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คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ให้ทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการนําไปพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในการจัดทําและปรับแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ย่ิงขึ้น  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอขอบคุณ         
ส่วนราชการภายในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้มีส่วนร่วมในการนําแผนปฏิบัติการ 
การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึง 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา จนส่งผลทําให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะได้
ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้มีระบบ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน  เลขาธิการ
วุฒิสภา (เลขาธิการวุฒิสภา) ได้ให้ความเห็นชอบประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิภา
ดังกล่าวให้ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับทราบ และใช้เป็น
กรอบแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)         

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทาง 
ในการป้องกัน ลด บรรเทาความผิดพลาด ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
ในอนาคต และยังเป็นเครื่องมือช่วยเตือนภัย ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทุกฝ่ายจะต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลภายหลังจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการบริหารความเสี่ยง เช่น การที่จะต้องทําการสอบทานดูว่ามาตรการ/กิจกรรมควบคุมใน
แผนปฏิบัติการฯ ใด มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก็ให้คงดําเนินการต่อไปหรืออาจ
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้ทันสมัยหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะต้องมี
การเสนอขอปรับเปลี่ยนเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการในการติดตามผล      
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรได้กําหนดไว้   

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โดยยึดหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ประกอบด้วย 

(๑) การกําหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
(๒) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
(๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(๔) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)  
(๕) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
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(๖) ข้อมูล และการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)  
(๗) การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)  

สําหรับเป็นกรอบ และแนวทางการดําเนินงานติดตามผลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่
นํามาตรการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ พร้อมทั้งได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖เสนอต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 
เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามที่ได้
กําหนดไว้ดังกล่าวนั้น มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเพียงพอสําหรับลด 
ควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยงอันจะเกิดกับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  

 
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค ์
 

(๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องได้
มีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

(๒) เพื่อให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้ป้องกันและรองรับกระแสแห่ง
การเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(๓) เพื่อป้องกันหรือลดโอกาส และผลกระทบที่จะทําให้เกิดความสูญเสียหรือความ
เสียหายแก่องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

(๔) เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ   

(๕) เพื่อติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่กําหนดไว้ 
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ส่วนที่ ๓ กรอบแนวคิดการบรหิารความเสี่ยงของ 
           สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์        
ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
ความสําเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคลได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการการดําเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับ 
และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ 

 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ โดยเน้นการบูรณาการตัวชี้วัด เพื่อให้ส่วนราชการนําหลักเกณฑ์มาใช้เป็น   
แนวทางการจัดประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง   

 (๒) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล : องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล    
ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพื่อให้ม่ันใจว่าการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึงองค์กรต้องมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยต้องมีการจัดทําแผนธรรมาภิบาลหรือแผน
บริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองที่ดี ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นํามาตรฐานทาง
คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่กําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๓ วรรคสอง 
หมวด ๕ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๗๘ และหมวดที่ ๑๓ มาตรา ๒๗๙ ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามา
เป็นหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของความเสี่ยง 
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(๓) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความ
เสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
      ๑. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหาย        
ในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกู้คืนข้อมูลความเสียหาย (Back 
up and Recovery) 
      ๒. มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
      ๓. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น 
ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟ้าสํารอง เป็นต้น 
      ๔. มีการกําหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละดับ (Access rights) 

 (๔) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ : องค์กรต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด ซึ่งในการบริหารความ
เสี่ยงของกระบวนการอาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ ซึ่งระบบการควบคุม
กระบวนการมีปัจจัยสําคัญดังต่อไปนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
๒. ความคุ้มค่าของการควบคุม 
๓. ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ 
๔. ความสมํ่าเสมอของกลไกการควบคุม 
๕. การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
          

 (๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระทํา
ใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหาร
ความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ 

 (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม
เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน  

 (๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การ
หยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทําขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและจะนํามาซึ่ง
ความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ เป็นต้น 

 (๔) การกระจายความเสี่ยง (Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง 
(Risk Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน 
การหาผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการแทนและการจัดประกันภัย 
เป็นต้น    

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
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  การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การนําผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน 
 
แผนผังประเมินความเสี่ยง 

    ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้) 

 

    ระดับของความเสี่ยง   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

ตํ่ามาก/ 
น้อยมาก 

ตํ่า/น้อย 
ปาน
กลาง 

สูง/บ่อย 
สูงมาก/ 
บ่อยมาก 

Risk Assessment Matrix 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สูงมาก/หายนะ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

สูง/วิกฤต ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปานกลาง ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ตํ่า/น้อย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ผล
กร

ะท
บ 

 (ค
วา

มร
ุนแ

รง
) 

ไม่เป็นสาระสําคัญ/ 
น้อยมาก 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
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ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

ต่ํา ๑ – ๓ ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุม 
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง ๔ – ๙ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม  
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย       
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

สูง ๑๐ – ๑๖ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต่อไป 

สูงมาก ๑๗ – ๒๕ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จําเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทันที 

 
๑. โอกาส  (Likelihood)   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับโอกาส 
(ความเป็นไปได้) 

คํานิยาม 

๑ นาน ๆ ครั้ง    (แทบไม่เกิดขึ้นเลย) 

๒ ไม่บ่อย         (อาจเกิดขึ้นได้ทุก ๕ ปี) 

๓ ปานกลาง      (อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี) 

๔ บ่อย            (อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน) 

๕ บ่อยมาก       (อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน) 

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง
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๒. ผลกระทบ (Impact) 

    

ผลกระทบ 
(ความรุนแรง) 

คํานิยาม 

๑ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อยมาก  
(แทบไม่มีผลกระทบเลย) 

๒ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อย  
(เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตําหนิ) 

๓ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการปานกลาง  
(เจ้าหน้าที่ที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย) 

๔ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมาก  
(ผู้บริหารถูกตําหนิหรือถูกร้องเรียน) 

๕ 
กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด  
(ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย) 
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ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ 
            สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  
 

เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับทราบถึงผลความก้าวหน้าและความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงข้อจํากัด และสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําแผน
ไปปฏิบัติ สํานักนโยบายและแผนในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ โดยการนําเครื่องมือตาม   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เข้ามาช่วยใน
การวางระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผลและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม
ขององค์กร รวมทั้งเพื่อการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้เกิดความชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ                 
ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยง รวม ๔ ด้านด้วยกัน กล่าวคือ  

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
(๒) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
(๓) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
(๔) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ  

สรุปผลได้ดังนี้    

 ๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์    (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 

ความเสี่ยง  : ๑. การบรรลุเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ ๒๕)  

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไม่ได้รับ
การถูกขับเคลื่อนเท่าที่ควร  
                         ตัวชี้วัดผลลัพธ์ คือ  
                   (๑) โครงการด้านยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ทั้ง ๒๘ โครงการ (น้ําหนักร้อยละ ๑๕)      
                 (๒) โครงการที่เป็นงานประจําแล้วเสร็จ ทั้ง ๑๑ โครงการ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐)  
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ผลการดําเนินการ : สรุปได้ ดังนี้ 
                          ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ผลการดําเนินการ มีโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ดําเนินการเสร็จ จํานวน ๒๗ โครงการ และอยู่ระหว่างดําเนินโครงการ จํานวน ๑ โครงการ คือ 
โครงการวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากมีการเปลี่ยนรองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง จึงทําให้โครงการล่าช้า 
สรุป : ความเสี่ยงไม่ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๐ ของผลการดําเนินการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ไม่
แล้วเสร็จ ทั้ง ๒๘ โครงการ  

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์: ๒. ผลการดําเนินการมีโครงการที่เป็นงานประจําที่ดําเนินการเสร็จ 
จํานวน ๑๑ โครงการ  
สรุป : คิดเป็นความเสี่ยงที่ลดลงร้อยละ ๑๐ ของโครงการที่เป็นงานประจําแล้วเสร็จ ทั้ง ๑๑ โครงการ 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ลดลงร้อยละ ๑๐  
 
                  ๒. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล /ความโปร่งใส      (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 

ความเสี่ยง : ๑. การปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา (น้าํหนักร้อยละ ๑๕)  

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. ข้าราชการขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
            ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. การประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (น้ําหนักร้อยละ ๑๕)  
ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการประเมินพฤติกรรมและค่านิยมของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ผลการประเมินพฤติกรรมและ
ค่านิยม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐  
ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา ในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๓ และการ
ประเมินการปฏิบัติตามค่านิยมหลกัของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐  
เมื่อนําผลมาเปรียบเทียบ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการประเมินมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุป : คิดเป็นความเสี่ยงที่ลดลง คดิเปน็รอ้ยละ ๑๕ จากผลการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการในสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ความเสี่ยง : ๒. ระบบตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) 
ปัจจัยเสี่ยง : ๑. บุคลากรไม่เห็นความสําคัญของระบบตรวจสอบภายในเท่าที่ควร  
                     ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. มีระบบตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๔ ระบบ 
(น้ําหนักร้อยละ ๑๐)  

ผลการดําเนินการ : มีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
๔ ระบบ ดังนี้  
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๑) ระบบการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี  
   ๒) ระบบการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
   ๓) ระบบตรวจสอบด้านการดาํเนินงาน 
   ๔) ระบบตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
   ๕) ระบบตรวจสอบด้านการบริหาร  
สรุป : คิดเป็นความเสี่ยงที่ลดลงร้อยละ ๑๐ ของการมีระบบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบ
มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี จํานวน ๕ ระบบ 
 
 
  ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    (น้ําหนักร้อยละ ๒๕)  

ความเสี่ยง : ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ  
ปัจจัยเสี่ยง : ๑. ขาดการบูรณาการข้อมูลด้านต่างประเทศที่เกิดจากการศึกษา รวบรวม การติดตาม การแปล 
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์มาเป็นข้อมูลกลาง เพื่อให้บริการเผยแพร่และสนับสนุนวงงานรัฐสภา  
                 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ตา่งประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (น้ําหนักร้อยละ ๒๕)  

ผลการดําเนินการ : คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ สามารถดําเนิน 
การได้ตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

สรุป : คิดเป็นความเสี่ยงที่ลดลงร้อยละ ๒๕ ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
  ๔. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ    (น้ําหนักร้อยละ ๒๕)  

ความเสี่ยง : ๑. ด้านนโยบายในการริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปัจจัยเสี่ยง : ๑. การนํานโยบายของผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นที่
น่าพอใจเท่าที่ควร  
                     ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของ
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (น้ําหนักร้อยละ ๑๕)  
ผลการดําเนินงาน : ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๗๓.๕๐) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๘๒) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๘ 

สรุป : คิดเป็นความเสี่ยงที่ลดลงร้อยละ ๑๕ ของผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
นําองค์กรของผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ิมขึ้นมากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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ความเสี่ยง : ๒. ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปัจจัยเสี่ยง : ๑. การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร  
          ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ผลการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(น้ําหนักร้อยละ ๑๐)  
ผลการดําเนินงาน : ผลการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๖๕.๒๐) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ 
๖๓.๖๐) เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐ 
สรุป : คิดเป็นความเสี่ยงที่ลดลงร้อยละ ๑๐ ของผลการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ิมขึ้น มากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ทั้งนี้ เมื่อนําผลการติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๔ ด้าน มีร้อยละความเสี่ยงลดลง ดังนี้ 

ความเสี่ยง      ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง 
๑. ด้านยุทธศาสตร์  (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) ร้อยละ ๑๐ 
๒. ด้านธรรมาภิบาล/โปร่งใส (น้ําหนักร้อยละ ๒๕)  ร้อยละ ๒๕  
๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) ร้อยละ ๒๕ 
๔. ด้านกระบวนการ  (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) ร้อยละ ๒๕ 

รวม (น้ําหนักร้อยละ ๑๐๐) ร้อยละ ๘๕  
 
                   โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แสดงดังตารางต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๕ 
ตารางแสดงผลการดําเนินงาน 

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
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(น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 
 

                 

ระดับความเสี่ยง  
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

OP IM TR 
มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  

ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๑. โครงการด้านยุทธศาสตร์  
   แล้วเสร็จ ทั้ง ๒๘ โครงการ 
   (น้ําหนักร้อยละ ๑๕)  

๑. ร้อยละ ๐ ของ
ความเสี่ยงที่ลดลง
โครงการด้าน
ยุทธศาสตร์  

๑. การบรรลุเป้าหมาย 
ของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. แผนยุทธศาสตร์ 
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภาฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไม่ได้รับ
การถูกขับเคลื่อนเท่าที่ควร

๕ ๔ ๒๐ ๑. มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ในรอบ ๖ เดือน 
๙ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมสรุป
สภาพปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

- มีการรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นรายเดือน/
รายไตรมาส ให้กับที่ปรึกษา 
รองเลขาธิการวุฒิสภา และ
ผู้อํานวยการสํานัก เพื่อเร่งรัด
การดําเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด  
 

๒. โครงการที่เป็นงานประจํา  
   แล้วเสร็จ ทั้ง ๑๑ โครงการ  
   (น้ําหนักร้อยละ ๑๐)  

๑. สํานักนโยบาย 
และแผน  

๒. สํานักที่มี 
โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ี

๒. ร้อยละ ๑๐ ของ
ความเสี่ยงที่ลดลง
โครงการที่เป็นงาน
ประจํา 
 
 
 

 
                                                               สรุป : คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของความเสี่ยงที่ลดลงด้านยุทธศาสตร์ 

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

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
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(น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 
 

ระดับความเสี่ยง  
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

OP IM TR 
มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  

ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๑. การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา  

๑. ข้าราชการขาดความ 
ตระหนักในการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา   

๕ ๔ ๒๐ ๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

 

 

 

 

 

 

  

๑. มีการฝึกอบรม โครงการ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร 
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับ
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 
๑,๑๗๙ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น  
รุ่น ๑ วันที่ ๔ ก.ค. ๕๖  
รุ่น ๒ วันที่ ๕ ก.ค. ๕๖  
มีบุคลกรผ่านการฝึกอบรมฯ 
ทั้งสิ้น ๑,๐๔๖ คน  

๑. การประเมินผลพฤติกรรม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาใน
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
 (น้ําหนักร้อยละ ๑๕)  

๑. สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๒. ทุกสํานัก 

ร้อยละ ๑๕ ของความ
เสี่ยงที่ลดลงจากการ
ประเมินผลพฤติกรรม
การปฏิบัติตาม
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น
มากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ * 

 
* หมายเหตุ : - การดําเนินการ ปี ๒๕๕๕   ๑. ประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ขรก.รัฐสภา ในส่วนของ ขรก.สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๓  
                                                     ๒. การประเมินการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของสํานักงานฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐  

               - การดําเนินการ ปี ๒๕๕๖    ๑. การประเมินพฤติกรรมและค่านิยมของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คิดเป็นรอ้ยละ ๘๘.๖๐ 

               เมื่อเทียบผลการสํารวจฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

 

๒. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล/ความโปร่งใส  



 

 

- ๑๕ - 

  

 

  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล/โปร่งใส (ต่อ)  

ระดับความเสี่ยง  
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

OP IM TR 
มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  

ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๒. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของ
ข้าราชการข้าราชการรัฐสภาตาม
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในแผนการ
ดําเนินการอย่างน้อยต้องมีการ
ดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ ข้อ ๑๙ 
(๒), (๓) และ ข้อ ๒๒ (๔) โดย
ผลลัพธ์ของการดําเนินการตาม
แผนฯ จะต้องมีมาตรการ หรือ
แนวทางตามประมวลจริยธรรมฯ 
ข้อ ๑๙ (๒), (๓) และ ข้อ ๒๒ (๔) 

     

๓. มีการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ พร้อมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

- มีการติดตามการดําเนินการ
ตามแผนฯ โดยสามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนฯ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑๖ - 

  

 
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล/โปร่งใส (ต่อ)  

ระดับความเสี่ยง  
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

OP IM TR 
มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  

ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๒. ระบบตรวจสอบ
ภายใน   

๑. บุคลากรไม่เห็น
ความสําคัญของระบบ
ตรวจสอบภายใน
เท่าที่ควร 

๕ ๔ ๒๐ ๑. มีระบบตรวจสอบภายในที่
ดําเนินการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการตามภารกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่มากกว่าเรื่อง
เงิน/บัญชี มากกว่า ๔ ระบบ  

 

 

 

 

 

 

  

 มีระบบตรวจสอบภายในที่
ดําเนินการตรวจสอบมากกว่า
เรื่องเงินและบัญชี ดังนี้ 
๑. ระบบการตรวจสอบด้าน
การเงินและบัญชี 
๒. ระบบตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติตามข้อกาํหนด 
๓. ระบบการตรวจสอบด้าน 
การดําเนินการ 
๔. ระบบตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน 
๕. ระบบตรวจสอบด้านการ
บริหาร  
 

๑. มีระบบตรวจสอบภายใน   
 มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี  
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๔ ระบบ  
 (น้ําหนักร้อยละ ๑๐)  

๑. กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

๒. ทุกสํานัก 

ร้อยละ ๑๐ ของความ
เสี่ยงที่ลดลงจากการมี
ระบบตรวจสอบ
ภายใน เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๔ ระบบ 
 

 
 

                                                                  สรุป : คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของความเสี่ยงที่ลดลงด้านธรรมาภิบาล/โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑๗ - 

  

     
(น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 

 
ระดับความเสี่ยง  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
OP IM TR 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  
ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๑. มีการสํารวจความต้องการด้าน
ข้อมูลการต่างประเทศของ
ผู้ใช้บริการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 
 
 
  

๑.  มีการสํารวจความคิดเห็น
และความต้องการข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการในการจัดทําและ
บูรณาการฐานขอ้มูล
ต่างประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ผลโดยสรุปด้านการนําไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้ 
 - สมาชิกวุฒิสภา นําข้อมูล
ด้านต่างประเทศไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๙๐ 

- บุคลากรสํานักด้าน
ต่างประเทศนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๖๐ 

๑. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ  

๑. ขาดการบูรณาการ
ข้อมูลด้านต่างประเทศที่
เกิดจากการศึกษา 
รวบรวม การติดตาม การ
แปล การวิเคราะห์และ
การสังเคราะห์มาเป็น
ข้อมูลกลาง เพื่อให้บริการ
เผยแพร่และสนับสนุนวง
งานรัฐสภา  

๕ ๔ ๒๐ 

๒. มีการจัดทําแผนดําเนินงานการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาแนวทางการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ และ
จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

 ๑. มีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

  (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 

๑. สํานัก
ภาษาต่างประเทศ 

 ๒. สํานักการ
ต่างประเทศ 

๓. สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

ร้อยละ ๒๕ ของความ
เสี่ยงที่ลดลงของการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

 
 
 

๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  



 

 

- ๑๘ - 

  

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)  
ระดับความเสี่ยง  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
OP IM TR 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  
ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

 
 
 
 
 
 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค. ๕๖ 
เพื่อทบทวนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านต่างประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๖ 

๓. มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานของ
ระบบ 

มีการจัดฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบให้แก่ข้าราชการสํานัก
ภาษาต่างประเทศ และ สํานัก
ภาษาต่างประเทศ จํานวน ๒ 
ครั้ง  คือ วันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๖ 

๔. มีการประชาสัมพันธ์การใช้งานของ
ระบบ 

 

 

มีการประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
ผ่านทาง Facebook : Senate 
of Thailand : ศูนย์ข้อมูล
ต่างประเทศวุฒิสภา  

     

๕. มีการติดตามและประเมินผลการ
ใช้งานระบบ 

จัดทํารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการใช้งานระบบ 
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  

   

 
                                                   สรุป : คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของความเสี่ยงที่ลดลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
            



 

 

- ๑๙ - 

  

           
                                      

                           
 

ระดับความเสี่ยง  
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

OP IM TR 
มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  

ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๑. มีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ
ข้อราชการระหว่างเลขาธิการ
วุฒิสภา และผู้บริหารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
 
 
 

๑.  มีการประชุมผู้บริหาร 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ จํานวน ๔ ครั้ง และ 
มีนโยบายให้มีการประชุม
ผู้บริหาร ทุกวันพฤหัสบดี 
สัปดาห์แรกของทุกเดือน เวลา 
๑๖.๓๐ น.  

 ผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา  

 

๑. ด้านนโยบายใน
การบริหารของ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา   

๑. การนํานโยบายของ
ผู้บริหารสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อ
นําสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นที่
น่าพอใจเท่าที่ควร  

๕ ๔ ๒๐ 

 ๒. มีการจัดสัมมนาผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  

๒. มีการจัดโครงการสัมมนา
แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิ.ย. ๕๖    
ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดชลบุร ี

 ๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ 
นําองค์กรของผู้บริหาร ของ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕  
 (น้ําหนักร้อยละ ๑๕)  

๑. ผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

๒. สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

ร้อยละ ๑๕ ของความ
เสี่ยงที่ลดลง จาก 
ผลการสํารวจความ 
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการนําองค์กร
ของผู้บริหาร  
ปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น
มากกว่าปี ๒๕๕๕  

 
 
 

      
 
 

๔. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ   (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 



 

 

- ๒๐ - 

  

ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (ต่อ)  
ระดับความเสี่ยง  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
OP IM TR 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  
ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๓. มีเว็บบอร์ด “สนทนากับ
ผู้บริหาร” เพื่อใช้ติดต่อระหว่าง
ผู้บริหารกับข้าราชการในสังกัด
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  

๓. มีเว็บบอร์ดสนทนากับ
ผู้บริหาร รวมทั้งหมดมี 
จํานวน ๒๐๔ คําถาม 
และได้รับการตอบกลับทุก
คําถามแล้ว   

 ๑. ผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

๒. สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๔. มีการประชุมระดับสํานัก เพื่อ
ถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ  

๔. มีการประชุมระดับสํานัก  
ทั้ง ๑๘ สํานัก เพื่อถ่ายทอด
นโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ  

ผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

     

๕. มีการแจ้งเวียนผลการประชุม
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผ่านช่องทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – office)  

๕. มีการแจ้งเวียน สรุปประเด็น
สําคัญ จากการประชุมผู้บริหาร 
ผ่านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  

 

๑. ผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

๒. สํานักบริหารงาน
กลาง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๒๑ - 

  

ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (ต่อ)  
ระดับความเสี่ยง  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
OP IM TR 

มาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินการ  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ  
ความเสี่ยง 
ที่ลดลง 

๑. มีการจัดทําแผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  

 ๑.  จัดทําแผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๒. ความผาสุกและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา  

๑. การเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร  
ยังมีน้อย  

๕ ๔ ๒๐ 

๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุกและความ 
พึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มีการดําเนินการตามแผน
เสริมสร้างความผาสุกและความ 
พึงพอใจของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

๑. ผลการสํารวจความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
 (น้ําหนักร้อยละ ๑๐)  

คณะกรรมการจดัทํา
แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา  

ร้อยละ ๑๐ ของความ
เสี่ยงที่ลดลง จาก 
ผลการสํารวจความ 
พึงพอใจฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น
มากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
หมายเหตุ :  
(ปี ๒๕๕๕ ผลการ
สํารวจฯ ร้อยละ 
๖๓.๖๐ 
ปี ๒๕๕๖ ผลการ
สํารวจฯ ร้อยละ 
๖๕.๒๐) 
 

  

                                                                            สรุป : คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของความเสี่ยงที่ลดลงด้านกระบวนการ 



 

 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ๒๒ - 

ส่วนที่ ๖ การเปรียบเทียบผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
           ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
          กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แสดงผลการเปรียบเทียบ โดยสรุป ดังนี้    

ความเสี่ยง ปี ๒๕๕๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการเปรียบเทียบ 
๑.ด้านยุทธศาสตร ์ จํานวนโครงการทั้งสิ้น ๓๓ 

โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จ ๓๑ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔ 

จํานวนโครงการทั้งสิ้น ๓๙ 
โครงการ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ ๓๘ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ 

มีความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการ 
เพิ่มขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙ 

๒. ด้านธรรมาภิบาล  - - 

    - การปฏิบัติตามประมวล   
      จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  

- มีการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

ปี ๒๕๕๕  
๑. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 
(ร้อยละ ๗๔.๓๓)   
๒. ประเมินการปฏิบัติตาม 
ค่านิยมหลัก (ร้อยละ ๘๖.๘๐) 

ปี ๒๕๕๖  
๑. ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ขรก.รัฐสภา คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๖๐ 

   - ระบบตรวจสอบภายใน  - มีระบบตรวจสอบภายในที่
ดําเนินการตรวจสอบ
มากกว่าเรื่องเงินและบัญชี 
มากกว่า ๔ ระบบ  

- 

- มีการสํารวจความ
ต้องการด้านข้อมูลการ
ต่างประเทศของใช้บริการ
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๑ ครั้ง 

๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสํารวจความต้องการ
ด้านข้อมูลการต่างประเทศ
ของผู้ใช้บริการของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๑ ครั้ง  

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และมีการ
ดําเนินการตามแผนดังกล่าว 

ปี ๒๕๕๖ มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ และมีการ
ติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนดังกล่าว  
 



 

 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ๒๓ - 

ความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลการเปรียบเทียบ 

๔. ด้านกระบวนการ    

   - ด้านนโยบายในการบริหาร   
      ของสํานักงานเลขาธิการ 
      วุฒิสภา  

ผลการสํารวจความ 
พึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการนําองค์กรของ
ผู้บริหาร (ครั้งที่ ๒) 
ประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๑.๘๒  

ผลการสํารวจความ 
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การนําองค์กรของผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๐  

 
 ปี ๒๕๕๖ ความพึงพอใจ   
 ของบุคลากรที่มีต่อการ 
นําองค์กรของผู้บริหาร เพิ่มขึ้น
มากกว่าปี ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ 
๑.๖๘  

   - ความผาสุกและความพึงพอใจ 
     ของบุคลากรสํานักงาน 
     เลขาธิการวุฒิสภา  

-  - มีการสํารวจความผาสุก
และความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

-  

  การเปรียบเทียบผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จะเปรียบเทียบได้เฉพาะกรณีที่มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ของความเสี่ยงที่เหมือนกัน หรือ
คล้ายคลึงกันและสามารถคิดคํานวณในเชิงปริมาณได้เท่านั้น  

  เมื่อวิเคราะห์การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในเชิงเปรียบเทยีบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ แสดงดังนี้ 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ความเสี่ยง 
น้ําหนัก ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง น้ําหนัก ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง 

ด้านยุทธศาสตร์  ๓๐ ๑๕ ๒๕ ๑๐ 
ด้านธรรมาภิบาล/ความโปร่งใส - - ๒๕ ๒๕ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓๐ ๓๐ ๒๕ ๒๕ 
ด้านกระบวนการ  ๔๐ ๔๐ ๒๕ ๒๕ 

โดยรวม ๑๐๐ ๘๕ ๑๐๐ ๘๕ 

  จากตารางข้างต้น ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕ เท่ากัน 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวโน้มในการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น คือ สามารถปิดความเสี่ยงที่กําหนดไว้ได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สามารถปิดความเสี่ยงองค์กรได้ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล/ความโปร่งใส ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านกระบวนการ  
   
 
 
 



 

 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ๒๔ - 

ส่วนที่ ๗ สภาพปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  
           จากการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
            ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
          เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกิดประสิทธิภาพและใช้
เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปี
ถัดไป สํานักนโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดําเนินการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้วิเคราะห์ รวบรวมสภาพ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 
สภาพปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
   ความเสี่ยง : ๑. การบรรลุเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า 
   - การดําเนินงานของส่วนราชการส่วนใหญ่กําหนดกิจกรรมการแล้วเสร็จ
ของโครงการในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ จากข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๑ เดือน พบว่า โครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ มีโครงการจํานวน ๒๘ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑๔ โครงการ (คิดเป็น 
๕๐%) ส่วนโครงการที่เป็นงานประจํา มีโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 
๓ โครงการ (คิดเป็น ๒๗.๒๗%) ส่งผลให้ช่วงท้ายปีงบประมาณต้องมีการเร่งรัด ติดตามการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งส่งผลต่อการร้อยละความสําเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อเสนอแนะ : สํานักที่มีโครงการ/กิจกรรม ควรเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้  

 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ความเสี่ยง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ พบว่า 
   - สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังขาดการบูรณาการด้านข้อมูลโดยที่ข้อมูล
ด้านต่างประเทศมีอยู่อย่างกระจัดกระจายตามสํานักต่างๆ มิใช่เพียงแค่สองสํานักที่รับผิดชอบงาน
ด้านต่างประเทศโดยตรงเท่านั้น  
   - บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นถึงการใช้
ประโยชน์ร่วมกันจากการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ โดยคิดว่าเป็นเพียงการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น  



 

 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ๒๕ - 

ข้อเสนอแนะ : ๑. ควรมีการบูรณาการด้านข้อมูล โดยการกําหนดผู้รับผิดชอบการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ นอกจากสํานักที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างประเทศโดยตรง ซึ่งหมายถึง
สํานักภาษาต่างประเทศ และสํานักการต่างประเทศ ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก และสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานสนับสนุนแล้ว ควรกําหนดสํานักอื่นๆ ร่วมเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศด้วย  
  ๒. ควรเพิ่มพูนคลังข้อมูลด้านต่างประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการหลัก และบุคลากรของสํานักงานฯ สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะเป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําฐานข้อมูลด้านต่างประเทศให้มากขึ้นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ๑. ควรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่กําหนดไว้ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ๒. การจัดทําระบบความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสําเร็จได้ ผู้บริหารทุกระดับ
ต้องให้ความสําคัญ ส่งเสริม ช่วยกระตุ้น เร่งรัดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนํามาตรการ/แผนปฏิบัติ
ราชการ ไปปฏิบัติ เพื่อควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการต่างๆ ในการบริหารความ
เสี่ยง ว่าสามารถควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผลหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้ช่วยกัน
ค้นหาความเสี่ยง หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ให้เกิดความเหมาะสม 
ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ตลอดจนผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงหลักการและตระหนักถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ในการบริหารความเสี่ยง อันประกอบด้วย 

  Communications คือ กระจายข้อมูลข่าวสารในทุกเรื่องของการบริหารความเสี่ยง  
   Common Goals คือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยงให้ประสบ 
            ความสําเร็จ  
  Commitment    คือ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติตามแผน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
  Co – ordination  คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานกัน โดยไม่แบ่งฝ่าย หรือหน่วยงาน 
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