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ความเปนมา 
 
      มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) นําเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนเครื่องมือ

ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้              

สวนราชการสังกัดรัฐสภาไดมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 และไดนํา

เกณฑการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชในป พ.ศ. 2552 โดยกําหนดระยะเวลา

ปรับปรุงองคกรเปนระยะเวลา 3 ป โดยกําหนดใหเปนมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งตัวชี้วัดที่ 8.1 หมวด 2 การวางแผน         

เชิงยุทธศาสตร ในรหัส SP 7 กําหนดใหสวนราชการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชควบคูกับการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร โดยตองมีการวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการ และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตาม                

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555 เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
       คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร          

จึงไดวิเคราะหการดําเนินงานโครงการ และประมวลผลรายละเอียดของเกณฑในรหัส SP 7 ตามคูมือ

คําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสวน

ราชการสังกัดรัฐสภา และแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2552-2555 รวมทั้ง              

แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 โดยประสานกับสํานักที่เปน

ผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวทาง และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญที่ไดรับ

คัดเลือกมากําหนดแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring  

Organization of the Tread Way Commission) โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงโครงการสําคัญที่ไดรับการคัดเลือกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. 2555  
 

วิสัยทัศน  
               เปนองคกรธรรมาภบิาลทีไ่ดรับการยอมรับจากสมาชิกวฒุิสภาและประชาชน 
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 
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พันธกิจ 
                1. สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
                2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  

เปาหมายสูงสุด   

              สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ 

และเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดานนิติบัญญัติของชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร    

                ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาระบบปฏบิัติงานใหเปนไปตามหลักกิจการบริหาร                              

บานเมืองทีด่ี                                
                 ประเด็นยุทธศาสตรที่   2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 พัฒนาบคุลากร เพ่ือสนับสนนุภารกิจในวงงานนิตบิัญญัต ิ   

 
วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง 

                1. เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานมีความเขาใจหลักการ กระบวนการ และข้ันตอน

การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ในสวนหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ในรหัส SP 7 
                 2. เพ่ือใหผูบริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กํากับ การบริหารความเสี่ยงขององคกร 
                 3. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารสรางความเขาใจ ซึง่จะนําไปสูการลดโอกาส และ

ผลกระทบของความเสี่ยงขององคกรได 
                 4. เพ่ือใหผลการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาบรรลุเปาหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร 
                 5. เพ่ือใหมีระบบติดตาม และตรวจสอบผลการดาํเนินงานบริหารความเสี่ยงขององคกร 

 

ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง 

               ความเสี่ยง  คือ  เหตุการณ หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน 

ซึ่งจะสงผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตอการ

บรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกรระดับองคกร และระดับบุคคลได 
               ระบบบริหารความเสี่ยง  คือ  ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม  รวมทั้ง กระบวนการ 

การดําเนินงานตางๆ  โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือใหระดับ และขนาด 

2 



 

 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปน

ระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 
      การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร คือ การบริหารความเสี่ยงในระดับโครงสรางองคกร 

กระบวนการ และวัฒนธรรมประกอบเขาดวยกัน โดยมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ  

1. เปนการผสมผสานและเปนสวนหนึ่งของธุรกิจและสามารถนําไปใชกับองคประกอบอื่น

ในการบริหารองคกร 

2. พิจารณาความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งดานกลยุทธองคกรการ

ดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน 

3. มีแนวทางในเชิงรุก หรือความคิดแบบมองไปขางหนา โดยบงช้ีวาความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้น 

และควรเตรียมการบริหารความเสี่ยงอยางไร 

4. ไดรับการสนับสนุน และมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกระดับในองคกรการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจัดทําข้ึน เพ่ือรองรับกับสภาวการณ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล           

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงดานกระบวนการ ซึ่งกําหนดใหสวนราชการนําไป          

เปนแนวทางในการดําเนินการวิเคราะห โดยแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ ดังนี้ 
1.  สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) ไดแก 

                          1) มุมมองพื้นฐานดานความเสี่ยง (Set of Basis) 
2) ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) 

3) ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) 
4) การใหคุณคาดานความซื่อสัตยสุจริต และจริยธรรม (Integrity and Ethical Values) 

                          5) ส่ิงแวดลอมประกอบอื่นๆ 

2.  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) ไดแก 

1) มีกระบวนการในการกําหนดวัตถปุระสงค 

2) ตองกําหนดวัตถุประสงคกอนจึงระบุไดวาเหตุการณใดที่จะมีผลกระทบ 

     ตอวัตถุประสงค 
3) วัตถุประสงคตองสนับสนุน และสอดคลองกับพันธกิจขององคกร  

     และความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 
                   3.  การระบุเหตุการณ (Event Identification) ไดแก 

1) ระบุเหตุการณทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบตอวตัถุประสงค 

2) แยกแยะระหวางความเสี่ยงและโอกาส (Opportunity) 

3) สําหรับโอกาส (Opportunity) ใหยอนกลับไปที่กระบวนการกําหนดกลยุทธ 

                               และวัตถุประสงค 
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4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไดแก 
     1) วิเคราะห พิจารณาโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ(Impact)  

          เพ่ือใชในการตัดสินใจวาจะบริหารอยางไร 

2) ประเมินความเสี่ยงบนพืน้ฐานของความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk) 

    และความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ยอมรับได (Residual Risk) 
5.  มาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response) ฝายบริหารเลือกวาจะตอบสนองตอ 
    ความเสี่ยงอยางไร ไดแก  
    1) Avoid ลดโอกาสทีจ่ะเกิดใหเหลือศนูย 

                         2) Accept ยอมรับความเสี่ยงนั้น 

    3) Reduce ลดปริมาณความเสียหายใหนอยลง 

                         4) Share รวมกันรับความเสี่ยงกับองคกรอื่น หรือคนอื่น 

                         5) Transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่น หรือคนอื่น 

    6) Prevent ลดโอกาสทีจ่ะเกิดใหนอยลง 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เปนการกําหนดนโยบาย (Policies) 

และวิธีปฏิบตัิ (Procedures) เพ่ือใหมั่นใจวามีการดาํเนนิการตามมาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk 

Response) ที่กําหนดไว 
    7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เปนการระบุ 

(Identify) บนัทึกเก็บรักษา (Capture) และส่ือสาร (Communicate) ในรูปแบบ (Form) และกรอบเวลา 

(Timeframe) ที่ชวยบุคลากรตางๆใหทํางานในความรับผิดชอบของตนได 
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) ไดแก 

1) การบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรจะตองถูกติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
ตามความจําเปน 

2) การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กิจกรรมการติดตามทางการบริหารที่เกิดขึ้น 

เปนประจํา (Ongoing Management Activities) และการประเมนิผลเปนการเฉพาะ (Separate Evaluation) 

หรือทั้งสองประการ 
  
ประเภทของความเสี่ยง 
 

      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการ

วิเคราะหความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเนนการบูรณาการตัวชี้วัด เพ่ือใหสวนราชการนําหลักเกณฑมาใช

เปนแนวทางการจัดประเภทความเสี่ยงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
          1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  องคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตางๆ ที่อาจ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร และ

ดําเนนิการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

         2. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  องคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลที่จะ
เกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององคกร เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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(Good Governance) คือ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และความโปรงใสตรวจสอบได เปนตน รวมทั้ง 

องคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยตองมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ดานธรรมาภิบาล หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองที่ดี ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไดนํามาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการสวนราชการรัฐสภาที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3 วรรคสอง หมวด 5 สวนที่ 3 มาตรา 78 และหมวด 13              

มาตรา 279 มาเปนสวนสําคัญในการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ดังกลาว 

          3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  องคกรตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยตองดําเนนิการ ดังนี ้
     1) มีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําจัด ปองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ

ตางๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองการกูคืนขอมูลความเสียหาย (Back up and 
Recovery) 
     2) มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอน และภัยพิบัติที่อาจจะ

เกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
     3) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน ระบบ 

Anti-Virus หรือระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 
     4) มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตระดับ (Access rights) 
  4. ความเสี่ยงดานกระบวนการ องคกรตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของ

กระบวนการที่สรางคุณคา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ซึ่งในการบริหารความเสี่ยง

ดานกระบวนการอาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมาใชได โดยระบบการควบคุมกระบวนการมี

ปจจัยสําคัญ คือ 1) วัตถุประสงคของการควบคุม 2) ความคุมคาของการควบคุม 3) ความทันการณของ

การติดตามและบอกเหตุ 4) ความสม่ําเสมอของกลไกการควบคุม และ5) การจูงใจผูปฏิบัติงาน 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

                   1. การยอมรับความเสี ่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําใดๆ 

เพ่ิมเติม กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอยความนาจะเกิดนอย หรือเห็นวามีตนทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง 

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

โอกาสความนาจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพ่ือปองกันการปรับปรุงแกไข

กระบวนการ รวมทั้ง การกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 
                   3. การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด หรือการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน งดทําข้ันตอนที่ไมจําเปนและจะนํามาซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน 
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                   4. การกระจาย (Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง 

การลดโอกาสความนาจะเกิด หรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรับผิดชอบในความเสี่ยง การ

จางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทน และการจัดประกันภัย เปนตน 
 
การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

               การจัดระดับความเสี่ยง  หมายถึง  การนําผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเขาดวยกัน 

 
 

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
)
 

ไมสําคัญ/นอยมาก 1 1 2 3 4 5 
                                                                                                                                  ระดับของความเสี่ยง                                      
 
 
 

เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง    ระดับคะแนน ความหมาย           
 ต่ํา 1-3 ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมีการ 

                                                       จัดการเพ่ิมเติม 
  ปานกลาง 4-9 ระดับที่พอยอมรับไดแตตองมีการควบคมุเพื่อปองกันไมให 

                                                 ความเสี่ยงเคล่ือนยายไปยังระดบัที่ยอมรับไมได 

 สูง 10-16 ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยง  

                                                    เพ่ือใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 
 สูงมาก 17-25 ระดับทีไ่มสามารถยอมรับไดจาํเปนตองเรงจัดการใหอยูในระดับ 

   ที่ยอมรับไดทนัที 
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1. โอกาส (Likelihood)       

 
 

ระดับโอกาส คํานิยาม 

1           นานๆครั้ง     (แทบไมเกิดขึน้เลย) 

2           ไมบอย         (อาจเกิดขึ้นไดทุก 5 ป) 

3           ปานกลาง      (อาจเกิดขึ้นไดทุกป) 

4           บอย            (อาจเกิดขึ้นไดทุกเดือน) 

5           บอยมาก       (อาจเกิดขึ้นไดทุกวัน) 

 

 

2. ผลกระทบ  (Impact)  
 

  
ผลกระทบ คํานิยาม 

1 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการนอยมาก (แทบไมมีผลกระทบเลย) 

2 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการนอย (เจาหนาทีไ่ดรับเสียงบนหรือถูกตําหน)ิ 

3 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการปานกลาง (เจาหนาที่รองเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย) 

4 
กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจของผูใชบริการ

มาก (ผูบริหารถูกตําหนิหรือถูกรองเรียน) 

5 

 

กระทบตอความนาเช่ือถือขององคกร/ความพึงพอใจของผูใชบริการ

นอยมากที่สุด (ผูบริหารถูกลงโทษทางวินยั) 
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      ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนด           

แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร ในรหัส  SP 7 จะตองมีการวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการ และจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of  Sponsoring Organization of the Tread Way 
Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งตอง

ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกโครงการที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตาม

ประเด็นยุทธศาสตร และไดรับงบประมาณสูงสุดอยางนอยประเด็นยุทธศาสตรละ 1 โครงการมาดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จ หรือบรรลุ

เปาหมายของโครงการ 
      สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดกําหนดขั้นตอน และกระบวนการการดําเนินการในการวิเคราะห 

ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมตามหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) รวม 7 ข้ันตอน 

ดังนี้ 
  1.  การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
  2.  การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) 
  3.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  4.  กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response) 
  5.  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
  6.  ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
  7.  การติดตามผล และเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring) 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) เปนการกําหนดวัตถุประสงคของ
การดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความสอดคลองกับกลยุทธใน

ประเด็นยุทธศาสตร และไดรับงบประมาณสูงเปนอันดับแรก ซึ่งสามารถวิเคราะหความเสี่ยงไดครบถวนทุก

ดานชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงในดานตางๆ ทีน่าจะสงผล

กระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบาย และพิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับ

ความเสี่ยงเหลานั้นกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินกิจการตามแผนที่กําหนดไว 

 

บทที่ 2 
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)  
โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) เปนการวิเคราะห เพ่ือดําเนินการระบุความ

เส่ียง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดใหนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

(Good Govenance) ที่เก่ียวของมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงโครงการที่ไดรับการคัดเลือก โดยคํานึงถึง

ปญหา และอุปสรรคที่เปนสัญญาณบงช้ีอันจะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ ปจจัย

ภายใน และปจจัยภายนอกเปนสวนประกอบสําคัญ ดังนี้ 

     1. ปจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ของสวนราชการ วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหาร ความรู ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ

ทํางาน ขอมูล ระบบสารสนเทศ และเคร่ืองมืออุปกรณ เปนตน 
              2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดดวยองคกร เชน ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผูรับบริการ เครือขาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เปนตน 
 ซึ่งในการวิเคราะห เพ่ือระบุความเสี่ยงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดพิจารณาจากปจจัยเสี่ยง              

4 ดาน ดังนี้ 

      1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมบรรลุ

เปาหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภายนอกสงผลตอกล

ยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วิสัยทัศน หรือการกําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวม

และขาดการยอมรับจากภาคประชาชน และองคกรอิสระ รวมทั้ง การไมตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง 
      2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเกิดจากระบบงานภายในสํานักงานฯ กระบวนการ เทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรม บุคลากร ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนิน

โครงการ 
      3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหาร

งบประมาณไมถูกตองเหมาะสมสงผลใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยง          

ที่เก่ียวของกับการจัดสรรงบประมาณขององคกรไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน 
      4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง

การฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ เนื่องจากความไมชัดเจนไมทันสมัยไมครอบคลุม หรือความ

ไมชอบธรรม นอกจากสวนราชการจะตองพิจารณาปจจัยเสี่ยง ดังกลาวขางตนแลวจะตองนําแนวคิดหลัก 

ธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการรัฐสภาที่เก่ียวของมาเปนปจจัยในการวิเคราะห 

ความเสี่ยง เชน                      
1)  ดานกลยุทธ โครงการที่ไดรับคัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองประสิทธิผล  
      และการมีสวนรวม 
2) ดานการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองประสิทธิภาพ และความโปรงใส 
3) ดานการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
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4) ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองนิติธรรม และความเสมอภาค 

   ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีดังนี้ 
          1)  ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับงบประมาณมาดําเนนิการ 

          2)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี

ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใชเครื่องมือการบริหารงานที่เหมาะสม 
          3)  การมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ทุกฝายมีโอกาสเขารวมรับรู เรียนรู 

ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาและแนวทางแกไข และรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
          4)  ความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 
          5)  การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงการ

สนองตอบความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการอยางหลากหลายภายใน

ระยะเวลาทีกําหนด 

         6)  ภาระรับผิดขอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ 

และผลตอเปาหมายที่กําหนดไว 
         7)  นิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับดวยความ

เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
         8)  การกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ โดยมุงเนน

สรางความพึงพอใจในการใหบริการ 

         9)  ความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติ และไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน 
           โดยมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการสวนราชการรัฐสภาไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3 วรรคสอง หมวด 5 สวนที่ 3 มาตรา 

78 และหมวด 13 มาตรา 279 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนกระบวนการวิเคราะห และจัดลําดับความ
เส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทําการประเมินแลวทํา
ใหรูถึงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะ

ความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 
  1.  สูงมาก (Extreme) คะแนนความเสี่ยง 17-25 คะแนน 
  2.  สูง (High) คะแนนความเสี่ยง 10-16 คะแนน 
  3.  ปานกลาง (Medium) คะแนนความเสี่ยง 4-9 คะแนน 
  4.  ต่ํา (Low) คะแนนความเสี่ยง 1-3 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response) มีข้ันตอน ดังนี้ 

      1. การหลีกเล่ียงความเสี่ยง หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการ

หยุด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยงได 
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      2. การควบคุมความสูญเสีย หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง

ข้ันตอนบางสวนของกิจกรรม หรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง รวมถึงลดความนาจะเปนที่

เหตุการณที่เปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี 2 วิธี คือ 
          1)  การปองกันการเกิดความสูญเสีย 
          2)  การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย 
     3.  การรับความเสี่ยงเอาไวเอง หมายถึง หากทําการวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความ

เส่ียงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนที่จะไดรับอาจตองยอมรับความ

เส่ียงแตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
     4.  การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนความเสี่ยง 

และการจัดการแบงความเสี่ยงใหกับผูอ่ืน เชน การจางผูอ่ืนมาดําเนินเนินการแทน หรือการซื้อประกันภัย 
 

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) เมื่อไดประเมินความเสี่ยง และกําหนด
กลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดําเนินการกําหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให

หมดไป หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได โดยกิจกรรมที่กําหนดตองเปนกิจกรรมที่หนวยงานยังไมเคยปฏิบัติ

หรือเปนกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยูแลว แตไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได 

นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบใน

แผนบริหารความเสี่ยงขององคกร 

ขั้นตอนที่ 6 ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) การ

ส่ือสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงทุกข้ันตอน และกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ

ตองการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางทั่วถึงมีการเปดชองทางการสื่อสาร และ

รับทราบขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร และบุคลากรขององคกรไดเขาถึง โดยผานชองทาง

ตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผูบริหาร หรือการฝกอบรม เปนตน 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตาม และเผาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring) การติดตามและเฝาระวังความ

เส่ียง โดยการกําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลวาแตละหนวยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการ

จัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามาตรการในการ

ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถ             

ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดใหมีการรายงานผล รวม 2 ครั้ง คือ 
            1. การรายงานผลครั้งแรกเปนการรายงานในรอบไตรมาสที่ 2 ภายในวนัที่ 30 มีนาคม 2555 

            2. การรายงานผลในครั้งที่ 2 เปนการรายงานในรอบไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
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         การดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดเอาไว โดยมีการคัดเลือกโครงการที่มี

ผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรมาดําเนินการบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดการ

กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสงผลกระทบตอความสําเร็จ หรือการบรรลุเปาหมายของโครงการ นอกจากนี้ 
เพ่ือใหการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงสามารถขับเคลื่อนไดทั่วทั้งองคกร สําหรับการวิเคราะห เพ่ือระบุ

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) คณะทํางานพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก

โครงการ เพ่ือนํามาดําเนินการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ 
      1. เปนโครงการที่ไดรับงบประมาณสูงสุดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
      2. เปนโครงการที่ดําเนินการ เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถบรรลุเปาประสงค

ภายใตประเด็นยุทธศาสตร 

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการ

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-

2559) ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

          1. การจัดทําโครงการในรูปแบบของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555          

รวม 16 โครงการ ในแตละประเด็นยุทธศาสตร มีดังน้ี 
     1) ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏบิัติงานใหเปนไปตาม 
                                                   หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
                  เปาประสงคหลัก การบริหารจัดการ และการปฏิบัตงิานเปนไปตามหลักบริหาร 

             กิจการบานเมอืงที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของ 
             ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 

บทที่ 3 
แนวทางการดําเนินวิเคราะหการบริหารความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีโครงการ รวม 3 โครงการ คือ 
               1. โครงการ เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
               2. โครงการ จัดทําขอมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของวุฒิสภา 
               3. โครงการ จัดทําวารสารวิชาการของวุฒิสภา 

2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               เปาประสงคหลัก ขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจบุัน 
       ผูใชเขาถึงไดงาย และเช่ือมโยงกับเครือขาย ทั้งใน และตางประเทศ 

            ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูล และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไมมโีครงการแตอยางใด 

           3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนนุภารกิจในวงงานนติิบญัญตัิ     

                เปาประสงค บุคลากรมีศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความ 
                                 ตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
           ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ในวงงานนิติบัญญัติ มีโครงการ รวม 13 โครงการ คือ 
      1.  โครงการ พัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) 
      2. โครงการ พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) 

      3. โครงการ พัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) 

      4. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
      5. โครงการ ประชุมชี้แจงกฎระเบียบการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหสอดรับกับพ.ร.บ.ใหม 

(ระบบแทง) 
               6. โครงการ พัฒนาองคความรู 
               7. โครงการ สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง (ทุนการศึกษา) 
               8. โครงการ แลกเปล่ียน และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 
               9. โครงการ สงขาราชการไปศึกษา/อบรมกับหนวยงานภายนอก 
              10. โครงการ สัมมนา และศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคกร 
              11. โครงการ เสริมสรางความสัมพันธ และการทํางานเปนทีม 
              12. โครงการ พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
              13. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความผาสุกของบคุลากร 

 2. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนํามาบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐาน COSOฯ ของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มดีังนี้ 
    1) เปนโครงการที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการบรรลผุลตามเปาหมายขององคกร 
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    2) เปนโครงการที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนสิ่งแวดลอม หรือการใหบริการ

ข้ันพื้นฐานของประชาชน 
    3) เปนโครงการที่ใชงบประมาณสูงสุด  
3. การพิจารณาคัดเลือกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เพื่อนํามาดําเนินการวิเคราะห และจัดทําแผนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการสําคัญตาม

ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีข้ันตอนดังนี้  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมมีโครงการในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

ดังนั้น การคัดเลือกโครงการที่จะนํามาบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) จึงไดคัดเลือกโครงการในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 และ3 ของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร โครงการที่สอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตร  งบประมาณที่ไดรับ  

1. โครงการ เสริมสรางความรูความ

เขาใจในการดาํเนินการการ

ประเมินผลตามคํารับรองการ         
ปฏิบัติราชการของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 
ผูรับผดิชอบ : สํานักนโยบาย 
และแผน 

    

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ใน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการตาม

หลักกิจการบานเมืองที่ดี  กลยุทธที่  2 

พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการ

บานเมืองที่ดี  กลยุทธที่ 3 พัฒนางานดาน

วิชาการ และกลยุทธที่ 4 พัฒนากระบวนการ

เสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผู มี ส วนไดส วนเสียของประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความรูความเขาใจ

ในการดําเนินการการประเมินผลตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

ไดรับงบประมาณสูงสุด

เปนลําดับแรก จํานวน

240,000 บาท 

2. โครงการ แลกเปล่ียน และศึกษา

ดูงาน ณ ตางประเทศ 
ผูรับผดิชอบ : สํานักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ใน

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู และ

การจัดการความรูของประเด็นยุทธศาสตร

ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ในวงงานนิติบัญญัติ  

ไดรับงบประมาณสูงสุด

เปนลําดับแรก จํานวน

5,700,000 บาท 
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  ในขั้นตอนการดําเนินการฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั หมวด 

2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรไดประสานสํานักสํานักนโยบายและแผนผูรับผิดชอบโครงการ เสริมสราง 

ความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภาในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลผูรับผิดชอบโครงการ 

แลกเปล่ียน และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ใหรายงานผลการดําเนินงานโดย

กรอกขอมูลรายละเอียดของโครงการดังกลาวในประเด็น ดังนี้  1. กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินการ           

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 3. ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม (รายงานผลรายไตรมาส ) 4. ผลลัพธ/

ดัชนีความกาวหนาการดําเนินการ  5. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ  และ 6. ผูรับผิดชอบโครงการ

ตามแบบฟอรม A การรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ซึ่งฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ 

นําขอมูลที่สํานักผูรับผิดชอบโครงการไดรายงานตามแบบฟอรม A ดังกลาว มาดําเนินการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงาน โดยใชแบบฟอรม B เพื่อรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
  

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification) มีข้ันตอน ดังนี้ 
      1. การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ฝายเลขานุการคณะทํางาน 

พัฒนาคุณภาพฯ ดําเนินการวิเคราะห และระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ครอบคลุมทั้ง 9 ดาน          

คือ หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความโปรงใส การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม 

การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการรัฐสภา          

พรอมประสานสํานักผูรับผิดชอบโครงการใหกรอกขอมูลในแบบฟอรม A ซึ่งสํานักผูรับผิดชอบโครงการฯ           

ตองดําเนินการวิเคราะห และระบุความเสี่ยงจากทุกกิจกรรมในการดําเนินโครงการฯ และกรอกขอมูลใน

แบบฟอรม A ทุกชอง 
     2.  การระบุความเสี่ยง เมื่อไดดําเนินการวิเคราะห เพ่ือระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยระบุประเภทความเสี่ยงแลวดําเนินการบันทึกผลการวิเคราะหในแบบฟอรม B ในชองลําดับที่ 1 

และระบุปจจัยของความเสี่ยงแลวดําเนินการบันทึกผลการวิเคราะห ในแบบฟอรม B ในชองลําดับที่ 3  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เมื่อฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ ได

ดําเนินการระบุประเภทความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมของโครงการฯ แลวเสร็จ ใหระบุโอกาสของการเกิด

ความเสี่ยงวาจะกอใหเกิดความเสียหายในระดับใด และหากเกิดความเสี่ยงข้ึนจะสงผลกระทบถึงใครบาง และใน

ระดับเทาใด โดยการกรอกผลการวิเคราะห ในแบบฟอรม B ในชองลําดับที่ 4-6  

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เมื่อฝายเลขานุการคณะทํางาน

พัฒนาคุณภาพฯได ดํ า เนิ นก ารประ เมิ นผลความ เสี่ ย ง เ รี ยบร อยแล ว  ใน ข้ันตอนต อ ไปให 

ดําเนินการกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง ไดแก การหลีกเล่ียงความเสี่ยง การควบคุมความสูญเสีย

การรับความเสี่ยงไวเอง หรือการโอนความเสี่ยง โดยการกรอกผลการวิเคราะหในแบบฟอรม B ชองลําดับที่ 7 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities) หลังจากไดประเมินความเสี่ยงและกําหนด

กลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดําเนินการกําหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให

หมดไป หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได โดยกิจกรรมที่กําหนดตองเปนกิจกรรมที่หนวยงานยังไมเคยปฏิบัติ 

หรือเปนกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยูแลวแตไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได 

นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบใน

แผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน และกรอกขอมูลในแบบฟอรม B ชองลําดับที่ 2 

ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารและการเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)           

การส่ือสาร และการเผยแพรแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพจะชวยปองกันความ

เส่ียงตางๆ ไมใหเกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงตางๆ ลงได ปจจัยสําคัญ คือ ผูบริหารตองมี

สวนสําคัญในการกําหนดนโยบายและผลักดันใหเกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และเจาหนาที่ทุกคน

จะตองมีสวนรวมในการนําแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ไปเปนกรอบ

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององคกร นอกจากนี้ ชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะชวยให

บุคลากรสามารถสื่อสารขอมูลที่เก่ียวของกับความเสี่ยงทั้งในองคกรระหวางองคกร  และกระบวนการทํางาน

ตางๆ ไดเปนอยางดี 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring) มีดังนี ้

1.  การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ 

ประสานสํานักผูรับผิดชอบโครงการใหดําเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรร

มาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ใหบรรลุผล ซึ่งจะตองมีการติดตาม และรายงานผลในแตละไตรมาส เพ่ือให

เกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผลคือเปน

การประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามผลการจัดการความ

เส่ียงที่ ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม             

ในแบบฟอรม B ชองลําดับที่ 8 โดยการติดตามผลแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
   1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เกณฑ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ในรหัส SP 7 ไดมี
การกําหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส 

ซึ่งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ ไดกําหนดรายงานผลอยางนอย 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
    2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่

รวมอยูในการดําเนินงานตางๆ ตามปกติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือหาแนวทางในการจัดการความ

เส่ียงตอไป 
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2. การประเมิน และทบทวนการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ในรหัส SP 7 กําหนดใหมีการสรุปผล
ดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐาน COSOฯ ในปตอไป โดยการสรุป และประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปที่

ผานมา รวมทั้ง จัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร

ความเสี่ยงใหดีย่ิงข้ึน  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

  

โครงการ       เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลคํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผูรับผิดชอบ   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการ และการปฏบิัติงานเปนไปตามหลัก 

       บริหารกจิการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจ 
       ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย     

ผูตรวจสอบและประเมินผล   รองเลขาธกิารวุฒิสภา (นายวุฒิชัย  วชัรีรัตน) 
หลักการและเหตุผล  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดใหสวนราชการดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ฯ ประกอบกับ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กําหนดกลยุทธที่ 1.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยสวนราชการไดจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 เพ่ือใชเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

องคกรประกอบกับการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาในแตละป โดยเฉพาะตัวชี้วัด “ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ” (PMQA : Public Section Management Quality 
Award) ประกอบดวย 7 หมวด โดยเกณฑทั้ง 7หมวด มีสองสวน ไดแก สวนที่

เปนกระบวนการ หมวด 1-6 และสวนที่เปนผลลัพธ หมวด 7 ที่นํามาเปนกรอบ

การประเมินผลตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2553-2555  ดังนั้น เพ่ือเปนการ 

 

บทที่ 4 
รายละเอียดโครงการทีไ่ดรับคัดเลือกมาดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
  และการรายงานผลการดําเนินการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรของ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. 2555 และเตรียมความพรอม ในเร่ือง PMQA   
ที่จะดําเนินการในป 2556 ในระดับที่เขมขนขึ้น จึงจัดทํา “โครงการเสริมสราง
ความรูความเขาใจในการดําเนินการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555” เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอองคกรตอไป 

1. วัตถุประสงคของโครงการ 
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนนิงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

2. ผลผลิต 
- กลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ  

3. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
- รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

4. ผลลัพธ 
 - กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการและ PMQA 
6. ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 - รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

และ PMQA 
7. จํานวนเงินงบประมาณ    

เปนจํานวนเงนิ   240,000   บาท 
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โครงการ   เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ระยะเวลา 

2554 2555    แผนดําเนินงาน 
                            กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หนวย

นับ 

เปาหมาย

ราย

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุมเปาหมาย/สถานที ่

1. กิจกกรรมที่ 1 ชี้แจงกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
    1) ขออนมุัติโครงการ 
    2) จดัทาํรายละเอียดโครงการ 
           -ประสานวิทยากร 
        - จัดทาํเอกสาร 
          และแบบสอบถาม 

    3) จดัสัมมนา เพื่อสรางความรู

ความเขาใจเกีย่วกับคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
     4) สรุปประเมนิผลโครงการ     

             
 
 
 

ครั้ง 

ครั้ง 
 
 

 
ครั้ง 

 
 
 

ครั้ง 

 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

 
1 
 
 
 

1 

50,000 กลุมเปาหมาย 
1. ผูบริหารจาํนวน 30 คน  
2. คณะทํางานพัฒนา 
    คุณภาพการบริหาร 
    จัดการภาครัฐ  
    (Working Team)  
    ในแตละหมวด  
    รวมจาํนวน 73คน 
3. นักวิเคราะหนโยบาย 
    และแผน จาํนวน 18 คน 
4. เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
    จํานวน 4 คน 
5. ตัวแทนสาํนักๆ ละ  
    2 คน จํานวน 36 คน 

สถานที ่
- สํานักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
2
0



 
 

ระยะเวลา 

2554 2555    แผนดําเนินงาน 
                            กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หนวย

นับ 

เปาหมาย

ราย

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุมเปาหมาย/สถานที ่

1. กิจกรรมที่ 2 การเตรียม 
    ความพรอมเพื่อเสริมสรางความรู 
    ความเขาใจ PMQA ใน 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

    1) ขออนมุัติโครงการ 
    2) จดัทาํรายละเอียดโครงการ 
           -ประสานวิทยากร 
        - จัดทาํเอกสาร 
          และแบบสอบถาม 

    3) จดัสัมมนา เพื่อสรางความรู

ความเขาใจเกีย่วกับคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงาน-

เลขาธิการวุฒสิภา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
     4) สรุปประเมินผลโครงการ     

             
 
 
 

ครั้ง 

ครั้ง 
 
 

 
ครั้ง 

 
 

 
ครั้ง 

 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 

190,000 กลุมเปาหมาย 
1. ผูบริหารจาํนวน 30 คน  
2. คณะทํางานพัฒนา 
    คุณภาพการบริหาร 
    จัดการภาครัฐ  
    (Working Team)  
    ในแตละหมวด  
    รวมจาํนวน 73คน 
3. นักวิเคราะหนโยบาย 
    และแผน จาํนวน 18 คน 
4. เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
    จํานวน 4 คน 
5. ตัวแทนสาํนักๆ ละ  
    2 คน จํานวน 36 คน 

สถานที ่
- สํานักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา 
 

 
 2

1



 
 
 
 
โครงการ   เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ผูรับผิดชอบ   กลุมงานติดตามและประเมินผล  สํานักนโยบายและแผน     

 

 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ      

ความเสี่ยง 
กลยุทธที่ใชจัดการ

กับความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. การขออนุมัติ 
   โครงการ 

1. ระยะเวลาดําเนินการกระชั้นชิด 
    เกินไป 

4 5 20 ควบคุมความเสี่ยง - เสนอขออนุมัติโครงการพรอมรายละเอียด 
   ตั้งแตตนปงบประมาณ 

 

ดานการ

ดําเนินการ 

(Operation 
Risk:O) 

2. การบริหาร 
    โครงการ 

1. รายละเอียดโครงการไมชัดเจน 
 

2. โครงการไมแลวเสร็จตามกรอบ 
    ระยะเวลา 

3 
 

4 

5 
 

5 

15 
 

20 

ยอมรับได 
 

ควบคุมความเสี่ยง 

- เสนอรายละเอียดในแตละกิจกรรมอยาง 

   ชัดเจน 

1. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานลวงหนา  
    โดยกําหนดกรอบกิจกรรมการดําเนินงาน 
    อยางชัดเจน 
2. ศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    ตลอดเวลา 

แบบฟอรม B 
การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

2
2



 
 

 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ      

ความเสี่ยง 
กลยุทธที่ใชจัดการ

กับความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 3. ขั้นตอนการดําเนินการมีปจจัย 
    แทรกอื่นๆ ทําใหไมสามารถ 
    ทํางานไดตามกําหนด 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานมีความ 
    ยุงยากซับซอนอาจทําใหเขาใจ 
    ไมตรงกัน 

4 
 
 
 

5 

5 
 
 
 

5 

20 
 
 
 

25 

ควบคุมความเสี่ยง 
 
 
 

ควบคุมความเสี่ยง 

1. ศึกษาและวางแผนการดําเนินกิจกรรม 
    ลวงหนา 
2. ดําเนินการแกไขปญหาทันทีเมื่อ 
    ตรวจสอบพบ 

1. ศึกษาและวางแผนการดําเนินกิจกรรม 
    ลวงหนา 
2. กําหนดขั้นตอน/กิจกรรมและปฏิบัติงาน 
    ลวงหนา 

 

3. กลุมเปาหมาย   
        

กลุมเปาหมายไมใหความรวมมือ 
เทาที่ควร 

4 5 20 ควบคุมความเสี่ยง 1. สรางแรงจูงใจโดยการคัดเลือกวิทยากร 
    ที่มีคุณภาพ 
2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

2
3
 



 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ   

 

โครงการ  แลกเปล่ียน และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนนุภารกิจในวงงานนติิบญัญตั ิ    
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร บคุลากรมีศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตอง 
                                                การของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  
ผูตรวจสอบและประเมินผล  รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสมศักดิ์ มนูญปจุ) 
หลักการและเหตุผล        ในปจจุบันสังคมไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ อยาง

ตอเนื่อง และตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การ

ปกครอง และการบริหารราชการแนวใหมตามมาอยางมากมาย เพ่ือใหสามารถปรับตัว

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมที่สุดวุฒิสภาในฐานะหนวยงานนิติ

บัญญัติของชาติจึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติภารกิจดานตางประเทศ เพ่ือเปนประตู

เช่ือมไปสูการขยายความสัมพันธ และสรางความรวมมือกับประเทศตางๆ ในเวที

ระหวางประเทศ กลาวคือ วุฒิสภาไดพยายามสรางกระชับความสัมพันธกับองคกรนิติ

บัญญัติของนานาประเทศใหแนนแฟนอยูเสมอทั้งในระดับทวิภาคี คือ การแลกเปลี่ยน

การเยือนระหวางกันของวุฒิสภาไทยกับรัฐสภาตางประเทศ และระดับพหุภาคี คือ การ

เขารวมเปนสมาชิก และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคกรรัฐสภาระหวางประเทศ

เพ่ือปกปองรักษาผลประโยชนของประชาชน และประเทศชาติ รวมทั้ง เปนหนทาง

นําไปสูความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน

ฐานะหนวยงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาจึงมีหนาที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรให

เปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติ รวมถึง

การมีวิสัยทัศนในดานตางๆ ซึ่งวิธีการที่สําคัญรูปแบบหนึ่ง ไดแก การสนับสนุนให

สมาชิกวุฒิสภา และขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมีโอกาสเดินทางไป

แลกเปล่ียน หรือศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ เพ่ือจะไดเกิดการเรียนรู และแลกเปล่ียน

ประสบการณดานวงงานรัฐสภาตางประเทศ และสามารถนําความรู ประสบการณที่

ไดรับจากการเดินทางมาปรับใชประโยชนกับวงงานรัฐสภาของไทย เพ่ือสามารถปฏิบัติ

หนาที่รองรับภารกิจของวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนเปนการเสริมสราง

เครือขายความสัมพันธ และความรวมมืออันดีระหวางขาราชการไทยกับเจาหนาที่

รัฐสภาตางประเทศ และยังเปนแนวทางในการผลักดันใหหนวยงานเปนที่ยอมรับ และ

มีภาพลักษณที่ดีตอสังคมระหวางประเทศอีกดวย 
 
1. วัตถุประสงคของโครงการ 
 1.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับความรู และโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณกับระบบงานรัฐสภาไทย

กับตางประเทศ 

24 



 
          1.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดนําความรู และประสบการณที่ไดรับมาประยุกต หรือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
2. ผลผลิต 
 - สมาชิกวุฒสิภา และขาราชการสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาไดเดนิทางไปแลกเปลี่ยน เยือน และศึกษา

ดูงานดานระบบงานรัฐสภา ณ ตางประเทศ 
 
3. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
            - สมาชิกวุฒิสภา และขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเขารวมโครงการฯ อยางนอย 10 ครั้ง 
 

4. เง่ือนไขความสําเร็จของผลผลิต 
 4.1 บุคลากรมีความสนใจ 
          4.2 ไดรับการจดัสรรงบประมาณตามที่กําหนด 
          4.3 ไดรับการสนบัสนุนในระดบันโยบาย 
 

5. ผลลัพธ 
 - ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรู และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับระบบงานรัฐสภา

ตางประเทศเพิ่มขึ้น 
 
6. ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 - ผูเขารวมโครงการฯ จัดทาํรายงานผลการแลกเปลี่ยน เยือน และศกึษาดูงาน ณ ตางประเทศ  
จํานวน 10 ฉบับ  
 
7. เง่ือนไขความสําเร็จของผลลัพธ 
              7.1 ผูบริหารใหการสนับสนุน 
          7.2 การพัฒนาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง 
 

8. จํานวนเงินงบประมาณ    
เปนจํานวนเงนิ   5,700,000  บาท 

25 



โครงการ    แลกเปลี่ยน และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 
 

ระยะเวลา 

2554 2555    แผนดําเนินงาน 
                            กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หนวย

นับ 

เปาหมาย

ราย

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุมเปาหมาย/สถานที ่

1. จัดเตรียมความพรอม 
    โครงการ โดยศึกษากรอบแนวทาง 
    การดาํเนินการและความตองการ 
    ขององคกรและขอมูลดานตางๆ 
2. จัดทํารายละเอียดการดาํเนินการ 
3. การขออนมุัติโครงการ 
4. ดําเนนิกิจกรรมของโครงการ 
      1) การศึกษาดูงานตางประเทศ 
        ของขาราชการฯ 
    2) การแลกเปลี่ยนขาราชการ 
        ไทย-ตางประเทศ   

5. ติดตามผลการดําเนินโครงการ 
6. สรุปผลการดําเนนิโครงการ 
7. รวบรวมเอกสารรายงานสรุปผล 
    การดาํเนินโครงการ 

            ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

ฉบับ 

ฉบับ 

1 
 
 
 

1 
1 
 
8 
 

2 
 

1 

- 
- 

5,700,000 กลุมเปาหมาย 
- สมาชิกวุฒสิภา และ

ขาราชการสํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 
สถานที ่
- รัฐสภาตางประเทศ 
 
 
 
 

 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
2
6



 

 

โครงการ แลกเปลี่ยน และศกึษาดูงาน ณ ตางประเทศ    
ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 พัฒนาบคุลากร เพื่อสนับสนนุภารกิจในวงงานนิตบิัญญัต ิ  
ผูรับผิดชอบ  กลุมงานวิชาการและการพฒันา  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 

 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ      

ความเสี่ยง 
กลยุทธที่ใชจัดการ

กับความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. การขออนุมัติ 
   โครงการ 

 

1. ระยะเวลาดําเนินการกระชั้นชิด 
    เกินไป 
 
 

2. ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนและ 
    ศึกษาดูงานตางประเทศไมสามารถ

    กําหนดไดแนนอน ขึ้นอยูกับ 
    นโยบายของประเทศนั้น 

4 
 
 
 

4 

5 
 
 
 

3 

20 
 
 
 

12 

ควบคุมความเสี่ยง 
 
 
 

ยอมรับได 

 

1. เสนอขออนุมัติโครงการตั้งแตชวงตนป 
    งบประมาณ 
2. กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการให 
    ชัดเจน 
- ตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

ดานการ

ดําเนินการ 

(Operation 
Risk:O) 

2. การบริหาร 
    โครงการ 

1. รายละเอียดโครงการไมชัดเจน 

2. ขั้นตอนการดําเนินการมีปจจัย 
    แทรกอื่นๆ ทําใหไมสามารถ 
    ทํางานไดตามกําหนด 

3 

4 

5 

5 

 
 

15 

20 

 
 

ยอมรับได 

ควบคุมความเสี่ยง 

 
 

- เสนอเอกสารที่มีรายละเอียดอยางชัดเจน 

1. วางแผนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
    ลวงหนา 
2. ดําเนินการแกไขปญหาทันทีเมื่อ 
    ตรวจสอบพบ 

แบบฟอรม B 
การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO  

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
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การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ      

ความเสี่ยง 
กลยุทธที่ใชจัดการ

กับความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

  3. ขั้นตอนการดําเนินงานมีความ 
    ยุงยากซับซอนอาจทําใหเกิดความ 
    เขาใจไมตรงกัน 
 

4. มีความลาชาในทางปฏิบัติ 
 

5 

 
 
 

3 

5 
 
 
 

5 

 

25 
 
 

 
15 

ควบคุมความเสี่ยง 
 
 

 
ยอมรับได 

1. ศึกษาขั้นตอนและวางแผนการดําเนิน 
    กิจกรรมของโครงการลวงหนา 
2. กําหนดขั้นตอนกระบวนการลวงหนา 
 
- มีการกําหนดระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน 
   อยางชัดเจน 
 

ดานการ

ปฏิบัติตาม

กฎหมาย/

กฎระเบียบ 

(Complianee 
Risk:C) 

1. การทําสัญญา 
   กับบริษัท 
   ดูแลการศึกษา 
   ดูงานใน 
   ตางประเทศ 

- ขาดการเปรียบเทียบขอมูลของบริษัท

   ที่ทําสัญญา 
 

2. มีความลาชาในการดําเนินการ 
    ซึ่งอาจทําใหเกิดปญญาเกี่ยวกับ 
    งานพัสดุ 

 

4 
 
 

3 

 
 

5 
 
 

5 

 
 

20 
 
 

15 

 
 

ควบคุมความเสี่ยง 
 
 

ยอมรับได 

 
 

- นําบริษัทมากกวา 2 แหงมาเปรียบเทียบ 
   ราคาและขอเสนอ 
 

- กําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ 
   อยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

2
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม A 
การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO  

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

 
โครงการ เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบปฏบิัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
ผูรับผิดชอบ   กลุมงานติดตามและประเมินผล  สํานักนโยบายและแผน     

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
ดําเนินกิจกรรม 

(ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 

2554-มีนาคม 2555) 

ผลลัพธ/ดัชนีความกาวหนา 
ในการดําเนินการ 

ปญหา/อุปสรรค 
ในการดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
  2
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แบบฟอรม A 
การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO  

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

 
โครงการ  แลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนติิบญัญตั ิ

ผูรับผิดชอบ   กลุมงานวิชาการและการพฒันา  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
ดําเนินกิจกรรม 

(ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 

2554-มีนาคม 2555) 

ผลลัพธ/ดัชนีความกาวหนา 
ในการดําเนินการ 

ปญหา/อุปสรรค 
ในการดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

3
0
 



 

หมายเหต ุ

  แบบฟอรม A การรายงานผลการดําเนินโครงการ เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการ
การประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และโครงการ 

แลกเปลี่ยน และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 โดยฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเปนผูกําหนดแบบฟอรม และมอบหมาย

ใหสํานักผูรับผิดชอบโครงการที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูกรอกรายละเอียดขอมูลตามที่กําหนด พรอมทั้ง             

แนบหลักฐานการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ของแตละกิจกรรมในโครงการ ดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

31 



 
โครงการ เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบปฏบิัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
ผูรับผิดชอบ   กลุมงานติดตามและประเมินผล  สํานักนโยบายและแผน     

 
 
 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

กิจกรรม ปจจัยเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
กลยุทธที่ใชจัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

แบบฟอรม B 
การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO  

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
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โครงการ แลกเปลี่ยน และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนติิบญัญตั ิ  
ผูรับผิดชอบ  กลุมงานวิชาการและการพฒันา  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 
 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

กิจกรรม ปจจัยเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
กลยุทธที่ใชจัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

แบบฟอรม B 
การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO  

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
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หมายเหต ุ

  แบบฟอรม B การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรนําขอมูลที่ไดจากการรายงานผลการ

ดําเนินการตามแบบฟอรม A ของสํานักผูรับผิดชอบโครงการมาดําเนินการวิเคราะหในเบื้องตน เพ่ือใหทราบผล

ความคืบหนาการดําเนินการของโครงการ เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการการประเมินผลคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และโครงการ แลกเปล่ียน และศึกษา

ดูงาน ณ ตางประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 






















