


 
ค ำน ำ 

การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลนับเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญ และ 
มีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 
โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย ทั้งนี้  การบริหารความเสี่ยง ตามหลัก          
ธรรมาภิบาลนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจ  
จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในภาพรวม โดยการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมของ
โครงการ รวมถึงการวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือให้ระดับ และขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบ 

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้าง
ความรู้ความเข้ าใจให้ กับผู้บริหาร  และบุคลากรของส านั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภาเกี่ ยวกับ 
เรื่องการบริหารความเสี่ยง และเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักนโยบายและแผน 
จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ส านักนโยบายและแผนได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way 
Commission) โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยง การระบุ  
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลการด าเนินการ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ดังกล่าว ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO เป็นการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส านัก 
ที่เกี่ยวข้องจะได้น าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO ท่ีจัดท าขึ้นนี้ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

   

 

 

 
        ส านักนโยบายและแผน 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ 
 



สำรบัญ 
 

                   หน้า 
บทท่ี ๑ บทน ำ            

* ความเปน็มา          ๑ 
* วิสัยทัศน ์          ๑ 
* วัตถุประสงค์ในการบรหิารความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภบิาล    ๑ 
* ประเภทของความเสี่ยง                 ๒  
* ค าจ ากดัความ                  ๓ 
* วิธีจดัการความเสี่ยง         ๕ 
* การจดัระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)      ๕ 
* วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)   ๘ 
 

บทท่ี ๒ ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 
 (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
 โครงกำรส ำคัญตำมประเดน็ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

* ขั้นตอนที ่๑ การก าหนดเป้าหมายการบรหิารความเสี่ยง    ๑๑ 
  (Objective Setting) 

* ขั้นตอนที ่๒ การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)    ๑๑ 
* ขั้นตอนที ่๓ การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment)    ๑๒ 
* ขั้นตอนที ่๔ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจดัการกับแต่ละความเสีย่ง (Risk Response)  ๑๓ 
* ขั้นตอนที ่๕ กิจกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Control Activities)   ๑๓ 
* ขั้นตอนที ่๖ ข้อมูลและการสือ่สารด้านการบรหิารความเสี่ยง    ๑๔ 

  (Information and Communication) 
* ขั้นตอนที ่๗ การตดิตาม และเฝ้าระวงัความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)   ๑๔ 

 
บทท่ี ๓ กำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 
 (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission 
 โครงกำรส ำคัญตำมประเดน็ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

* การคดัเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง     ๑๕ 
* การพิจารณาคัดเลือกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์    ๑๙ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
- ตารางจ าแนกโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     ๒๐ 

ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพื่อน ามาบริหาร 
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลมาตรฐาน COSO 

* วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง        ๒๒ 
* การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)      ๔๔ 
* การก าหนดแนวทาง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ง (Risk Response)  ๔๙ 
* การก าหนดกิจกรรมควบคมุความเสี่ยง (Control Activities)    ๕๐ 
* การสื่อสารและการเผยแพรแ่ผนบริหารความเสี่ยง (Information and   ๕๑ 
 Communication) และการตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยง (Monitoring) 
* แผนผังแสดงกระบวนการการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง    ๕๓ 
 ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 

 
บทท่ี ๔ รำยละเอยีดโครงกำรที่ได้รับคดัเลือกมำด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  ตำมหลกัธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO (Committee of Sponsoring   
 Organization of the Tread Way Commission) โครงกำรส ำคัญ 
 ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ  
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบปฏิบัติงำนให้เปน็ไปตำมหลกับริหำรกิจกำร ๕๔ 
 บ้ำนเมืองท่ีด ี

- โครงการ ปรับปรุงโสตทัศนปูกรณ์เพื่อสง่เสรมิและประชาสัมพันธบ์ทบาท  ๕๔ 
อ านาจหน้าทีข่องสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผู้รับผิดชอบ ส านกัประชาสมัพันธ ์

- โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลติสื่อ  ๕๘ 
สิ่งพิมพ์และทดแทนของเดิม ผู้รับผดิชอบ ส านักการพิมพ์ 

* ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๖๒ 
- โครงการ จัดหาระบบตรวจจับการรุกรานเครือข่ายสารสนเทศ   ๖๒ 

(Intrusion Prevention System – IPS)  
ผู้รับผิดชอบ ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- โครงการ จัดหาระบบตรวจวิเคราะห์และบนัทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ๖๕ 
(Network Monitor and Management) 
ผู้รับผิดชอบ ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 



 

* ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนภำรกิจในวงงำนนิติบัญญัติ ๖๘ 
- โครงการ เสรมิสร้างความสมัพันธ์ในการท างาน ผู้รบัผิดชอบ    ๖๘ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
- โครงการ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผูร้บัผิดชอบ    ๗๑ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 
ภำคผนวก 

* แบบฟอร์ม A การรายงานผลการด าเนินโครงการทีไ่ด้รบัคัดเลือกมาบรหิาร 
 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring   
  Organization of the Tread Way Commission) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส าหรบัผู้รับผดิชอบโครงการใช้รายงานผลการด าเนนิการในแต่ละกิจกรรมเป็นรายไตรมาส  
(๓ เดือน) ที่ได้รบัการคดัเลอืกในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ – ๓ 

* แบบฟอร์ม B การรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way 
Commission) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับส านกันโยบายและแผนใช้รายงาน 
ผลการด าเนินโครงการ ๒ ไตรมาส ครั้งที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถนุายน ๒๕๕๙) และ
ครั้งที ่๒ ในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
  เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (vision) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

  ส านักนโยบายและแผน จึงได้พิจารณาโครงการตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้น าหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ด้าน มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์  
โดยพิจารณาโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๒ โครงการ ทั้งนี้ ได้ประสานส านักที่รับผิดชอบโครงการ 
ทั้ง ๖ โครงการในการร่วมพิจารณาแนวทาง ขั้นตอน และกิจกรรม รวมทั้ง แผนการด าเนินงานของโครงการ 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา และประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

๑. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การลดโอกาส และ
ผลกระทบของความเสี่ยงในการด าเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. เพื่อให้ผลการด าเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

๓. เพ่ือให้มีระบบติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินโครงการตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ประเภทของควำมเสี่ยง 
 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ส่วนราชการน าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มาใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งสามารถแบ่งประเภทความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์  หลังเกิดจากการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการ
ขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการ  
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจพลาด  
หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ ยงเนื่องจากระบบภายในของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม/บุคลากร/ความพอเพียงของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณ  
ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากการขาดการจัดหาข้อมูล  
การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและ
การเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความ  
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการ  
ท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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ค ำจ ำกัดควำม 

 ๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ
ทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
โดยลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุ 
ที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย
และ ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

 ๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้น 
ได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์  และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 ๓. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ ยง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
หมายถึง ความถี่หรือโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ  (Impact) หมายถึง ขนาด 
ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเมื่อท าการประเมินแล้ว ท าให้ทราบ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ๑) สูงมาก ๒) สูง ๓) ปานกลาง และ ๔) ต่ า 

 ๔. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์  
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก 
ดังนี้ 
 ๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรง และ  
ไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ และไม่ด าเนินการใดๆ  
 ๒) การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ 
การออกแบบหรอืการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
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 ๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น 
ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น  
การหยุดด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้ความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  
การลดขนาดของงาน หรือกิจกรรมลง 
 ๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้
ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 

 ๕. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กร 
จะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้าน
กลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุน 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

 ๖. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งด าเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ 
  ๑) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
  ๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  
เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 
  ๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  ๔) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

 ๗. ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง  
ผลเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมาย  หรือนอกเหนือความ
คาดหมาย (บางครั้งอาจใช้ค าว่าโอกาส ซึ่งมันจะท าให้รู้สึกเป็นไปในทางบวกหรือเกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่ค าว่า 
ความไม่แน่นอน มักจะท าให้รู้สึกเป็นไปในทางลบ และอาจมีการเกิดขึ้นแล้วแต่เปลี่ยนแปลงได้) 

 ๘. ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย  
การด าเนินการ จ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิฉะนั้นปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ปัญหา
อาจมิได้เกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผลใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการเสี่ยง  
อาจไม่ได้กลายเป็นปัญหาเสมอไป (เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบก็อาจมีความ
เสียหายมาก – น้อยแตกต่างกัน 
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วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง 

  โดยในการจัดการความเสี่ยง สามารถแบ่งวิธีการด าเนินการออกเป็น ๔ วิธี คือ 
๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระท าใดๆ เพ่ิมเติม 

กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อย หรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ 

๒. การลด (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลด
โอกาสความน่าจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการ รวมทั้ง การก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน 

๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด หรือการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท าขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และจะน ามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างาน และลดขอบเขตการด าเนินการ เป็นต้น 

๔. การกระจาย (Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง 
การลดโอกาสความน่าจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการแบ่งโอนการหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง  
และการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน เป็นต้น 
 

กำรจัดระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

               การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การน าผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน 
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องค์ประกอบในการจดัระดบัความเสี่ยง (Degree of Risk) มีดังนี ้

๑. แผนผังกำรประเมินควำมเสี่ยง 
    

     ระดบัโอกาส (ความเปน็ไปได้) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ร 

                           
                         ระดบัของความเสี่ยง 
  

๒. เกณฑ์ในกำรยอมรับควำมเสีย่ง 

ระดับควำมเสี่ยง ระดับคะแนน ควำมหมำย 

ต่ า ๑ – ๓ 
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้อง 
มีการจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง ๔ – ๙ 
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยงัระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

สูง ๑๐ – ๑๖ 
ระดับที่ไมส่ามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตอ่ไป 

สูงมาก ๑๗ – ๒๕ 
ระดับที่ไมส่ามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันท ี
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Risk Assessment Matrix 

 

ต่ ำมำก/ 

น้อยมำก 
ต่ ำ/น้อย ปำนกลำง สูง/บ่อย 

สูงมำก/
บ่อยมำก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผล
กร

ะท
บ 

 (ค
วำ

มร
ุนแ

รง
) สูงมำก/หำยนะ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

สูง/วิกฤต ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปำนกลำง ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ต่ ำ/น้อย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ไม่ส ำคัญ/น้อยมำก ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

 

๓. โอกำส (Likelihood)  

 

       ระดับโอกำส     นิยำม 

    ๑  นานๆ ครั้ง (แทบไม่เกิดขึ้นเลย) 
    ๒  ไม่บ่อย  (อาจเกิดข้ึนได้ทุก ๕ ปี) 
    ๓  ปานกลาง (อาจเกิดข้ึนได้ทุกปี) 
    ๔  บ่อย  (อาจเกิดข้ึนได้ทุกเดือน) 
    ๕  บ่อยมาก (อาจเกดิขึ้นได้ทุกวัน) 
 
 
 
 
๔. ผลกระทบ (Impact) 
    

ผลกระทบ ค ำนิยำม 

๑ 
กระทบต่อความนา่เชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารน้อยมาก  
(แทบไม่มผีลกระทบเลย) 

๒ 
กระทบต่อความนา่เชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารน้อย  
(เจ้าหน้าทีไ่ด้รับเสียงบน่หรือถูกต าหนิ) 

๓ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง  
(เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย) 

๔ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก 
(ผู้บริหารถูกต าหนิหรือถูกร้องเรียน) 

๕ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมาก
ที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย) 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าแนวคิดหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยง 
ต่อเรื่องประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินการอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและ  
ความโปร่งใส ด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ ด้านกฎ ระเบียบ อาจมี
ความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาคมาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑๐ ประการ ดังนี้ 

 ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้อง 
มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  
รวมถึง การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

 ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

 ๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไป     
ตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

 ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้  ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนพัฒนา 
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 ๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการ
ตัดสินใจ การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

 ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย / หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ 

 ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ เพ่ือหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มี  
ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง 
โดยเอกฉันท์ 
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บทที่ ๒ 

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

โครงกำรส ำคัญตำมประเดน็ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ม าต รฐ าน  COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (Vision) ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้ง เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยได้พิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นในการ
ด าเนินการ ได้น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้ง ๑๐ ด้าน ได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ๔) หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) ๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ๗) หลักการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) ๘) หลักนิติธรรม (Rule of Low) ๙) หลักความเสมอภาค (Equity) 
และ ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์กิจกรรมของประเด็น
ยุทธศาสตร์ละ ๒ โครงการ เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ 

 ส านักนโยบายและแผนได้ก าหนดขั้นตอน และกระบวนการในการด าเนินการในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
รวม ๗ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
 ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
 ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ขั้นตอนที่ ๔ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
 ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง  
          (Information and Communication) 
 ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
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โดยในแต่ขั้นตอน มีกรอบการด าเนินการสามารถสรุปในภาพรวม ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพผนังกำรบริหำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงของ COSO 

 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting) เป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 ๑) โครงการที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์  
 ๒) โครงการที่ได้รับงบประมาณสูงเป็นสองล าดับแรก  
 ๓) โครงการที่ด าเนินการเพ่ือให้ส านักงานฯ บรรลุเป้าประสงค์  
 ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ตรงประเด็นสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้ครบถ้วนทุกด้านเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยง และประเด็น 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๒ กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ (Event Identification) เป็นการวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการระบุ
ความเสี่ยง ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด โดยให้น าหลักธรรมาภิบาล ดังกล่าว ทั้ง ๑๐ ประการ 
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๖. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย 

๒. การระบุเหตุการณ ์

๓. การประเมินความเสี่ยง 

๔. การตอบสนองต่อความเสี่ยง 

๕. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

๖. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๗. การตดิตาม 
  ประเมินผล 

๗. การตดิตาม   
  ประเมินผล 



 
 

มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการคัดเลือก โดยค านึงถึงปัญหา และอุปสรรคที่เป็น
สัญญาณบ่งชี้ อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ ปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัย
ภายนอกองค์กรเป็นส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยภายในองค์กร หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ค่านิยม 
นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 
 ๒. ปัจจัยภายนอกองค์กร หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ด้วยองค์กร 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ซึ่งในการวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยงดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณา 
จากประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ซึ่งปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากการไม่บรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกส่งผล  
ต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการ 
มสี่วนร่วม และขาดการยอมรับจากภาคประชาชน และองค์กรอิสระ รวมทั้ง การไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) ซึ่งปัจจัยเสี่ยงอาจเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยอาจจะเกิดจากระบบงานภายใน กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล 
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ซึ่งปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากการบริหาร
งบประมาณไม่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์  หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณขององค์กรไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ  
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) : ซึ่งปัจจัย
เสี่ยงอาจเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย 
ไม่ครอบคลุม หรือความไม่ชอบ 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ และจัดล าดับ 
ความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงต่างๆ เมื่อท าการประเมินแล้ว ท าให้รู้ถึงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
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 ๑. สูงมาก (Extreme) คะแนนความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน 
 ๒. สูง (High) คะแนนความเสี่ยง ๑๐ – ๑๖ คะแนน 
 ๓. ปานกลาง (Medium) คะแนนความเสี่ยง ๔ – ๙ คะแนน 
 ๔. ต่ า (Low) คะแนนความเสี่ยง ๑ – ๓ คะแนน 

ขั้นตอนท่ี ๔ กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลือก
ใดบ้างที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยงคัดเลือกทางที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบความเสี่ยง ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ 
การลด/ควบคุม ยกเลิก/หลีกเลี่ยง และการโอน/การแบ่งความเสี่ยง มีขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยงได้ 
  ๒. การควบคุมความสูญเสีย (Treat) หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึง การลด
ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี ๒ วิธี คือ 
   ๑) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย 
       ๒) การควบคุมขนาดของความสูญเสียในภายหลังเกิดความสูญเสีย 
  ๓. การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง (Take) หมายถึง หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มี
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์  
ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาด าเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย 

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Control Activities) เป็นการก าหนดกิจกรรม หรือมาตรการ 
ในการจัดการความเสี่ยงของโครงการให้หมดไป หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด 
ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคย
ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนนิการ
แต่ละกิจกรรม ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในโครงการในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
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ขั้นตอนที่  ๖ ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication)  
เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพราะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุกๆ องค์ประกอบ 
ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environment) อันเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญขององค์ประกอบอื่น เพราะจะมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอีกทางหนึ่งด้วย และกระบวนการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความ 
เข้าใจที่ตรงกันอย่างทัว่ถงึ มีการเปิดช่องทางการสื่อสาร และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานฯ ได้เข้าถึง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน 
การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๗ กำรติดตำม และเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำง ๆ (Monitoring) เป็นการติดตาม และเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง และประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด
ไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอ 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการ รวม ๒ ครั้ง 
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บทท่ี ๓ 

กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตำมหลกัธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
โครงกำรส ำคัญตำมประเดน็ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
   การด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงการส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเอาไว้ ซึ่งมีการพิจารณาโครงการ  
ตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาด าเนินการบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดการ  
กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ นอกจากนี้ 
เพื่อให้การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงสามารถขับเคลื่อนได้ทั่วทั้งองค์กร ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือระบุ
ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงโดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

๑. กำรคัดเลือกโครงกำรในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักนโยบายและแผนได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อน ามาด าเนินการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ 

   ๑. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ๒ ล าดับแรกของประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๓. เป็นโครงการที่ด าเนินการ เพ่ือให้ส านักเลขาธิการวุฒิสภาสามารถบรรลุเป้าประสงค์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มีโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ด าเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  การคัดเลือกโครงการภายใต้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในส่วนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๓๕ โครงการ แบ่งตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
มีโครงการ รวม ๑๐ โครงการ และกรอบงบประมาณ รวม ๑๓,๐๕๐,๙๐๐ ดังนี้ 
  ๑) โครงการ เสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงาน
บุคคล กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๕,๗๐๐ ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานกลาง 
  ๒) โครงการ ทบทวนโครงสร้าง ระบบงาน อ านาจหน้าที่ และอัตราก าลังของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๘,๒๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักงานบริหารงานกลาง 
  ๓) โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ทดแทนของเดิม กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๓,๔๕๖,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักการพิมพ์ 
  ๔) โครงการ เสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักวิชาการ 
  ๕) โครงการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และน าเสนอผลงานวิจัย
ร่วมกับ ๕ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงาน Thailand Research Expo ๒๐๑๖ กรอบวงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักวิชาการ 
  ๖) โครงการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 
  ๗) โครงการ จัดท าหนังสือการ์ตูน เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ส าหรับเด็ก และเยาวชน กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 
  ๘) โครงการ ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทอ านาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๕,๙๕๓,๐๐๐ 
บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 
  ๙) โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือบรรยายในการน าชมรัฐสภา กรอบวงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 
  ๑๐) โครงการ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 

โดยโครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกมำด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
มำตรฐำน COSO รวม ๒ โครงกำร คือ 
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๑) โครงกำร ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและประชำสัมพันธ์บทบำท

อ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรอบวงเงินงบประมำณ 
จ ำนวน ๕,๙๕๓,๐๐๐ บำท ผู้รับผิดชอบ ส ำนักประชำสัมพันธ์ 

๒) โครงกำร จัดซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรพิมพ์ เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ และทดแทนของเดิม กรอบวงเงินงบประมำณ จ ำนวน ๓,๔๕๖,๐๐๐ บำท ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก
กำรพิมพ์ 

๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำฐำนข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีโครงการ รวม ๒ โครงการ 
และกรอบงบประมาณ รวม ๗,๗๔๐,๙๐๐ บาท ดังนี้ 
  ๑) โครงการ จัดหาระบบตรวจจับรุกรานของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Intrusion Prevention 
System – IPS) กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๔,๑๔๐,๙๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  ๒) โครงการ จัดหาระบบตรวจวิเคราะห์ และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (Network 
Monitor and Management) กรอบวงเงนิงบประมาณ จ านวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยโครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกมำด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
มำตรฐำน COSO คือ ๒ โครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 

๓) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบุคลำกร เพื่อสนับสนุนภำรกิจในวงงำนนิติบัญญัติ โครงการรวม ๒๓ 
โครงการ และกรอบงบประมาณ รม ๑๖,๘๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๑) โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมวันอาเซียน) กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักการต่างประเทศ ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาการ และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒) โครงการ เสริมสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อม เพ่ือเข้าร่วมประชุมระหว่าง
ประเทศของรัฐสภา กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท ผู้รับผิชอบ ส านักการต่างประเทศ 
และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๓) โครงการ พัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic Skill) กรอบวงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๔๖๓,๗๐๐ บาท ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักภาษาต่างประเทศ และส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๔) โครงการ พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) กรอบวงเงิน
งบประมาณ จ านวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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  ๕) โครงการ พัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) กรอบ
วงเงินงบประมาณ จ านวน ๖๘๒,๐๐๐ บาท ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารงานกลาง ส านัก
กฎหมาย และส านักภาษาต่างประเทศ 
  ๖) โครงการ พัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๘๖,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๗) โครงการ ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก กรอบวงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๑,๗๗๖,๕๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๘) โครงการ ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง กรอบ
วงเงินงบประมาณ จ านวน ๘,๘๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส านักการคลังและ
งบประมาณ 
  ๙) โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๐๓,๘๐๐ 
บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑๐) โครงการ สัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๘๗,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานกลาง 
  ๑๑) โครงการ ด าเนินการตามแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานกลาง 
  ๑๒) โครงการ พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการเรียนรู้ กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๔๗๕,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑๓) โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรอบวงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๑๔) โครงการ พัฒนาบุคลากรของส านกังานเลขาธิการวฒุสิภา ณ ต่างประเทศ กรอบวงเงิน
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๑๕) โครงการ แลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 
กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๑๖) โครงการ ชวเลขสัญจร ๔ ภาค กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๓๑,๓๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
  ๑๗) โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว กรอบวงเงิน
งบประมาณ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท ส านักการคลังและงบประมาณ  
  ๑๘) โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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  ๑๙) โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ และความสามัคคี เพ่ือประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กรอบวงเงิน
งบประมาณ จ านวน ๑๓๙,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒๐) โครงสร้าง เสริมสร้างค่านิยม และทัศนคติการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กรอบวงเงิน
งบประมาณ จ านวน ๔๔๙,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒๑) โครงการ พัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กรอบวงเงิน
งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒๒) โครงการ วันแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day) กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๑๙๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒๓) โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

โดยโครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกมำด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO คือ 
๑) โครงกำร เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำน กรอบวงเงินงบประมำณ จ ำนวน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท ผู้รับผิดชอบ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒) โครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง กรอบวงเงินงบประมำณ 

จ ำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บำท ผู้รับผิดชอบ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒. กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน ำมำ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำแผนควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO(Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โครงกำรส ำคัญตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีขั้นตอนดังนี้ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ครบทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนั้น การพิจารณาโครงการที่น ามาด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO ซึ่งเป็นโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ และ ๓ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ละ ๒ โครงการตามตารางจ าแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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ตำรำงจ ำแนกโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่พิจำรณำ 
ตำมหลกัเกณฑ์เพ่ือน ำมำบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลกัธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

 

โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
โครงกำรที่สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับ 

๑. โครงการ ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์  
    เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาท 
    อ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ผู้รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนากระบวนการ 
เสริมสร้างความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ได้รับงบประมาณสูงสุด 
เป็นล าดับแรกของประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
จ านวน ๕.๙๕๓,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์  
    เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
    และทดแทนของเดิม 
ผู้รับผิดชอบ  ส านกัการพิมพ์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงาน 
ตามหลักกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ได้รับงบประมาณสูงสุด 
เป็นล าดับที่ ๒ ของประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
จ านวน ๓.๔๕๖,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการ จัดหาระบบตรวจจับการรุกรานของ 
    ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Intrusion  
    Prevention System – IPS)  
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพ 

ได้รับงบประมาณสูงสุด 
เป็นล าดับแรกของประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
จ านวน ๔,๑๔๐,๙๐๐ บาท 

๔. โครงการ จัดหาระบบตรวจวิเคราะห์  
    และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย  
    (Network Monitor and Management)  
ผู้รับผิดชอบ   
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ได้รับงบประมาณสูงสุด 
เป็นล าดับแรกของประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
จ านวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
    ในการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่  ๓ .๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ได้รับงบประมาณสูงสุด 
เป็นล าดับแรกของประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนา 
    อย่างต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
และการจัดการความรู้ 

ได้รับงบประมาณสูงสุด 
เป็นล าดับที่ ๒ ของประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
จ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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วิธีด ำเนินกำร 

  ๑) ส านักนโยบายและแผนพิจารณาคัดเลือกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์ ๓ ประการข้างต้น เพ่ือด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าประสงค์ในมิติประสิทธิผลของกิจกรรมในแต่ละโครงการ 

  ๒) ส านักนโยบายและแผนได้ประสาน  
   (๑) ส านักประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์บทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
ระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (๒) ส านักการพิมพ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และทดแทนของเดิม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   (๓) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดหาระบบ
ตรวจจับการรุกรานของระบบสารสนเทศ (Intrusion Prevention System –IPS) และโครงการ จัดหาระบบ
ตรวจวิเคราะห์และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (Network Monitor and Management) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
   (๔) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์  
ในการท างาน และโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
บุคลากร เพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ  

  เพ่ือให้ส านักผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของโครงการที่รับผิดชอบตามกรอบ
ระยะเวลาในแผนการด าเนินงานของโครงการ โดยการกรอบข้อมูลรายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรมและ
ปัญหาอุปสรรคของโครงการในประเด็น ดังนี้ 
    ๑. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
    ๒. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
    ๓. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม (รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไตรมาส) 
    ๔. ผลลัพธ์ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม  
    ๕. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม  
  ซึ่งส านักผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกรอกในแบบฟอร์ม A และส่งมายังส านักนโยบายและแผน
เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ และรายงานผลเป็นรายไตรมาสต่อไป 
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๓. วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ส านักนโยบายและแผนได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ หรือหลักเกณฑ์ 
ในการวิเคราะห ์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน 
COSO โดยมีกรอบแนวคิด และวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  ๓.๑ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เป้ำหมำย (Set Objectives) 
   การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  
ขององค์กร และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้
วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ และทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ รวมทั้ง 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงจะต้อง
แสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการบรรลุ แบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ 

๑) วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

๒) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมของโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร  
  โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการก าหนดเป้าหมาย  และตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
๑. การระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ส านักนโยบายและแผนร่วมกับส านักผู้รับผิดชอบ

โครงการร่วมกันพิจารณาวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ เพ่ือสามารถน าเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย 
ให้บรรลตุามที่ระบุในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. การระบุวัตถุประสงค์ระดับโครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนส านักนโยบายและแผน
ได้พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ส านักผู้รับผิดชอบน าเสนอ โดยสามารถพิจารณา 
น าวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วมาใช้ระบุในการก าหนดกรอบกิจกรรม หรือแนวทาง เพ่ือการบริหาร 
ความเสี่ยงได้ หากยังไม่เคยมีการระบุมาก่อนให้ก าหนดขึ้นใหม่ 

  ๓.๒ กำรระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 
   การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ ส านักนโยบายและแผน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ทั้ งภายในและภายนอก ซึ่ งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือ 
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ผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใด 
หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล ป้องกัน รักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะ 
ไม่บรรลวุัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ โดยการค านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 

   ๑) สาเหตุของความเสี่ยง โดยสาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้ 
   (๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   (๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 

   ๒) ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
    (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกิดจากการบรรลุเป้าหมายและ 
พันธกิจในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์  
ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
    (๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกิดจากประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในขององค์กร
กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
    (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เกิดการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและ  
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ  
    (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบ (Compliance Risk : C) 
เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย และไม่ครอบคลุม 
 
 
 

            หน้า ๒๓ 



 
   ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น 
เนื่องจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว ส่วนราชการต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้น 
อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง  
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  
ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง
นิติธรรม และความเสมอภาค 

   ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑๐ ประการ ประกอบด้วย 

๑) หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ  
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น 
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๔) หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสยั และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๕) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๖) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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๗) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๘) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินการที่ดีของส่วนราชการ 
ทั้งนี้การกระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิด
การตัดสินใจที่เหมาะสม 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยการไม่แบ่งแยกด้านชาย / หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ
อื่นๆ  

๑๐) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

วิธีด ำเนินกำร 

๑. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับส านักนโยบายและแผนระบุปัจจัยเสี่ยง โดยใช้แบบฟอร์ม A 
ในการระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ 

๒. ส านักผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม A โดยให้กรอกทุกช่อง
ตั้งแต่ช่องแรกถึงช่องที่ ๖ และส่งแบบประเมินดังกล่าวมายังส านักนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๓. ส านักผู้รับผิดชอบโครงการ และส านักนโยบายและแผนร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการกระจายอ านาจ หลักความเสมอภาค 
และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุในข้อ ๓.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยการด าเนินการในขั้นตอนนี้ ส านักนโยบายและแผนได้ประสานส านักผู้รับผิดชอบโครงการ
ทั้ง ๖ โครงการ ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินโครงการภายใต้กรอบกิจกรรมของแผนการด าเนินการ เพ่ือท า
ความเข้าใจในรายละเอียดการด าเนินโครงการ และน าข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง
ตามแบบฟอร์ม A 

หน้า ๒๕ 



 
โครงกำร ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อส่งเสริมและประชำสัมพันธ์บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์ ส ำนักประชำสัมพันธ์ 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
 
 

๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - ขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งจัดท าปฏิทิน 
  การด าเนินการ โดยก าหนดกิจกรรม  
  ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
 
 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
 
 
 

๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยก าหนดแนวทาง 
  ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการส ารวจคุณภาพการให้บริการของครุภัณฑ์ 
  ที่สามารถเผยแพร่ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ 
  องค์กรได้ 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการก าหนดนโยบายในการใช้งานครุภัณฑ์ 
  อย่างชัดเจน 

 หน้า ๒๖ 



   
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - มีการประกาศการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ครุภัณฑ์ 
- มีการเปิดเผยบริษัทผู้ชนะการประกวดราคาและ 
  เปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 
 
 

๒ ๓ ๖ ยอมรับได้ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้แทนของ 
  ส านักที่เกี่ยวข้อง 
 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ 
  ได้มีค าสั่งการแบ่งมอบหมายงาน และอ านาจ 
  หน้าที่ให้แก่รองเลขาธิการวุฒิสภาก ากับดูแล 
  การปฏิบัติราชการ 

๘. หลักนิติธรรม ( Rule of Law)  
 
 
 
 

๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - มีการจัดท าขอบเขตของงาน (TOR)  
- จัดท าสัญญากับบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา 
  ตามระเบียบพัสดุ 

 
 
 หน้า ๒๗ 



 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) ๒ ๓ ๖ ยอมรับได้ - เนื่องจากครุภัณฑ์สามารถให้บริการส านักต่างๆ  
  ภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง 
 
 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการปรึกษาหารือในส่วนของผู้รับผิดชอบ 
  กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๘ 



 
 
โครงกำร จัดซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรพิมพ์ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และทดแทนของเดิม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนกำรพิมพ์ ส ำนักกำรพิมพ์ 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าบันทึกยืนยันการด าเนินโครงการฯ  
  พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดตั้งแต่ช่วงต้น 
  ปีงบประมาณ และปฏิทินการด าเนินงาน 
 
 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าแผนการด าเนินงานโดยก าหนดขั้นตอน 
  กิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการฯ  
  บรรลุผลส าเร็จ 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 
 
 

๕ ๔ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เป็นรายเดือน 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 
  ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 

หน้า ๒๙ 



 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
 
 

๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - ประกาศการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ครุภัณฑ์ เปิดเผยข้อมูลบริษัทผู้ชนะการประกวด 
  ราคา และเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไม่มีผลกระทบ 
  โดยตรงต่อประชาชน 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ  
  ได้มีค าสั่งการแบ่งมอบหมายงาน และอ านาจ 
  หน้าที่ให้รองเลขาธิการวุฒิสภาก ากับดูแล 
  การปฏิบัติราชการ 
 

๘. หลักนิติธรรม ( Rule of Law)  
 
 
 
 

๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าขอบเขตของงาน (TOR) ครอบคลุม 
  หลักเกณฑ์และระเบียบพัสดุ รวมทั้ง ประกาศ 
  ผ่านทาง WEB SITE ของส านักงานเลขาธิการ 
  วุฒิสภา 
- จัดท าสัญญากับบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา 
  ตามระเบียบพัสดุ 
- ด าเนินการจดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และ 
  ควบคุมดูแลการส่งมอบครุภัณฑ์ตามกรอบ 
  ของสัญญา 
 

 
 หน้า ๓๐ 



 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการจัดระเบียบการให้บริการก่อนหลัง และ 
  มีแบบส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  เป็นรายเดือน 
 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการปรึกษาหารือกันในส่วนของผู้รับผิดชอบ 
  กับผู้เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า ๓๑ 



 
 
โครงกำร จัดหำระบบกำรตรวจจับกำรรุกรำนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (Intrusion Prevention System – IPS) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำฐำนข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - ขออนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียด 
  ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 
 
 
 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยการก าหนด 
  ขั้นตอนกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการฯ  
  บรรลุผลส าเร็จ 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 
 
 

๕ ๓ ๑๕ ควบคุมความเสี่ยง - ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เป็นรายเดือน 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 
 
 
 

๕ ๓ ๑๕ ควบคุมความเสี่ยง - สามารถด าเนินการกลั่นกรองความปลอดภัย 
  จากการรุกรานจากระบบเครือข่ายได้ 

 
 

หน้า ๓๒ 



 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมนิควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
- มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ชนะการประกวด 
  ราคาและเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญ 
  ภายนอก จะต้องมีข้อตกลงความร่วมมือ 
  ในทางการปฏิบัติงาน 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ 
  ได้มีค าสั่งการแบ่งมอบหมายงาน และอ านาจ 
  หน้าที่ให้ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
  ก ากับดูแล 

๘. หลักนิติธรรม ( Rule of Law)  
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าขอบเขตของงาน (TOR) ครอบคลุม 
  หลักเกณฑ์และระเบียบพัสดุ รวมทั้งประกาศ 
  ผ่านทาง WEB SITE ของส านักงานเลขาธิการ 
  วุฒิสภา 
- จัดท าและลงนามในสัญญากับบริษัทผู้ชนะ 
  การประกวดราคาตามระเบียบพัสดุ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และ 
  ควบคุมดูแลการส่งมอบครุภัณฑ์ตามกรอบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อก ากับดูแล 
  การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 หน้า ๓๓ 



 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) ๒ ๓ ๖ ยอมรับได้ - เนื่องจากในการด าเนินการเพื่อตอบสนอง 
  การใช้งานของบุคลากรภายในส านักงานฯ 
 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการร่วมกันปรึกษาหารือในส่วนการปรับปรุง 
  แก้ไขข้อบกพร่องของระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๔ 



 
โครงกำร จัดท ำระบบตรวจวิเครำะห ์และบันทึกกำรใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำย (Network Monitor and Management) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำฐำนข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนบริหำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
 
 

๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - ขออนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียด 
  ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 
 
 
 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยการก าหนด 
  ขั้นตอนกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการฯ  
  บรรลุผลส าเรจ็ 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 
 
 
 

๕ ๓ ๑๕ ควบคุมความเสี่ยง - มีระบบการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถสนองตอบ 
  การใช้งานระบบต่างๆ ภายในส านักงานฯ 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการรายงานการจัดเก็บการรักษาข้อมูลจราจร 
  ทางคอมพิวเตอร์เป็นรายเดือน 

 
 

หน้า ๓๕ 



 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๕ ๓ ๑๕ ควบคุมความเสี่ยง - ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
- เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา  
  และเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
  จะต้องมีข้อตกลงความร่วมมือในทาง 
  การปฏิบัติงาน 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ 
  ได้มีค าสั่งการแบ่งมอบหมายงาน และอ านาจ 
  หน้าที่ให้ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
  ก ากบัดูแลการปฏิบัติราชการ 

๘. หลักนิติธรรม ( Rule of Law)  
 
 
 
 

๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าขอบเขตของงาน (TOR) ครอบคลุม 
  หลักเกณฑ์และระเบียบพัสดุ รวมทั้งประกาศ 
  ผ่านทาง WEB SITE ของส านักงานเลขาธิการ 
  วุฒิสภา 
- จัดท าและลงนามในสัญญากับบริษัทผู้ชนะ 
  การประกวดราคาตามระเบียบพัสดุ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และ 
  ควบคุมดูแลการส่งมอบครุภัณฑ์ตามกรอบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อก ากับดูแล 
  การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 

หน้า ๓๖ 



 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมนิควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) ๔ ๕ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - มีกรอบการด าเนินการในการจัดเก็บข้อมูลจราจร 
  ทางคอมพิวเตอร์ที่ย้อนหลังใน ๙๐ วัน 
 
 
 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
 
 
 

๔ ๓ ๑๒ ยอมรับได้ - เนื่องจากไม่กระทบกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๗ 



 
 
โครงกำร เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบุคลำกร เพื่อสนับสนุนภำรกิจในวงงำนนิติบัญญัติ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ และกลุ่มงำนฝึกอบรมและสัมมนำ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - ขออนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียด 
  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยการก าหนด 
  ขั้นตอนกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหารของ 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามกรอบ 
  ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
  ตามสายการบังคับบัญชา 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 
 
 
 

๕ ๓ ๑๕ ควบคุมความเสี่ยง - มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
  ภายในส านักต่างๆ ที่ผ่านการอบรมเป็นระยะ 

 
 หน้า ๓๘ 



 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการก าหนดขั้นตอน และกิจกรรมในการ 
  ด าเนินการอย่างชัดเจน 
 
 
 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 
 
 
 

๑ ๓ ๓ ยอมรับได้ - เนื่องจากการจัดกิจกรรมไม่กระทบต่อผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสีย และประชาชน 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ  
  มีค าสั่งการแบ่งมอบหมายงาน และอ านาจหน้าที่ 
  ให้รองเลขาธิการวุฒิสภาก ากับดูแลการปฏิบัติ 
  ราชการ 

๘. หลักนิติธรรม ( Rule of Law)  
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าหลักเกณฑ์การด าเนินกิจกรรมของ 
  โครงการอย่างชัดเจน 

 
 

หน้า ๓๙ 



 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) ๑ ๓ ๓ ยอมรับได้ - เนื่องจากเป็นการด าเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้าง 
  สัมพันธภาพของบุคลากรภายในส านักงานฯ 
 
 
 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
 
 
 

๑ ๓ ๓ ยอมรับได้ - เนื่องจากการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม 
  การมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า ๔๐ 



 
 
โครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบุคลำกร เพื่อสนับสนุนภำรกิจในวงงำนนิติบัญญัติ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
 
 

๕ ๔ ๒๐ ควบคุมความเสี่ยง - ขออนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียด 
  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยการก าหนด 
  ขั้นตอนกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - รายงานผลการด าเนินโครงการ และการจัดท า 
  กรอบแนวทางการจัดสรรทุนเสนอตามกรอบ 
  ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่อคณะกรรมการ 
  พัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 
 
 

๑ ๓ ๓ ยอมรับได้ - เนื่องจากการจัดสรรทุนส่งเสริมให้บุคลากร 
  ภายในส านักงานฯ มีการพัฒนาขีดความสามารถ 
  เพิ่มขึ้น 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 
 
 
 

๑ ๓ ๓ ยอมรับได้ - เนื่องจากการจัดสรรทุนการศึกษาและฝึกอบรม 
  ไม่กระทบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
  ในส านักงานฯ 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - ก าหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ผู้ที่สนใจ 
  ขอทุนการศึกษาในกรอบแนวทางการจัดสรรทุน 
  อย่างชัดเจน 
 
 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  แสดงความคิดเห็น โดยผ่านคณะกรรมการ 
  พัฒนาฯ พิจารณากรอบแนวทางการจัดสรร 
  ทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ  
  มีค าสั่งการมอบหมาย และอ านาจหน้าที่ 
  ให้รองเลขาธิการวุฒิสภาก ากับดูแลการปฏิบัติ 
  ราชการ 

๘. หลักนิติธรรม ( Rule of Law)  
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - จัดท าหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 
  ให้ครอบคลุมและเสร็จทันตามกรอบระยะเวลา 
  ที่ก าหนด 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) ๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ ควบคุมความเสี่ยง - น าผลการด าเนินการตามกิจกรรมเข้าสู่ 
  การพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนาฯ  
  เพื่อน ามติไปด าเนินการต่อไป 
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  ทั้งนี้ เมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยส านักนโยบาย
และแผนได้ระบุประเภทของความเสี่ยงแล้วด าเนินการบันทึกผลการวิเคราะห์ดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม B  
ในช่องล าดับที่ ๑ และด าเนินการระบุปัจจัยของความเสี่ยงแล้วด าเนินการบันทึกผลการวิเคราะห์จาก 
ทุกกิจกรรมในการด าเนินโครงการฯ และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม B ในช่องล าดับที่ ๓ 

๔. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการด าเนินการต่อจากการวิเคราะห์ และระบุประเภท
ของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO และการก าหนดกิจกรรมของโครงการแล้วเสร็จ 
ในขั้นตอนนี้จะด าเนินการระบุโอกาสของการเกิดความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด และ  
หากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะส่งผลกระทบถึงใครบ้าง และในระดับเท่าใด โดยการน าแผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ เพ่ือแสวงหาระดับความเสี่ยงตามประเด็นการวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ตามหลักธรรมาภิบาลของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตามแผนงานในแต่ละโครงการ ทั้ง ๖ โครงการ 
ซึ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงปริมำณ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

๕ สูงมาก ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

๕ สูง ๑ – ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง 

๓ ปานกลาง ๑ ปี ต่อครั้ง 

๒ น้อย ๒ – ๔ ต่อครั้ง 

๑ น้อยมาก ๕ ปี ต่อครั้ง 

 
ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงคุณภำพ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 

๕ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 

๒ น้อย อาจมีโอกาสเกดิแต่นานๆ ครั้ง 

๑ น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
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๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดบั ดังนี้ 

  ๒.๑ กรณีเป็นความรุนแรงทีส่ามารถวัดเป็นตวัเงินได้ 
  

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (เชิงปริมำณ) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

๕ สูงมาก > ๑ ล้านบาท 

๕ สูง > ๒.๕ แสนบาท – ๑ ล้านบาท 

๓ ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท 

๒ น้อย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑ น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๒ กรณีเป็นความรุนแรงทีไ่ม่สามารถวัดเป็นตัวเงนิได้ 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (เชิงคุณภำพ) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

๕ รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

๕ ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

๓ ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

๒ น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

๑ น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์เล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

  ๒.๓ กรณีเป็นความรุนแรงทีส่่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
  

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อเป้ำหมำยขององค์กร) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

๕ สงูมาก มีผลกระทบเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 

๕ สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรในระดับสูง 

๓ ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและช่ือเสียงขององค์กรบ้าง 

๒ น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรน้อย 

๑ น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรเลย 
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  ๒.๔ กรณีเป็นความรุนแรงทีส่่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

๕ สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหาย
อย่างมาก ต่อความปลอดภัยของขอ้มูล 

๕ สูง 
เกิดปัญหากบัระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผล
ต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

๓ ปานกลาง ระบบมีปญัหาและมีความสญูเสียไม่มาก 

๒ น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได ้

๑ น้อยมาก เกิดเหตุที่ไมม่ีความส าคัญ 

 
  ๒.๕ กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

๕ สูงมาก 
ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและ
ชีวิตผู้อื่นโดยตรง 

๕ สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 

๓ ปานกลาง 
ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและ 
สร้างบรรยากาศการปฏิบตัิงานท่ีไม่เหมาะสม 

๒ น้อย สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 

๑ น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนานๆ ครั้ง 

 
  ๒.๖ กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

๕ สูงมาก 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น 
หยุดด าเนินการมากกว่า ๑ เดือน 

๕ สูง 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น  
หยุดด าเนินการ ๑ เดือน 

๓ ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนับส าคญัของกระบวนการและการด าเนินงาน 

๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 

๑ น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
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   ๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ า 
 

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๓.๑ การประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยง และปัจจัย
เสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง 
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่  
ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
     ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงาน
ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสี่ยงหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
    ๓.๒ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงเป็นการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาโอกาส และความถี่ 
ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่า
ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
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    ๓.๓ การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรง 
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละ
สาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมิน  
ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก
และสูงมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

   ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่ เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  
x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)  
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

๑. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีเขียว 

๒.  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ – ๙ คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง 

๓.  ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๕ คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีสม 

๔.  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕ คะแนน มีแผนลด
และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง 
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วิธีด ำเนินกำร 

๑. พิจารณาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมิน
ระดับความรุนแรง (Impact) จากปัจจัยเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณา
จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนด 

๒. ส านักนโยบายและแผนได้ด าเนินการระบุประเภทของความเสี่ยง และก าหนดกิจกรรม
ของโครงการฯ แล้วเสร็จ ได้ระบุโอกาสของการเกิดความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด และ
หากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะส่งผลกระทบถึงใครบ้าง และในระดับเท่าใด โดยการกรอกผลการวิเคราะห์  
ในแบบฟอร์ม B ในช่องล าดับที่ ๔ – ๖ 
 
๕. กำรก ำหนดแนวทำง หรือกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) 

   การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม  
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือก หรือกลยุทธ์
ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ 
   ๕.๑ การยอมรับความเสี่ยงภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
   ๕.๒ การลด / ควบคุม เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ 
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด โดยองค์กรยอมรับได้ 
   ๕.๓ การยกเลิก หรือหลีกเลี่ยงเป็นการที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการความเสี่ยง  
อย่างเร่งด่วน 
   ๕.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือแบ่ง เป็นการโอนความเสี่ยงให้กับผู้อื่นรับผิดชอบแทน 

วิธีด ำเนินกำร 
   ส านักนโยบายและแผนก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อเป็นการประเมินและ
ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของกิจกรรมในแต่ละโครงการ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

๑. กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ซึ่งยังไม่มี
มาตรการใดรองรับความเสี่ยงนั้นๆ ส านักนโยบายและแผนก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง  
โดยค านึงถึงประเด็นต่างๆ โดยปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการและอยู่ในขอบเขต 
ที่สามารถบริหารจัดการได้ รวมทั้ง มีความคุ้มค่าในการด าเนินการให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยง และ
ก าหนดมาตรการ / กิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง 
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๒. กรณีปัจจัยเสี่ยงของโครงการเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง 
และต่ า มีแนวทางให้ส านักนโยบายและแผนพิจารณาเป็นรายกรณี โดยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
และกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานตามปกติ สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
แต่พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นยังมีโอกาสเกิดขึ้น  และมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของหน่วยงานมากขึ้น ให้เลือกแนวทางการควบคุมความเสี่ยง  

๓. กรณีปัจจัยเสี่ยงของโครงการเป็นปัจจัยภายใน และเป็นระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก 
มีแนวทางให้ส านักนโยบายและแผนพิจารณาเป็นรายกรณี โดยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตท่ีสามารถ
บริหารจัดการได้  
   เมื่อส านักนโยบายและแผนได้ด าเนินการประเมินผลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ 
ได้ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การควบคุมความ
สูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง หรือการโอนความเสี่ยง โดยการกรอกผลการวิเคราะห์ ในแบบฟอร์ม B  
ช่องล าดับที่ ๗ 
 
๖. กำรก ำหนดกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง (Control Activities)  
   ภายหลังจากส านักนโยบายและแผนไดร้ะบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้ว ก าหนดกิจกรรม เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)  
ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้ง  ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับด้วย 

วิธีด ำเนินกำร 
๑) การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงๆ สามารถพิจารณาก าหนด 

ไปพร้อมกับการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงได้ โดยภายหลังจากการก าหนดแนวทาง  
การตอบสนองความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ / กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ระบุลง  
ในแบบฟอร์ม B ช่องล าดับที่ ๒ การประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแนวทาง 
การพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้ 

(๑.๑) กรณีเลือกใช้แนวทางการยอมรบัความเสี่ยง ให้ระบุมาตรการ / กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปจัจุบัน และประเมินผลความสามารถของมาตรการ / กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงด้วย 
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    (๑.๒) กรณีเลือกใช้แนวทางการควบคุมคามเสี่ยง ในกรณีที่มีมาตรการ / กิจกรรมที่เป็น
การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้ประเมินผลความสามารถของมาตรการ / กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง 
โดยพิจารณาว่าควรก าหนดมาตรการ / กิจกรรม เพ่ิมเติมหรือไม่ ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ / กิจกรรม 
ที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ / กิจกรรมเพิ่มเติม 
    (๑.๓) กรณีเลือกใช้แนวทางการลดความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ / กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ / กิจกรรมในการควบคุม
ความเสี่ยงว่ายังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากปัจจัยใด และให้ก าหนดมาตรการ / กิจกรรม
เพิ่มเติม เพ่ือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการเป็นส าคัญ ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ / กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน  
ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ / กิจกรรมเพิ่มเติม     

   ๒. การพิจารณาความคุ้มค่าของมาตรการ / กิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง ส านักนโยบาย
และแผนพิจารณาทางเลือกของมาตรการ / กิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการ โดยมาตรการ / กิจกรรม 
ที่ก าหนดต้องมีความคุ้มค่าในเชิงค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ภายหลักจากการระบุถึงมาตรการ / กิจกรรมในการ
รองรับความเสี่ยงแล้ว ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม และน าไปเปรียบเทียบกับผลการประมาณ
การมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการ / กิจกรรม
ต้องต่ ากว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ทั้งนี้ หากไม่สามารถประมาณการมูลค่าความเสียหาย  
ที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ ได้ ให้พิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน  
และมาตรการ / กิจกรรมที่ก าหนด เป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๗. กำรสื่อสำรและกำรเผยแพร่แผนบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication) และ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Monitoring) เป็นการสื่อสารและการเผยแพร่
แผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นการขับเคลื่อน อาทิ ระบบอินทราเน็ต 
และการแจ้งเวียน เป็นต้น โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีความส าคัญ คือ ผู้บริหารจะต้องมีส่วนส าคัญ  
ในการก าหนดนโยบาย และผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ทุ กคน
จะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO ไปเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในองค์กรระหว่างองค์กร และกระบวนการท างาน
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ส านักนโยบายและแผนประสานส านัก
ผู้รับผิดชอบโครงการให้ด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐาน COSO ให้บรรลุ ซึ่งจะต้องมีการติดตาม และรายงานผลในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมิน 
 
                                                                                                                    หน้า ๕๑ 



 
 
 
คุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มี  
การด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ในแบบฟอร์ม B ช่อง
ล าดับที่ ๘ โดยการติดตามผลแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
   ๑) การติดตามผลเปน็รายครัง้ (Separate Monitoring) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี
การก าหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส 
ซึ่งส านักนโยบายและแผนได้ก าหนดรายงานผล ๒ ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙) 
และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) 
   ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (ongoing Monitoring) เป็นการติดตาม 
ที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือหาแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป และการประเมิน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง  
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO ในปีต่อไป โดยการ
สรุปและประเมินผล และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง จัดท ารายงานสรุปผล  
การบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 
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แผนผังแสดงกระบวนกำรกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๕๓ 

 คัดเลือกแผนงาน   
 โครงการ 
 ในประเด็น  
 ยุทธศาสตร์ละ ๒  
 แผนงานโครงการ 

ขั้นตอนท่ี ๑ การก าหนด
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
(Objective Setting) 

ขั้นตอนท่ี ๒ การระบุความเสี่ยง 
ต่างๆ (Event Identification) 

ขั้นตอนท่ี ๓ การประเมิน 
ความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ขั้นตอนท่ี ๔ กลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
จัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
(Risk Response) 

ขั้นตอนท่ี ๕ กิจกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง (Control 
Activities) 

แผนบริหารความเสี่ยง
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
มาตรฐาน COSOฯ 
ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ขั้นตอนท่ี ๖ 
ข้อมูลและ 
การสื่อสาร 
ด้านการ
บริหาร
ความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี ๗ 
 การติดตามผล 
 และเฝ้าระวัง 
 ความเสี่ยงต่างๆ 



           
    

บทท่ี ๔ 
รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รบัคัดเลอืกมำด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

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

โครงกำรส ำคัญตำมประเดน็ยุทธศำสตร์ของ 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ชื่อโครงกำร/งำน โครงการปรบัปรงุโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาท 

อ านาจหน้าทีข่องสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ ์
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๐ เดือน  เริ่มตน้ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสดุ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
งบประมำณ ๕,๙๕๓,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     ค่าครุภัณฑ์    ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 

ลักษณะงำน 
   โครงการตามยุทธศาสตร ์

   งานประจ า 
   โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดบัสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกับรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้ำประสงค์หลัก   การบรหิารจดัการและการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 บรรลุผลสมัฤทธิ์ และเป็นทีพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ ๑.๔  พัฒนากระบวนการเสริมสรา้งความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

หลักกำรและเหตุผล 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กรทางการเมืองในด้านนิติบัญญัติ มีอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีอ านาจหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น การพิจารณากฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบ ให้ค าแนะน า หรือการเลือกบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง และอ านาจ
หน้าที่อื่นๆ 
 
 
 
 

หน้า ๕๔ 



 
 
 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งมีภารกิจในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ จึงต้อง  
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
เหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์  
แต่เนื่องจาก ในปัจจุบันโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้งานบางรายการมีสภาพเก่ามาก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน บางส่วนก็เสื่อสภาพ เกิดการช ารุดบ่อยครั้งไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม จึงมีค วาม
จ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์บางรายการ เพ่ือทดแทนของเดิม และจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ในการรองรับภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เพียงพอต่อไป 
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โครงกำร / งำน    โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 เพื่อจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทดแทนของเดิม 
 ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เสื่อมสภาพ   
 และจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่  
 เพื่อรองรับภารกิจของสภานิติบัญญัต ิ
 แห่งชาติ รวมทั้ง ส่งเสริม และเผยแพร่ 
 ประชาสัมพนัธ์บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ  
 ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในข้อมูล 
 ข่าวสารของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

 ผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา มกีาร 
 จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อส่งเสริม  
 และประชาสัมพันธบ์ทบาทอ านาจ 
 หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภามีการ 
 จัดซื้อโสตทัศนปูกรณ์ จ านวน ๓   
 รายการ 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร : ใบตรวจรับพัสดุและ
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้บังคบับัญชา 
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ ์
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
- ท าการจัดซื้อโสตทัศนปูกรณ์ 
  ที่ทันสมัยให้มีความเพียงพอต่อ 
  การใช้งาน 
- โครงการได้รับอนุมัตงิบประมาณ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
 มีโสตทัศนปูกรณ์ที่ทนัสมัยเพียงพอ  
 เหมาะสมกับการใช้งาน 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 มีการน าโสตทัศนปูกรณ์ไปใช้ 
 ในการ ประชุม สัมมนาและการ 
 เผยแพร่บทบาทอ านาจหนา้ที่ 
 สภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 
 อย่างน้อย ๕๐๐ คร้ัง/ป ี

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร : แบบฟอร์มขอใช้บริการ 
โสตทัศนปูกรณ ์
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพนัธ ์
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
โสตทัศนปูกรณ์ที่ทนัสมัยมี
ประสิทธิภาพท าให้การน าเสนอข้อมูล 
มีความคล่องตัว ก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจและเกิดประโยชนต์อ่ 
ผู้ที่สนใจทั่วไป 
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โครงกำร / งำน    โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
หน่วยนับ 

เป้ำหมำย
รำยกิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย/สถำนที ่๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ  
๒. คณะกรรมการร่าง TOR 
๓. ประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ 
๔. บริษัทรับเอกสารประกวดราคา 
๕. รับซองเอกสารประกวดราคา  
    (ประชุมคณะกรรมการประกวดราคา) 
๖. ท าการประกวดราคา 
๗. ผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญา 
๘. ด าเนินการส่งมอบของตามสญัญา 
๙. ท าการตรวจรับ 

            คร้ัง 
เดือน 
เดือน 
คร้ัง 
คร้ัง 

 
เดือน 
คร้ัง 

รายการ 
คร้ัง 

 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕,๙๕๓,๐๐๐ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
- สมาชิกสภานิตบิัญญัต ิ
  แห่งชาต ิ
- ข้าราชการส านัก 
  เลขาธิการวุฒิสภา 
- หน่วยราชการภายนอก 
- ประชาชนทั่วไป 
สถำนที่ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

หน้า ๕๗ 



 

 
ชื่อโครงกำร/งำน โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ 

และทดแทนของเดิม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักการพิมพ ์
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๖ เดือน  เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสดุ มนีาคม ๒๕๕๙ 
งบประมำณ ๓,๔๕๖,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     ค่าครุภัณฑ์    ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 

ลักษณะงำน 
   โครงการตามยุทธศาสตร ์

   งานประจ า 
   โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดบัสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกับรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

เป้ำประสงค์หลัก   การบรหิารจดัการ และการปฏบิัติงานเปน็ไปตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี 
 บรรลุผลสมัฤทธิ์และเปน็ที่พึงพอใจของผู้รบับรกิารและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 

กลยุทธ์ ๑.๒  พัฒนาการปฏิบตัิงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยส านักการพิมพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เพ่ือใช้ในราชการ และ  
เพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการและหน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา เอกสาร
วิชาการ วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เอกสารสัมมนา รายงาน  
การประชุมฯ สรุปผลงานรายงานคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ ซึ่งปัจจุบันส านักการพิมพ์เป็นผู้ด าเนินการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ในทุกขั้นตอนทั้งหมดจนแล้วเสร็จ 

 ส านักการพิมพ์มีงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในส่วนงานหลังพิมพ์ ซึ่งจะมีการตัดเจียนกระดาษในกระบวนการ
ผลิต ทั้งการตัดกระดาษส าหรับงานพิมพ์ งานอัดส าเนา การตัดเจียนรูปเล่มหนังสือ ตัดเจียนงานพิมพ์ที่แล้วเสร็จ
ก่อนน าไปพับด้วยเครื่องพับกระดาษ หรือเครื่องเรียงกระดาษ เพ่ือน าไปซ้อนรวมเล่มต่อไป รวมทั้ง การตัดเจียน
ปกหนังสือเพ่ือน าไปเข้ารูปเล่มงานไสกาวด้วย ซึ่งในปัจจุบันส านักการพิมพ์มีเครื่องตัดกระดาษที่ใช้งานอยู่เพียง 
๒ เครื่อง โดยเฉพาะเครื่องตัดกระดาษยี่ห้อ WOHLENBERG หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐ – ๐๐๖ – ๐๐๐๑ ๑/๓๘  
มีอายุการใช้งานมานาน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ อะไหล่บางชิ้น เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดการช ารุดเสียหาย บ่อยครั้ง และการซ่อมบ ารุงเครื่องตัดกระดาษในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง เกิดความไม่คุ้มค่า 
จึงสมควรมีการจัดหาเครื่องตัดกระดาษใหม่ เพ่ือมาใช้งานทดแทนเครื่องเดิมให้สามารถบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ 

หน้า ๕๘ 



 
 
 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักการพิมพ์จึงจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ทางการพิมพ์เครื่องตัดกระดาษ  
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และทดแทนครุภัณฑ์เดิม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสามารถรองรับกับปริมาณงานผลิต 
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งกรณีที่มีงานผลิตเข้ามาจากส านักต่างๆ พร้อมกันและลดปัญหากรณีเครื่องจักร  
เกิดการช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้า ๕๙ 



 
 

โครงกำร / งำน  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และทดแทนของเดิม 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์มาใช้ในการด าเนินงาน 
 ของส านักการพิมพ์ให้มีความทนัสมัย 
 เหมาะสมกับการใช้งาน และ 
 เพิ่มศักยภาพในการผลิตเอกสาร และ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไดส้ะดวก รวดเร็ว  
 สามารถรองรับภารกิจของส านกังาน  
 เลขาธิการวุฒิสภา 

 ผลผลิต 
 เครื่องตัดกระดาษ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 เครื่องตัดกระดาษ  
 จ านวน ๑ เครื่อง 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
สัญญำซื้อขำยฯ 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ 
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
- บริษัทผู้เสนอราคาเสนอครุภัณฑ์ 
  ทางการพิมพ์ มีรายละเอียด 
  คุณลักษณะตรงตามข้อก าหนด 
  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ผลผลิต 
 ผู้รับบริการมีความพงึพอใจในการ 
 ผลิตเอกสารและสื่อสิง่พิมพ ์
 ของส านักการพิมพ ์

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ร้อยละ ๙๕ ของผู้รับบริการ 
 มีความพึงพอใจในการผลติ 
 เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ของ 
 ส านักการพิมพ ์
 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
รายงานผลส ารวจความพึงพอใจฯ 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
- ผู้รับบริการมีการประเมนิผลส ารวจ 
  ความพึงพอใจในการรับบริการ 
  สื่อสิ่งพิมพ์ของส านักงานเลขาธิการ 
  วุฒิสภา 
 

 
 

 

 

 

 

หน้า ๖๐ 



 

โครงกำร / งำน  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และทดแทนของเดิม 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
หน่วยนับ 

เป้ำหมำย
รำยกิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย/สถำนที ่๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพมิพ์  
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลติสื่อสิ่งพิมพ์
และทดแทนของเดิม 
    ๑.๑ วางแผนการจัดซื้อ 
    ๑.๒ ด าเนินการจัดซื้อ 
    ๑.๓ ท าสัญญา 
    ๑.๔ ก าหนดส่งของ 
    ๑.๕ ด าเนินการตรวจรับ 
    ๑.๖ จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อเสนอให้อนุมัติรับครุภัณฑ์ 
มาใช้ในส านักงานฯ 
 
 

            คร้ัง 
 
 

คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 

 
 

๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๓,๔๕๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
- สมาชิกสภานิตบิัญญัต ิ
  แห่งชาต ิ
- ข้าราชการและหน่วยงาน 
  ในสังกัดส านักงาน 
  เลขาธิการวุฒิสภา 
   
สถำนที่ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

 

 

 

หน้า ๖๑ 



 

ชื่อโครงกำร/งำน โครงการจดัหาระบบตรวจจบัการรุกรานเครือข่ายสารสนเทศ 
(Intrusion Prevention System – IPS) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๖ เดือน  เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสดุ มนีาคม ๒๕๕๙ 
งบประมำณ ๔,๑๔๐,๙๐๐ บาท 
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     ค่าครุภัณฑ์    ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 

ลักษณะงำน 
   โครงการตามยุทธศาสตร ์

   งานประจ า 
   โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดบัสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์หลัก   ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทีเ่ชื่อถือได้ ถกูตอ้ง รวดเรว็  
 เป็นปัจจบุันผู้ใช้เข้าถึงงา่ย และเชื่อมโยงกบัเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๒.๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพ 

หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการใช้งานระบบต่างๆ ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องมี
ระบบตรวจจับการรุกรานของระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน และป้องกัน  
การโจมตีและก่อการร้ายทางเครือข่ายสารสนเทศในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการก่อกวน
ระบบ การสร้างความร าคาญให้กับผู้ใช้งาน การขโมยข้อมูลความลับในองค์กร หรือแม้กระทั่งการโจมตีจนท า
ให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนท าให้เกิดความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเวลา ข้อมูล
ความลับ และชื่อเสียงขององค์กร 

 ปัจจุบันส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ดั งกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งมีอายุ 
ใช้งานมานานมากแล้ว อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ไม่อาจตามทันการเปลี่ยนแปลงของการรุกรากเครือข่าย  
ที่มีการพัฒนารูปแบบและความรุนแรงไปอย่างรวดเร็วและค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ระบบเดิมที่ติดตั้งใช้งาน
อยู่เป็นอุปกรณ์เดี่ยวที่หากเสียก็จะท าให้ไม่สามารถใช้งานทั้งระบบได้ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จึงได้มีโครงการจัดหาระบบตรวจจับการรุกรานของระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจจับและส ารองการใช้งานแบบ High Availability เพ่ือให้ทันต่อการสร้างความปลอดภัยให้กับ
เครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้น และสามารถให้บริการข้อมูล
แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 

หน้า ๖๒



 

โครงกำร / งำน  โครงการจัดหาระบบตรวจจบัการรุกรานเครือข่ายสารสนเทศ (Intrusion Prevention System – IPS) 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับการรุกราน 
     ของระบบเครือข่าย  
     (Intrusion Prevention System IPS)  
     ที่สามารถท างานในลักษณะ  
     High Availability เพื่อเพิ่มความ 
     ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูล  
     และการโดนโจมตีจุดบกพร่อง 
     ของระบบอันอาจจะสร้าง 
     ความเสียหายต่อชื่อเสียง 
     ของส านักงานฯ ได้ 
 ๒. เพื่อจัดหาอุปกรณ์บริหารจัดการ 
     อุปกรณ์ตรวจจับการรุกรานของ 
     ระบบเครือข่าย (Intrusion  
     Prevention System IPS) 
     จากศูนย์กลาง เพื่อให้ง่ายต่อการ 
     บริหารจัดการของผู้ดูแล 

 ผลผลิต 
 - มีระบบตรวจจบัการรุกรานของ 
   ระบบเครือข่ายที่สามารถตรวจจับ 
   การรุกรานในรูปแบบใหม่ๆ  
   ที่มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
 มีอุปกรณ์ระบบตรวจจบัและ 
 ป้องกันการบุกรุก และโจมต ี
 จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ภายนอก (IPS) ๑ ระบบ 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
รายงานผลการตรวจรับของ
คณะกรรมการตรวจรับ 
ผู้รับผิดชอบ :  
กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
ได้รับการสนับสนนุด้านงบประมาณ 
 

 ผลผลิต 
 - ระบบเครือข่ายส านักงานฯ  
   มีความปลอดภัยในการใช้งาน  
   ท าให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
   รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 - ระบบเครือข่ายส านักงานฯ  
   มีความปลอดภัยในการใช้งานได ้
   อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ  
   Downtime ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 
 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
รายงานการให้ป้องกันการบุกรุก
ของระบบ 
ผู้รับผิดชอบ :  
กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการปอ้งกัน
และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส านักงานจากการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก (Hacker) 

 

 

 

 

หน้า ๖๓ 



 

โครงกำร / งำน  โครงการจัดหาระบบตรวจจบัการรุกรานเครือข่ายสารสนเทศ (Intrusion Prevention System – IPS) 

แผนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
หน่วยนับ 

เป้ำหมำย
รำยกิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย/สถำนที ่๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
    เร่ืองจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการระบบ  
    ตรวจจับการรุกรานของระบบเครือข่าย 
    สารสนเทศ (Intrusion Prevention  
    System – IPS) และก าหนดระยะเวลา 
    การยื่นซองประกวดราคา 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามระเบียบพัสดุ 
๔. ส่งมอบครุภัณฑ์ (๖๐ วัน) 
๕. ด าเนินการตรวจรับ 
๖. จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าสว่นราชการฯ 

 
 

            คร้ัง 
คร้ัง 

 
 
 
 
 

คร้ัง 
วัน 
คร้ัง 
ฉบับ 

 
 

๑ 
๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
๖๐ 
๑ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔,๑๔๐,๙๐๐ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
- สมาชิกวฒุิสภา 
- บุคคลในวงงานรัฐสภา 
   
สถำนที่ 
- อาคารรัฐสภา ๒ 
- อาคารสุขประพฤต ิ
 

 

หน้า ๖๔ 



 

 

ชื่อโครงกำร/งำน โครงการจดัหาระบบตรวจวเิคราะหแ์ละบนัทึกการใชง้านผ่านระบบเครือขา่ย 
(Network Monitor and Management) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๗ เดือน  เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสดุ เมษายน ๒๕๕๙ 
งบประมำณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     ค่าครุภัณฑ์    ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 

ลักษณะงำน 
   โครงการตามยุทธศาสตร ์

   งานประจ า 
   โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดบัสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้ำประสงค์หลัก   ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทีเ่ชื่อถือได้ ถกูตอ้ง รวดเรว็  
 เป็นปัจจบุันผู้ใช้เข้าถึงงา่ย และเชื่อมโยงกบัเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๒.๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพ 

หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับระบบการท างานของหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบงานเหล่านี้มีการเจริญเติบโต
ตามการให้บริการที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็วมากขึ้น 
 ระบบงานต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายภายในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ ที่เข้ามาผ่านยัง
ช่องทางการเชื่อมต่อต่างๆ ของระบบเครือข่าย โดยที่เจ้าหน้าที่อาจไม่ทราบและอาจส่งผลให้การท างานของ
ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดลง หรือเกิดการหยุดของระบบงานได้ 
 การท างานของระบบเครือข่ายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาถือว่ามีความส าคัญ ดังนั้น ควรจะมีการ
ตรวจติดตามการท างานของระบบเครือข่ายไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีอายุใช้งานมานานแล้ว อีกทั้ง 
ยังเป็นเทคโนโลยีเก่า และมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก ไม่มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้ไม่
อาจเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงต้องการ
ปรับปรุงระบบตรวจ และวิเคราะห์ระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งเพื่อเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หน้า ๖๕ 



 
 
 

โครงกำร / งำน  โครงการจัดหาระบบตรวจวิเคราะหแ์ละบันทกึการใช้งานผ่านระบบเครือขา่ย (Network Monitor and Management) 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑. เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ 
     เครือข่ายมีประสิทธิภาพ 
     และครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
     ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
     เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ผลผลิต 
 - ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
   มีระบบจัดเก็บเหตุการณ์ของ 
   อุปกรณ์เครือข่ายได้ตาม 
   พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท า 
   ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
 มีอุปกรณ์ระบบตรวจวิเคราะห์ 
 และบนัทึกการใช้งานผา่นระบบ 
 เครือข่าย ๑ ระบบ 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
รายงานผลการตรวจรับของ
คณะกรรมการตรวจรับ 
ผู้รับผิดชอบ :  
กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
ได้รับการสนับสนนุด้านงบประมาณ 
 

 ผลผลิต 
 - สามารถจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจร 
   ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกวา่  
   ๙๐ วัน 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 - สามารถตรวจสอบการจัดเก็บ 
   การรักษาข้อมูลจราจร 
   ทางคอมพิวเตอร์ย้อนหลังไว ้
   ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
รายงานการจัดเก็บ การรักษา 
ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ :  
กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
อุปกรณ์สามารถตรวจวิเคราะห์ และ
บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 

 

 

 

 

หน้า ๖๖ 



 

 

โครงกำร / งำน  โครงการจัดหาระบบตรวจวิเคราะหแ์ละบันทกึการใช้งานผ่านระบบเครือขา่ย (Network Monitor and Management) 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
หน่วยนับ 

เป้ำหมำย
รำยกิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย/สถำนที ่๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
    เรื่องจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการระบบ  
    ตรวจวิเคราะห์ และบนัทึกการใช้งาน 
    ผ่านระบบเครือข่าย (Network Monitor  
    and Management) และก าหนด 
    ระยะเวลาการยืน่ซองประกวดราคา 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามระเบียบพัสดุ 
๔. ส่งมอบครุภัณฑ์ (๖๐ วัน) 
๕. ด าเนินการตรวจรับ 
๖. จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าสว่นราชการ 
 
 

            คร้ัง 
ฉบับ 

 
 
 
 
 

คร้ัง 
วัน 
คร้ัง 
ฉบับ 

 
 

๑ 
๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
๖๐ 
๑ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓,๖๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
- สมาชิกวฒุิสภา 
- บุคลากรของวุฒิสภา 
   
สถำนที่ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

 

 

 

หน้า ๖๗ 



 

 
 
ชื่อโครงกำร/งำน โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒ เดือน  เริ่มตน้ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสดุ กันยายน ๒๕๕๙ 
งบประมำณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     ค่าครุภัณฑ์    ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 

ลักษณะงำน 
   โครงการตามยุทธศาสตร ์

   งานประจ า 
   โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดบัสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุภารกิจในวงงานนิตบิัญญตัิ 

เป้ำประสงค์หลัก   บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏบิัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ 
 สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

กลยุทธ์ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชวีิตและเสรมิสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของ
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาในด้านการตรากฎหมาย ด้านการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านการให้ความเห็นชอบ ให้ค าแนะน า หรือการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
เกิดประสิทธิผลสูงสุด องค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ จะน าองค์กร 
ไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ให้ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความราบรื่น และเพ่ือให้การบริหารองค์กรประสบผลส าเร็จ จึงควรจัดโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
 

 

 

 

 

หน้า ๖๘ 



 

โครงกำร / งำน โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
  

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา 
     ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
     ด้านบริหารจัดการองค์กร 
     จากหน่วยงานอ่ืนที่มีแนวปฏิบัติ 
     ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง 
   ความสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน  
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
   ได้ดียิ่งขึ้น 

 ผลผลิต 
 กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ 
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการ 
 ท างาน 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ร้อยละ ๙๕ ของกลุ่มเป้าหมาย 
 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์ในการท างาน 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม 
ผู้รับผิดชอบ :  
- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการ
และการพัฒนา 
- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฝึกอบรม
และสัมมนา 
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีระยะเวลา 
  ในการเข้าร่วมโครงการ 
  อย่างเพียงพอ 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามก าหนด 
 

 ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
 ต่อโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ ์
 ในการท างาน 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 
 โครงการมีความพึงพอใจ 
 ต่อโครงการเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์ในการท างาน 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
และสามารถน าความรู้มาพฒันา
ตนเองได ้

 

 

 

 

หน้า ๖๙ 



 

โครงกำร / งำน โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
  

แผนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
หน่วยนับ 

เป้ำหมำย
รำยกิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย/สถำนที ่๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
ในกำรท ำงำน 
๑. การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 
 
 

             
 

คร้ัง 
 

 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 
- ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวนอย่างน้อย ๓๐ คน 
สถำนที่ 
ณ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และตา่งจังหวัด 
 

๒. การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมัพันธภาพ
และการท างานเป็นทีม 
 

            คร้ัง 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ กลุ่มเป้ำหมำย 
- ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๘๕๐ คน 
สถำนที่ 
ณ ต่างจังหวัด 
 

 

 

หน้า ๗๐ 



 

ชื่อโครงกำร/งำน โครงการสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๐ เดือน  เริ่มตน้ ธนัวาคม ๒๕๕๘ สิน้สุด กนัยายน ๒๕๕๙ 
งบประมำณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     ค่าครุภัณฑ์    ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 

ลักษณะงำน 
   โครงการตามยุทธศาสตร ์

   งานประจ า 
   โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดบัสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุภารกิจในวงงานนิตบิัญญตัิ 

เป้ำประสงค์หลัก   บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏบิัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ 
 สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

กลยุทธ์ ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจดัการความรู้ 

หลักกำรและเหตุผล 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ
ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  และสลับซับซ้อนดังเช่นปัจจุบัน 
องค์การต่างๆ จึงต้องให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยผลักดันความส าเร็จและสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนี้ ทั้งฝ่ายบริหาร  
และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงต้องตระหนัก และให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากร 
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในงานต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถ
ปฏิบัติงานรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม และยังส่งผลให้องค์การสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจส าคัญในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
ให้ด าเนินไปตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้ข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ทั้งภายใน 
ประเทศ และ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
และทักษาในเชิงวิชาการที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้ก้าวทันต่อ กระแส 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถรองรับภารกิจต่างๆ ของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
             หน้า ๗๑ 



 

โครงกำร / งำน โครงการสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 - เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชกาส านักงาน 
   เลขาธิการวุฒิสภาได้มีโอกาสเข้ารับ 
   การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท –  
   ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม  
   ณ ต่างประเทศที่สอดคล้องและ 
   เป็นประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการ 
   วุฒิสภา 

 ผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 มีแนวทางในการจัดสรร  
 ทุนการศึกษาทีส่อดคล้องและ 
 เป็นประโยชน์ต่อส านักงาน 
 เลขาธิการวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 จัดท ากรอบแนวทางในการจัดสรร 
 ทุนการศึกษาทีส่อดคล้องและ 
 เป็นประโยชน์ต่อส านักงาน 
 เลขาธิการวุฒิสภา  
 จ านวน ๑ ฉบับ 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
กรอบแนวทางในการจัดสรรทุน 
การศึกษาฯ 
ผู้รับผิดชอบ :  
กลุ่มงานวชิาการและการพฒันา 
ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
- ได้รับข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
  การก าหนดแนวทางการจัดสรร 
  ทุนการศึกษาทีส่อดคล้องและ 
  เป็นประโยชน์ต่อส านักงาน 
  เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 ผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ 
 ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อในระดับ 
 ปริญญาโท – ปริญญาเอก หรือทุน 
 ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
 จัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม 
 ให้แก่ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อ 
 ในระดับปริญญาโท –  
 ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม  
 ณ ต่างประเทศ จ านวน ๑๓ ทนุ 

วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวชี้วดั 
ผลผลิต 
เอกสำร :  
หนังสืออนุมัติทุนการศึกษา /  
ทุนฝึกอบรม 
ผู้รับผิดชอบ :  
กลุ่มงานวชิาการและการพฒันา 
ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จของผลผลติ 
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
    ตามที่ก าหนดไว ้
๒. ข้าราชการสามารถผ่านการสอบ 
    คัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

หน้า ๗๒ 



 

 

โครงกำร / งำน โครงการสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  

แผนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
หน่วยนับ 

เป้ำหมำย
รำยกิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย/สถำนที ่๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
๑. ส ารวจความต้องการในการศึกษา 
๒. เตรียมความพร้อมและรับสมัครฯ 
๓. ขออนุมัติและด าเนินโครงการ 
๔. สรุป / ประเมินผลโครงการ 
 
 

             
 

คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 

 

 
 

๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
 
 
 
 

๒,๘๐๐,๐๐๐ กลุ่มเป้ำหมำย 
ข้าราชการในสังกัด
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 
สถำนที่ 
ณ สถาบนัการศึกษา
ภายในประเทศ และ  
ณ ต่างประเทศ 
 

 

หน้า ๗๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์ม A 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงกำร.................................................. 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่................................................ 
ผู้รับผดิชอบ.............................................................. 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ระยะเวลำ
ด ำเนินโครงกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกิจกรรม 
ไตรมำสที่ ๑ – ๔ (เดือนตุลำคม 
๒๕๕๘ – เดือนกันยำยน ๒๕๕๙) 

ผลลัพธ์ / ดัชน ี
ควำมก้ำวหน้ำ 

ในกำรด ำเนินกำร 

ปัญหำ / อุปสรรค 
ในกำรด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



 
 

แบบฟอร์ม B 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงกำร.................................................. 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่................................................ 
ผู้รับผดิชอบ.............................................................. 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จดักำร

ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละไตรมำส ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

หมำยเหต ุ

แบบฟอร์ม A การรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแบบฟอร์มที่ผู้รับผิดชอบทั้ง ๖ โครงการ คือ 

๑. โครงการ ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทอ านาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๕,๙๕๓,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 

๒. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ทดแทนของเดิม ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๓,๔๕๖,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักการพิมพ์  

๓. โครงการ จัดหาระบบตรวจจับการรุกรานของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Intrusion 
Prevention System – IPS) กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๔,๑๔๐,๙๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. โครงการ จัดหาระบบตรวจวิเคราะห์ และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (Network 
Monitor and Management) กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๖. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



 

 

 


