรของสํานักการตางประเทศขาดความรู ความเขาใจอยางแทจริงใน

กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของประเทศตางๆ 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

20. บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดความรู ความเขาใจในกฎหมายใหม 

เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2540 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 

21. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงานอยางถองแท 
 (คาความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยง 3 x 3 = 9) 

22. การตรวจติดตามคุณภาพระบบบริหารคุณภาพผิดพลาดและไมถูกตอง 
 (คาความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยง 3 x 3 = 9) 
23. กระบวนการในการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ ไมสามารถบรรลุเปาหมายตาม   

ที่กําหนด 
 (คาความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยง 3 x 3 = 9) 
24. การจัดทําระบบบริหารคุณภาพไมถูกตอง 
 (คาความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยง 3 x 3 = 9) 
25. วัสดุ – อุปกรณ และสถานท่ีในการจัดเก็บขอมูลลับหรือเอกสารลับและขอมูล  

ตาง ๆ ของสํานักกํากับและตรวจสอบขาดประสิทธิภาพ 

 (คาความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยง 3 x 3 = 9) 
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26. ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมใหความสําคัญตอความรวมมือในการ

ประหยัดพลังงาน 
 (คาความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยง 2 x 3 = 6) 
27. การเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการขาดประสิทธิภาพ 
 (คาความเสี่ยงนอย ระดับความเสี่ยง 2 x 1 = 2) 
 
จากการประเมินความเสี่ยงพบวาระดับความเสี่ยงที่อยูในเกณฑสูง – สูงมาก (16-25) 

มีจํานวน 21 ความเสี่ยง ซึ่งผูรับผิดชอบจะตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง

เรงดวน ประกอบดวย 
1. แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555)   

ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 
2. บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบางสวนไมใหความสําคัญและความ

รวมมือตอการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคลจัดขึ้น 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 
3. การไมสามารถใหบริการดานขอมูล / เอกสารแกกรรมาธิการ / สมาชิกวุฒิสภา 

และผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25) 
4. การสื่อสารขอมูลภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมมีประสิทธิภาพ 

 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25)  
5. บุคลากรของสํานักการประชุมขาดองคความรูและความแมนยําในขอบังคับ   

การประชุม 
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 5 x 5 = 25)  
6. เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดการขัดของระหวางการใช

งาน เชน ระบบอินทราเน็ตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขัดของ ระบบการ

ถายทอดการประชุมวุฒิสภาขัดของ เครื่องคอมพิวเตอร ขัดของระหวาง        

การใชงาน 

 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 4 x 5 = 20)  
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7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ที่ทําการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชน 

อัคคีภัย แผนดินไหว 

 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 4 x 5 = 20)  
8. ความเสี่ยงจากการกอวินาศกรรม/การลอบวางระเบิด  
 (คาความเสี่ยงสูงมาก ระดับความเสี่ยง 4 x 5 = 20) 
9. แผนงาน/โครงการไมตรงตามความตองการของสมาชิกวุฒิสภา 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
10. การปฏิบัติงานของสํานักกรรมาธิการ 3 สํานักยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
11. การปฏิบัติหนาที่ดานการประชุมไมมีมาตรฐาน 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
12. ขาดระบบการสืบคนขอมูลที่ทันสมัยและรวดเร็ว 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
13. การยกรางกฎหมายและการใหความเห็นในทางกฎหมายยังไมเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกวุฒิสภา 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
14. บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ทํางานเฉพาะดาน / ตําแหนง         

มีความเสี่ยงดานสุขภาพ 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
15. ระบบการตรวจสอบภายในที่ไมเขมแข็ง 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
16. การจัดทําโครงการงานดานการประชาสัมพันธไมเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
17. การสรางภาพลักษณองคกรขาดประสิทธิภาพ 
 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
18. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานดานการเงินการคลังไมมีประสิทธิภาพ 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
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19. การไมนําขอมูลตนทุนผลผลิต  มาใชประโยชนในการวางแผนเพื่อการ      

บริหารจัดการ 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
20. บุคลากรของสํานักการตางประเทศขาดความรู ความเขาใจอยางแทจริงใน

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับของประเทศตางๆ 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
21. บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดความรู ความเขาใจในกฎหมายใหม 

เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 (คาความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยง 4 x 4 = 16) 
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แผนบริหารความเสี่ยงของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551 



วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

2. เพื่อใหแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555) ไดนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3. เพื่อใหระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร

ระดับ

ความเสี่ยง

1. แผนยุทธศาสตร 1. เครื่องมือดานการบริหาร 1. สํานักงานเลขาธิการ สูงมาก    ไมสามารถยอมรับความ

สํานักงานเลขาธิการ จัดการภาครัฐแนวใหม วุฒิสภาไมสามารถ 5 x 5 = 25    เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลด

วุฒิสภา ฉบับที่ 2 ที่กําหนดไวในแผน พัฒนาองคกรให    ความเสี่ยง  ดังนี้

(พ.ศ.2551-2555) ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 2 กาวทันหนวยงาน 1. จัดทําโครงการทบทวน ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

ไมสามารถดําเนินการ เปนเรื่องใหมและยาก ภาครัฐอื่น ๆ แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2551 551,000

ใหบรรลุเปาประสงค สําหรับการทําความเขาใจ 2. สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ

ที่กําหนดไว 2. บุคลากรของสํานักงาน วุฒิสภาไมสามารถ วุฒิสภา ฉบับที่ 2 

เลขาธิการวุฒิสภายังไมมี พัฒนาองคกรไปสู (พ.ศ. 2551-2555)

ความรูความเขาใจที่ดีพอ การเปนองคกรมืออาชีพ  และจัดทําแผนปฏิบัติ

เกี่ยวกับการนําแผน ตามวิสัยทัศนที่กําหนด ราชการประจําป

ยุทธศาสตรไปสูการ ไวในแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2553 ของ

ปฏิบัติทําใหแผนงาน/ ฉบับที่ 2 สํานักงานเลขาธิการ-

โครงการที่กําหนดขึ้น วุฒิสภาใหสอดคลอง

มาตรการ/

แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

1
6



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

ไมสามารถขับเคลื่อน 3. สํานักงานเลขาธิการ กับกลยุทธที่กําหนด

แผนยุทธศาสตรได วุฒิสภาไมสามารถให ไวในแผนยุทธศาสตร

เทาที่ควร บริการสมาชิกวุฒิสภา โดยมีการชี้แจงเพื่อ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ฉบับที่ 2

(พ.ศ. 2551-2555)

2. จัดฝกอบรมใหความรู ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

แกบุคลากรของ พ.ศ. 2551 สํานักพัฒนาทรัพยากร

สํานักงานเลขาธิการ บุคคล

วุฒิสภาเกี่ยวกับการ สํานักนโยบายและแผน

บริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม

3. มีการแตงตั้งผูประสาน ปงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน

งานดานนโยบายและ พ.ศ. 2551

แผนเพื่อทําหนาที่ใน

การประสานงาน

เสนอแนะ สนับสนุน

การจัดทําแผน

ผูรับผิดชอบระยะเวลาความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

1
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป

(การบริหารโครงการ)

การติดตามและ

ประเมินผลและแผน

ตางๆ ของสํานักตางๆ

2. แผนงาน/โครงการไม 1. ไมมีการนําความตองการ 1. สมาชิกไมพึงพอใจการ สูง 1. ขอรับนโยบายจาก ปงบประมาณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตรงตามความตองการ ของสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่ของ 4 x 4 = 16 ประธานวุฒิสภาและ พ.ศ. 2551

ของสมาชิกวุฒิสภา มาประกอบในการจัดทํา สํานักงานเลขาธิการ รองประธานวุฒิสภา

แผนงาน/โครงการ วุฒิสภา เพื่อจัดทําแผนเรงดวน

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหกระบวนการทํางาน และระบบการใหบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คลองตัว เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา

2. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีความชํานาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

1. การสื่อสารขอมูลภายใน 1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 1. สมาชิกวุฒิสภาไม สูงมาก    ไมสามารถยอมรับความ

สํานักงานเลขาธิการ ไมสื่อสารขอมูลที่ไดรับ พึงพอใจการปฏิบัติงาน 5 x 5 = 25    เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลด

วุฒิสภาไมมีประสิทธิภาพ ใหเกิดความเขาใจที่ ของสํานักงานเลขาธิการ    ความเสี่ยง  ดังนี้

ถูกตองตรงกัน วุฒิสภา  เนื่องจากขอมูล 1. จัดใหมีการประชุม ปงบประมาณ สํานักการประชุม

ที่ไดรับมีความลาชา ภายในเพื่อซักซอม พ.ศ. 2551

หรือมีความคลาดเคลื่อน ความเขาใจและวางแผน

เตรียมการกอนการ

ประชุมวุฒิสภาทุกครั้ง

2. จัดทําคูมือเตรียมความ

พรอมกอนการประชุม

และสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับคูมือดังกลาว

เพื่อใหบุคลากรที่

เกี่ยวของสามารถ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

2. บุคลากรของสํานัก 1. สถานการณทางการเมือง 1. บุคลากรของสํานัก สูงมาก    ไมสามารถยอมรับความ

การประชุมขาดองค มีการเปลี่ยนแปลง การประชุมไมสามารถ 5 x 5 = 25    เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลด

ความรูและความแมนยํา 2. ขอบังคับการประชุม ใหคําแนะนําที่ถูกตอง    ความเสี่ยง  ดังนี้

ในขอบังคับการประชุม มีการเปลี่ยนแปลง แกสมาชิกวุฒิสภา 1. จัดใหมีการประชุม ปงบประมาณ สํานักการประชุม

3. บุคลากรบางสวนขาดการ 2. การใหขอมูลตอสมาชิก ภายในเพื่อซักซอม พ.ศ. 2551

พัฒนาตนเองใหทัน วุฒิสภามีความลาชา ความเขาใจและวางแผน

กับสถานการณ เปนผลใหสมาชิกวุฒิสภา เตรียมการกอนการ

ไมพึงพอใจการปฏิบัติ ประชุมวุฒิสภาทกุครั้ง

หนาที่ของสํานักงาน 2. จัดทําคูมือเตรียมความ ปงบประมาณ สํานักการประชุม

เลขาธิการวุฒิสภา พรอมกอนการประชุม พ.ศ. 2551

วุฒิสภาและสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับคูมือ

ดังกลาวเพื่อใหบุคลากร

ที่เกี่ยวของสามารถ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

2
0



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

3. บุคลากรของสํานักงาน 1. บุคลากรบางสวนมีภารกิจ 1. บุคลากรของสํานักงาน สูงมาก    ไมสามารถยอมรับ

เลขาธิการวุฒิสภา การปฏิบัติราชการในชวง เลขาธิการวุฒิสภาไมได 5 x 5 = 25    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

บางสวนไมใหความสําคัญ ของการจัดฝกอบรม รับการพัฒนาอยาง    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

และความรวมมือตอการ 2. หลักสูตรการฝกอบรม ตอเนื่อง 1. จัดหลักสูตรการฝกอบรม ปงบประมาณ สํานักพัฒนาทรัพยากร

เขารับการฝกอบรมใน ไมสอดคลองกับภารกิจ 2. บุคลากรของสํานักงาน โดยแบงเปนรุนตางๆ พ.ศ. 2551 บุคคล

หลักสูตรตาง ๆ ที่สํานัก งานที่รับผิดชอบ เลขาธิการวุฒิสภาไมมี เพื่อใหบุคลากรของ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. การประชาสัมพันธ ความรูที่เพียงพอเพื่อ สํานักงานเลขาธิการ

จัดขึ้น เกี่ยวกับหลักสูตรการ นําไปพัฒนางานของ วุฒิสภาสามารถเลือก

ฝกอบรมยังไมเพียงพอ สํานักงานเลขาธิการ เขารับการฝกอบรมได

4. ไมมีการทํา Training วุฒิสภาใหมีความ 2. วางแผนการจัด ปงบประมาณ สํานักพัฒนาทรัพยากร

Need อยางแทจริง ทันสมัย หลักสูตรการฝกอบรม พ.ศ. 2551 บุคคล

3. การพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับ

ของสํานักงานเลขาธิการ ตําแหนง/สายงาน

วุฒิสภาไมบรรลุ 3. จัดทําโครงการจัดทํา ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

วัตถุประสงคที่กําหนด แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2551 สํานักพัฒนาทรัพยากร

ไวตามแผนยุทธศาสตร รายบุคคล (Individual บุคคล

การพัฒนาบุคลากร Development Plan ทุกสํานัก

: IDP) 4,000,000

4. จัดทํา Training Need ปงบประมาณ สํานักพัฒนาทรัพยากร

พ.ศ. 2551 บุคคล

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ผูรับผิดชอบระยะเวลา

2
1



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

4. การไมสามารถใหบริการ 1. การจัดเก็บเอกสาร 1. สมาชิกวุฒิสภา/ สูงมาก    ไมสามารถยอมรับ

ดานขอมูล / เอกสารแก ดานกรรมาธิการของ กรรมาธิการและผูรับ 5 x 5 = 25    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

กรรมาธิการ / สมาชิก สํานักกรรมาธิการยังไม บริการไมพึงพอใจใน    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

วุฒิสภาและผูรับบริการ เปนระบบสงผลให การใหบริการของ 1. จัดใหมีการนํารองการ ปงบประมาณ สํานักกรรมาธิการ 1 2 3

ไดอยางรวดเร็ว มี การบริการดานขอมูล สํานักงานเลขาธิการ จัดเก็บเอกสารดวย พ.ศ. 2551

ประสิทธิภาพ และ แกกรรมาธิการ/สมาชิก วุฒิสภา ระบบอิเล็กทรอนิกส

ประสิทธิผล วุฒิสภายังไมมี (Electronic Document

ประสิทธิภาพเทาที่ควร Management)

2. บุคลากรของสํานัก โดยใชระบบการจัดเก็บ

กรรมาธิการตองใชเวลา ที่เปนแบบเดียวกัน

ในการคนหาเอกสารมาก

สงผลตอการปฏิบัติ

หนาที่เนื่องจากบุคลากร

มีจํากัด

3. มีขอมูลเอกสารจํานวนมาก

4. ขอมูลที่จัดเก็บไมเปน

ระบบเดียวกัน ทําใหยาก

ตอการคนหาและไม

สามารถนํามาใชไดอยาง

ทันทวงที

ความเสี่ยง ผูรับผิดชอบระยะเวลาปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

2
2



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

5. เครื่องมือดานเทคโนโลยี 1. เครื่องคอมพิวเตอร 1. ไมสามารถใหบริการ สูงมาก ไมสามารถยอมรับความ

สารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณตอพวงอื่น ๆ ไดตามความตองการ 4 x 5 = 20 เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลดและ

เกิดการขัดของระหวาง อุปกรณในระบบเครือขาย ของผูใชบริการ ถายโอนความเสี่ยง  ดังนี้

การใชงาน เชน ระบบ เสื่อมสภาพเนื่องจาก 2. ผูรับบริการไมพึงพอใจ (ลดความเสี่ยง)

อินทราเน็ตของสํานักงาน มีอายุการใชงานมานาน ตอการใหบริการ 1. จัดจางบุคลากรภายนอก ปงบประมาณ สํานักเทคโนโลยี

เลขาธิการวุฒิสภาขัดของ 2. จํานวนบุคลากรที่มีอยูไม 3. สํานักงานเลขาธิการ ตําแหนงชางเครื่อง พ.ศ. 2551 สารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบถายทอดการประชุม เพียงพอตอการดูแล วุฒิสภาอาจไดรับความ คอมพิวเตอรเขามา สํานักบริหารงานกลาง

วุฒิสภาขัดของ เครื่อง ใหบริการการซอมบํารุง เสียหายอันเนื่องมาจาก เสริมงาน

คอมพิวเตอรขัดของ เครื่องคอมพิวเตอร การขัดของของระบบ 2. จัดทําโครงการจัดทํา ปงบประมาณ สํานักเทคโนโลยี

ระหวางการใชงาน อุปกรณในระบบเครือขาย คอมพิวเตอร ระบบแจงซอมเครื่อง พ.ศ. 2551 สารสนเทศและการสื่อสาร

และซอฟแวร คอมพิวเตอรทาง 100,000

อินทราเน็ต

(ถายโอนความเสี่ยง)

3. จัดทําโครงการเพิ่ม ปงบประมาณ สํานักเทคโนโลยี

ประสิทธิภาพการบํารุง พ.ศ. 2551 สารสนเทศและการสื่อสาร

รักษาและซอมแซม 1,490,000

เครื่องคอมพิวเตอร

โดยการ Outsource

ผูรับผิดชอบระยะเวลาความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

2
3



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 1. สํานักงานเลขาธิการ- 1. บุคลากรของสํานักงาน สูงมาก    ไมสามารถยอมรับ

อาคารสถานที่ ที่ทําการ วุฒิสภามีสถานที่ทําการ เลขาธิการวุฒิสภา 4 x 5 = 20    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ของสํานักงานเลขาธิการ อยูบนอาคารสูง ประสบอันตรายในกรณี    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

วุฒิสภา เชน  อัคคีภัย 2. บุคลากรของสํานักงาน ที่เกิดสถานการณหรือ 1. ทําการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

แผนดินไหว เลขาธิการวุฒิสภาไมได ภัยพิบัติตาง ๆ และเผยแพรขอมูล พ.ศ.2551

มีการฝกซอมและซักซอม 2. เอกสารสําคัญของทาง ขาวสารตาง ๆ เพื่อให

เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับ ราชการ/ทรัพยสินของ ความรูที่ถูกตองแก

สถานการณรายแรง ทางราชการ และบุคคล บุคลากรของสํานักงาน

ไดรับความเสียหาย/ เลขาธิการวุฒิสภา

สูญหาย/ถูกทําลายหรือ 2. จัดทําแผนเพื่อเตรียม ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

ไมสามารถปฏิบัติงาน ความพรอมในกรณี พ.ศ.2551

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่เกิดสถานการณ

รายแรงตาง ๆ 

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา

2
4



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

7. ความเสี่ยงจากการกอ 1. สถานการณทางการเมือง 1. บุคลากรของสํานักงาน สูงมาก    ไมสามารถยอมรับ

วินาศกรรม/การลอบ มีความไมแนนอน และ เลขาธิการวุฒิสภา 4 x 5 = 20    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

วางระเบิด เกิดความรุนแรงได ประสบอันตรายในกรณี    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. บุคลากรของสํานักงาน ที่เกิดสถานการณหรือ 1. ทําการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

เลขาธิการวุฒิสภาไมได ภัยพิบัติตาง ๆ และเผยแพรขอมูล พ.ศ.2551

มีการฝกซอมและซักซอม 2. เอกสารสําคัญของทาง ขาวสารตาง ๆ เพื่อให

เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับ ราชการ/ทรัพยสินของ ความรูที่ถูกตองแก

สถานการณรายแรง ทางราชการ และบุคคล บุคลากรของสํานักงาน

ไดรับความเสียหาย/ เลขาธิการวุฒิสภา

สูญหาย/ถูกทําลายหรือ 2. จัดทําแผนเพื่อเตรียม ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

ไมสามารถปฏิบัติงาน ความพรอมในกรณี พ.ศ.2551

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่เกิดสถานการณ

รายแรงตาง ๆ 

3. ใหมีการตรวจสอบ ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

วัตถุระเบิดกับบุคคล พ.ศ.2551

ที่มาติดตอราชการ

กับสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา

2
5



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

8. การปฏิบัติงานของสํานัก 1. การทํางานในแตละกลุม 1. สมาชิกวุฒิสภา / สูง    ไมสามารถยอมรับ

กรรมาธิการ 3 สํานักยัง งานมีแนวทางการ กรรมาธิการขาดความ 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน เชื่อถือในตัวบุคลากรของ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. บุคลากรของสํานัก สํานักกรรมาธิการ 1. จัดทํามาตรฐานในการ ปงบประมาณ สํานักกรรมาธิการ 1 2 3

กรรมาธิการประสบ 2. สมาชิกวุฒิสภา / ปฏิบัติงานของสํานัก พ.ศ. 2551

ปญหาในการปฏิบัติงาน กรรมาธิการใหความ กรรมาธิการใหเปน

เพราะไมมีมาตรฐาน เชื่อถือและเจาะจงใช รูปแบบเดียวกันเพื่อ

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เฉพาะบุคลากรบางคน วางแนวทางในการ

3. สํานักกรรมาธิการมี บริหารจัดการ

บุคลากรจํานวนมากและ

มีงานเรงดวนสงผลให

บุคลากรไมมีโอกาส

ทําความเขาใจรวมกัน

อยางสม่ําเสมอ

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

2
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

9. การปฏิบัติหนาที่ดานการ 1. มีการจัดประชุมในหลาย 1. สมาชิกวุฒิสภา / สูง    ไมสามารถยอมรับ

ประชุมไมมีมาตรฐาน รูปแบบในเวลาที่ กรรมาธิการไมพึงพอใจ 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

เกี่ยวเนื่องกัน การจัดประชุมของ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ 1. จัดทํามาตรฐานการ ปงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนา

วุฒิสภาขาดแนวทาง วุฒิสภาเทาที่ควร ปฏิบัติงานดานการ พ.ศ. 2551 ความเปนมืออาชีพ

การจัดประชุมที่เปน 2. การจัดประชุมเกิดความ ประชุมของสํานักงาน ดานงานประชุม

มาตรฐานเดียวกัน ผิดพลาดในบางครั้ง เลขาธิการวุฒิสภา ของสํานักงานเลขาธิการ

(มีหลายรูปแบบ) สงผลใหสํานักงาน วุฒิสภา

3. บุคลากรของสํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ทุกสํานักที่เกี่ยวของ

เลขาธิการวุฒิสภา ถูกตําหนิ

บางสวนขาดประสบการณ

การทํางาน เนื่องจาก

มกีารโอนยายมาใหม

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

2
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

10. ขาดระบบการสืบคน 1. มีเอกสารประกอบ 1. การใหบริการของ สูง    ไมสามารถยอมรับ

ขอมูลที่ทันสมัยและ การพิจารณาราง สํานักงานเลขาธิการ 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

รวดเร็ว พระราชบัญญัติ วุฒิสภาไมทันตอ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

จํานวนมาก ความตองการของ 1. จัดทําฐานขอมูลและ ปงบประมาณ สํานักกฎหมาย

2. มีความตองการใชเอกสาร สมาชิกวุฒิสภา ระบบการสืบคน พ.ศ. 2551

ประกอบการพิจารณา คณะกรรมาธิการ เอกสารประกอบการ

รางพระราชบัญญัติ 2. สมาชิกวุฒิสภา พิจารณาเพื่อเผยแพร

เปนจํานวนมาก คณะกรรมาธิการ บนเว็บไซตของ

3. สมาชิกวุฒิสภา เกิดความไมพึงพอใจ สํานักงานเลขาธิการ

คณะกรรมาธิการ และ จากความลาชาในการ วุฒิสภาและบนระบบ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบริการของบุคลากร Intranet ของ

มีความตองการขอมูล ของสํานักงานเลขาธิการ สํานักกฎหมาย

สารสนเทศหลากหลาย วุฒิสภา 2. จัดทําโครงการวิจัยการ ปงบประมาณ สํานักวิชาการ

ใชสารสนเทศของ พ.ศ. 2551

สมาชิกวุฒิสภา

บุคลากรของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาและ

ผูที่เกี่ยวของในวงงาน

วุฒิสภา

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

2
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

11. การยกรางกฎหมายและ 1. ความตองการของ 1. สมาชิกวุฒิสภาไมให สูง    ไมสามารถยอมรับ

การใหความเห็นในทาง สมาชิกวุฒิสภาในการ ความเชื่อถือในผลการ 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

กฎหมายยังไมเปนที่ ยกรางกฎหมายและการ ปฏิบัติงานทางดาน    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

ยอมรับของสมาชิก ใหความเห็นในทาง กฎหมาย 1. จัดทําโครงการความ ปงบประมาณ สํานักกฎหมาย

วุฒิสภา กฎหมายมีเปนจํานวนมาก รวมมือแลกเปลี่ยน พ.ศ. 2551

2. บุคลากรของสํานักงาน ประสบการณในการ

เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติงานดาน

ขาดทักษะและประสบ - นิติบัญญัติระหวาง

การณในการยกราง สํานักงานเลขาธิการ

กฎหมายและการทํา วุฒิสภากับสํานักงาน

ความเห็นในทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อเพิ่มพูนความรู

และประสบการณใหกับ

บุคลากรของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลาความเสี่ยง

2
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

12. บุคลากรของสํานัก 1. การนั่งปฏิบัติงานอยาง 1. บุคลากรของสํานักงาน สูง    ไมสามารถยอมรับ

งานเลขาธิการวุฒิสภา ตอเนื่องติดตอกันเปน เลขาธิการวุฒิสภา 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ที่ทํางานเฉพาะดาน / เวลานานหลายชั่วโมง ที่ปฏิบัติงานเฉพาะดาน    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

ตําแหนง มีความเสี่ยง ทําใหเกิดปญหาตอ อาจประสบปญหา 1. เสนอใหมีการตรวจ ปงบประมาณ สํานักการคลังและ

ดานสุขภาพ สุขภาพของบุคลากร ความเจ็บปวย สุขภาพประจําปเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 งบประมาณ

2. สภาพแวดลอมในการ อันเนื่องมาจากการ ในโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ คณะกรรมการ

ปฏิบัติงานบางตําแหนง ทํางาน การปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการขาราชการ

กอใหเกิดปญหาดาน 2. รัฐบาลตองเสียคาใชจาย โดยไมเสียคาใชจาย และลูกจางสํานักงาน

สุขภาพของบุคลากร ในการรักษาพยาบาล เลขาธิการวุฒิสภา

ของสํานักงานเลขาธิการ กับบุคลากรที่ประสบ 2. เสนอใหมีการจัดซื้อ ปงบประมาณ สํานักการคลังและ

วุฒิสภา เชน การสูดดม ปญหาการเจ็บปวย เครื่องฟอกอากาศ พ.ศ. 2551 งบประมาณ

หมึกพิมพ อันเนื่องมาจากการ เพื่อนํามาติดตั้งใน คณะกรรมการ

ทํางาน สํานักที่มีความเสี่ยง จัดสวัสดิการขาราชการ

จากสภาพแวดลอม และลูกจางสํานักงาน

ในการปฏิบัติงาน เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบระยะเวลาความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

3
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

13. ระบบการตรวจสอบ 1. จํานวนบุคลากรไม 1. สํานักงานเลขาธิการ สูง    ไมสามารถยอมรับ

ภายในที่ไมเขมแข็ง เพียงพอตอการปฏิบัติ วุฒิสภาเกิดความเสียหาย 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

งานตามอํานาจหนาที่ อันเนื่องมาจากระบบการ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. บุคลากรของสํานักงาน ตรวจสอบภายในที่ 1. ศึกษาแนวทางการ ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

เลขาธิการวุฒิสภายังไม ไมเขมแข็งสงผลให ยกระดับกลุมงาน พ.ศ. 2551 กลุมงานตรวจสอบภายใน

มีความรู ความเขาใจ การปฏิบัติภารกิจของ ตรวจสอบภายใน สํานักการคลังและ

เกี่ยวกับระบบการ สํานักงานเลขาธิการ ใหเปนสํานัก งบประมาณ

ควบคุมภายในและ วุฒิสภาขาดประสิทธิภาพ 2. จัดบรรจุบุคลากรเขามา ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

การตรวจสอบภายใน และประสิทธิผล เพิ่มเติมใหเพียงพอ พ.ศ. 2551

ตอการปฏิบัติภารกิจ

3. ใหความรูกับบุคลากร ปงบประมาณ คณะกรรมการติดตาม

ของสํานักงานเลขาธิการ พ.ศ. 2551 และจัดทํารายงานผล

วุฒิสภาเรื่องระบบ ระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

3
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

14. การจัดทําโครงการงาน 1. ผลกระทบจากสภาวะ 1. การประชาสัมพันธ สูง    ไมสามารถยอมรับ

ดานการประชาสัมพันธ ทางการเมือง และการเผยแพร 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ไมเปนไปตามแผนงาน/ ความรูขาดความ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

โครงการ ตอเนื่อง 1. จัดทํามาตรการ ปงบประมาณ สํานักประชาสัมพันธ

2. การประชาสัมพันธ การปฏิบัติงานเพื่อนํา พ.ศ. 2551

และการเผยแพร ไปสูการปฏิบัติอยาง

ไมเปนไปตามเปาหมาย เครงครัด

2. สรางความเขาใจ ปงบประมาณ สํานักประชาสัมพันธ

รวมกันเกี่ยวกับ พ.ศ. 2551

แผนประชาสัมพันธ

ระหวางระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติการ

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

3
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

15. การสรางภาพลักษณ 1. ประสิทธิภาพการทํางาน 1. บุคลากรดาน สูง    ไมสามารถยอมรับ

องคกรขาดประสิทธิภาพ ของบุคลากรดานการ ประชาสัมพันธ 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ประชาสัมพันธดอย ปฏิบัติงานลาชา    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. ขาดความรวมมือดาน ไมเหมาะสมและขาด 1. จัดจางบุคคลภายนอก ปงบประมาณ สํานักประชาสัมพันธ

ขอมูลตาง ๆ จาก คุณภาพไมตรงตาม (Outsource) จัดทําแผน พ.ศ. 2551

หนวยงานที่เกี่ยวของ เปาหมาย ประชาสัมพันธเพื่อเปน

2. ประชาชนทั่วไปขาด แนวทางปฏิบัติของ

ความรูความเขาใจและ องคกร

การเขามามีสวนรวมใน 2. จัดการฝกอบรมใหกับ ปงบประมาณ สํานักประชาสัมพันธ

องคกร บุคลากรระดับ พ.ศ. 2551

ผูอํานวยการกลุมงาน

ขึ้นไปของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อ

ใหความเห็นวาการ

ทําหนาที่ประชาสัมพันธ

เปนเรื่องของทุกคน

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

3
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3 . ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปมีความชัดเจน สามารถตอบสนองตอภารกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนไปอยางคุมคา และมีประสิทธิผล

3. เพื่อใหการจัดหาพัสดุครุภัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

1. ระบบฐานขอมูลเพื่อการ 1. สมาชิกวุฒิสภามีความ 1. สํานักงานเลขาธิการ สูง    ไมสามารถยอมรับ

บริหารงานดานการเงิน ตองการหลากหลาย วุฒิสภาไมสามารถสราง 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

การคลังไมมีประสิทธิภาพ รูปแบบ ความพึงพอใจให    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. ระบบการบริหารการเงิน สมาชิกวุฒิสภาได 1. ประสานกับหนวยงาน ปงบประมาณ สํานักการคลัง

การคลังของสวนราชการ ภายนอกเพื่อเปน พ.ศ. 2551 และงบประมาณ

มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางในการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ฐานขอมูลดานการเงิน

การคลัง

2. นําระบบเทคโนโลยี ปงบประมาณ สํานักการคลัง

สารสนเทศ มาใชเปน พ.ศ. 2551 และงบประมาณ

เครื่องมือในการพัฒนา

ฐานขอมูลดานการเงิน

การคลัง

ผูรับผิดชอบระยะเวลาความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

3
4



ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

2. การไมนําขอมูลตนทุน 1. ผูบริหารแตละระดับ 1. ไมสามารถนําขอมูล สูง    ไมสามารถยอมรับ

ผลผลิต มาใชประโยชน และบุคลากรใน ตนทุนผลผลิตมาใชเปน 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ในการวางแผนเพื่อการ สํานักงานเลขาธิการ เครื่องมือของสํานักงาน    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

บริหารจัดการ วุฒิสภา ไมเห็นประโยชน เลขาธิการวุฒิสภา เชน 1. ใหความรูแกบุคลากร ปงบประมาณ สํานักการคลัง

จากการจัดทําบัญชีตนทุน การลดตนทุนคาใชจาย ของสํานักงานเลขาธิการ พ.ศ. 2551 และงบประมาณ

ผลผลิต ในการปฏิบัติงาน วุฒิสภาในดานการ

วิเคราะหขอมูลตนทุน

ผลผลิตเพื่อนําไปสู

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการนําขอมูลตนทุน

ผลผลิตไปใชประโยชน

ในการบริหารจัดการ

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

3
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4 . ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

วัตถุประสงค

1. เพื่อปองกัน ลดปญหาอุปสรรค ความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับของทางราชการที่กําหนดไว

2. ควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับทางราชการ

ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

1. บุคลากรของสํานัก 1. การออกกฎหมาย 1. อาจทําใหสํานักงาน สูง    ไมสามารถยอมรับ

การตางประเทศขาด กฎระเบียบ และขอบังคับ เลขาธิการวุฒิสภา 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ความรู ความเขาใจ ของประเทศตาง ๆ เสียชื่อเสียงในเวทีระดับ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

อยางแทจริงในกฎหมาย มีเปนจํานวนมากและ ระหวางประเทศ 1. จัดใหมีการอบรม ปงบประมาณ สํานักการตางประเทศ

กฎระเบียบและขอบังคับ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา สรางความรู ความ พ.ศ. 2551

ของประเทศตาง ๆ 2. บุคลากรของสํานัก เขาใจเกี่ยวกับกฎ

การตางประเทศขาด ระเบียบและขอบังคับ

ความเขาใจในกฎหมาย ของประเทศตาง ๆ

กฎระเบียบ และขอบังคับ กอนการเดินทางไป

ของประเทศตาง ๆ ตางประเทศ

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

3
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ระดับ มาตรการ/

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ

2. บุคลากรของสํานักงาน 1. มีการออกกฎหมายใหม 1. บุคลากรของสํานักงาน สูง    ไมสามารถยอมรับ

เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อการบังคับใชทั่วไป เลขาธิการวุฒิสภาอาจ 4 x 4 = 16    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ขาดความรู ความเขาใจ 2. บุคลากรของสํานักงาน เสียชื่อเสียงเนื่องจาก    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

ในกฎหมายใหม เชน เลขาธิการวุฒิสภาขาด ไมดําเนินงานตาม 1. จัดใหมีการอบรม ปงบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

พระราชบัญญัติขอมูล ความสนใจที่จะศึกษา บทบัญญัติของกฎหมาย สรางความรูความเขาใจ พ.ศ. 2551 สํานักเทคโนโลยี

ขาวสารของทางราชการ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับกฎหมายใหม สารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ศ. 2540 กับวงงานรัฐสภา เชน พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติวาดวยการ ขอมูลขาวสารของทาง

กระทําผิดเกี่ยวกับ ราชการ พ.ศ. 2540 

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระยะเวลา

3
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