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แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธการวฒสภา ไดจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธการวฒสภา พ.ศ. 2551 ขึ้น 

เพื่อใหผบริหารและผูปฏบัติงานทกฝายของสานักงานเลขาธการวฒสภา ไดมแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองคกรทชัดเจน  มแผนในการตอบสนอง

ตอความเสยง ลดโอกาส และผลกระทบที่อาจจะทาใหผลการดาเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และพนธกิจของสานักงานเลขาธการวฒสภา ในการ

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธการวฒสภา พ.ศ. 2551 ฉบับดงกลาว ประกอบดวยความเสี่ยง 4 ดาน คอ

1. ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk)

2. ความเสยงดานการดาเนินงาน (Operational Risk)

3. ความเสยงดานการเงน (Financial Risk)

4. ความเสยงดานการปฏบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

ผลจากการประเมินความเสยงของสํานักงานเลขาธการวฒสภา พบวามปจจัยเสยงที่อยในเกณฑสง-สงมาก (16-25) จํานวน 21  ความเสยง

ซงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ พิจารณาแลวเหนวาจะตองใหความสําคญในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเรงดวน จึงไดระบุไวในแผน

บริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธการวฒสภา พ.ศ. 2551 และกาหนดมาตรการ/แผนปฏบัติการเพื่อตอบสนองปจจัยเสยงดังกลาวและใหมการตดตามผล

การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธการวฒสภา พ.ศ. 2551 และประเมินผลสมฤทธิของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏบัติการ 

โดยมีรายละเอียดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้



วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

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

ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3. เพื่อใหระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร

1. แผนยุทธศาสตร 1. เครื่องมือดานการบริหาร    ไมสามารถยอมรับความ

สํานักงานเลขาธิการ จัดการภาครัฐแนวใหม    เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลด

วุฒิสภา ฉบับที่ 2 ที่กําหนดไวในแผน    ความเสี่ยง  ดังนี้

(พ.ศ.2551-2555) ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 2 1. จัดทําโครงการทบทวน ปงบประมาณ 1. มีการจัดทําโครงการ 1. ดําเนินการได 10% สํานักนโยบายและแผน

ไมสามารถดําเนินการ เปนเรื่องใหมและยาก แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2551 จัดทําแผนปฏิบัติ โดยจัดทําแผน 551,000

ใหบรรลุเปาประสงค สําหรับการทําความเขาใจ สํานักงานเลขาธิการ ราชการประจําป ปฏิบัติราชการ

ที่กําหนดไว 2. บุคลากรของสํานักงาน วุฒิสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ของ ประจําป พ.ศ.2552

เลขาธิการวุฒิสภายังไมมี (พ.ศ. 2551-2555) สํานักงานเลขาธิการ แลวเสร็จ

ความรูความเขาใจที่ดีพอ  และจัดทําแผนปฏิบัติ วุฒิสภา ใหสอดคลอง

เกี่ยวกับการนําแผน ราชการประจําป กับกลยุทธที่กําหนดไว

ยุทธศาสตรไปสูการ พ.ศ. 2553 ของ ในแผนยุทธศาสตร

ปฏิบัติทําใหแผนงาน/ สํานักงานเลขาธิการ-

โครงการที่กําหนดขึ้น วุฒิสภาใหสอดคลอง

มาตรการ/

แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลการดําเนินการ
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต

1



ไมสามารถขับเคลื่อน กับกลยุทธที่กําหนด

แผนยุทธศาสตรได ไวในแผนยุทธศาสตร

เทาที่ควร โดยมีการชี้แจงเพื่อ

สรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ฉบับที่ 2

(พ.ศ. 2551-2555)

2. จัดฝกอบรมใหความรู ปงบประมาณ 2. มีการใหความรูแก 2. ดําเนินการใหความรู สํานักบริหารงานกลาง

แกบุคลากรของ พ.ศ. 2551 บุคลากรของ แกบุคลากรของ สํานักพัฒนาทรัพยากร

สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ บุคคล

วุฒิสภาเกี่ยวกับการ วุฒิสภาเกี่ยวกับการ วุฒิสภา ได 100% สํานักนโยบายและแผน

บริหารจัดการภาครัฐ บริหารจัดการภาครัฐ โดยไดจัดบรรยาย

แนวใหม แนวใหม ใหความรูเกี่ยวกับ

การบริหารความ

เสี่ยง การบริหารผล

การปฏิบัติงาน 

การพัฒนาสมรรถนะ

และแผนพัฒนา

รายบุคคล

ผูรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา

มาตรการ/
ผลการดําเนินการ
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3. มีการแตงตั้งผูประสาน ปงบประมาณ 3. เลขาธิการวุฒิสภา 3. ดําเนินการได 100% สํานักนโยบายและแผน

งานดานนโยบายและ พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหแตงตั้ง

แผนเพื่อทําหนาที่ใน ผูประสานงานดาน

การประสานงาน นโยบายและแผน

เสนอแนะ สนับสนุน เพื่อทําหนาที่ในการ

การจัดทําแผน ประสานงาน เสนอแนะ

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ สนับสนุน การจัดทํา

ราชการประจําป แผนยุทธศาสตร

(การบริหารโครงการ) แผนปฏิบัติราชการ

การติดตามและ ประจําป 

ประเมินผลและแผน (การบริหารโครงการ)

ตางๆ ของสํานักตางๆ การติดตามและ

ประเมินผลและ

แผนตางๆ ของ

สํานักตางๆ

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
มาตรการ/

ผูรับผิดชอบ
สัมฤทธิผล/

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลผลิต
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2. แผนงาน/โครงการไม 1. ไมมีการนําความตองการ 1. ขอรับนโยบายจาก ปงบประมาณ 1. ในปงบประมาณ 1. ดําเนินการได 100% สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตรงตามความตองการ ของสมาชิกวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาและ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 ไดนํา ทั้ง 2 โครงการ

ของสมาชิกวุฒิสภา มาประกอบในการจัดทํา รองประธานวุฒิสภา วิสัยทัศนประธาน-

แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทําแผนเรงดวน วุฒิสภาและ

รองประธานวุฒิสภา

มาแปลงเปน

แผนงาน/โครงการ

ไดแก โครงการ

หองสมุด

อิเล็กทรอนิกสและ

โครงการประชาสัมพันธ

เชิงรุก (call center) 

ความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

ปจจัยเสี่ยง
มาตรการ/

ระยะเวลา ผลการดําเนินการ
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหกระบวนการทํางาน และระบบการใหบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว คลองตัว เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา

2. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีความชํานาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

1. การสื่อสารขอมูลภายใน 1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน    ไมสามารถยอมรับความ

สํานักงานเลขาธิการ ไมสื่อสารขอมูลที่ไดรับ    เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลด

วุฒิสภาไมมี ใหเกิดความเขาใจที่    ความเสี่ยง  ดังนี้

ประสิทธิภาพ ถูกตองตรงกัน 1. จัดใหมีการประชุม ปงบประมาณ 1. มีการประชุมภายใน 1. ดําเนินการได 100% สํานักการประชุม

ภายในเพื่อซักซอม พ.ศ. 2551 เพื่อซักซอมความ โดยกําหนดเปน

ความเขาใจและวางแผน เขาใจและวางแผน แนวทางการปฏิบัติ

เตรียมการกอนการ เตรียมการกอนการ ของสํานักการประชุม

ประชุมวุฒิสภาทุกครั้ง ประชุมวุฒิสภาทุกครั้ง

2. จัดทําคูมือเตรียมความ ปงบประมาณ 2. มีคูมือการประชุม 2. ดําเนินการได 100% สํานักการประชุม

พรอมกอนการประชุม พ.ศ. 2551 วุฒิสภาและการ

และสรางความเขาใจ ประชุมกรรมาธิการ

เกี่ยวกับคูมือดังกลาว

เพื่อใหบุคลากรที่

เกี่ยวของสามารถ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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2. บุคลากรของสํานัก 1. สถานการณทางการเมือง    ไมสามารถยอมรับความ

การประชุมขาดองค มีการเปลี่ยนแปลง    เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลด

ความรูและความแมนยํา 2. ขอบังคับการประชุม    ความเสี่ยง  ดังนี้

ในขอบังคับการประชุม มีการเปลี่ยนแปลง 1. จัดใหมีการประชุม ปงบประมาณ 1. มีการประชุมภายใน 1. ดําเนินการได 100% สํานักการประชุม

3. บุคลากรบางสวนขาดการ ภายในเพื่อซักซอม พ.ศ. 2551 เพื่อซักซอมความ โดยกําหนดเปน

พัฒนาตนเองใหทัน ความเขาใจและวางแผน เขาใจและวางแผน แนวทางการปฏิบัติ

กับสถานการณ เตรยีมการกอนการ เตรียมการกอนการ ของสํานักการประชุม

ประชุมวุฒิสภาทุกครั้ง ประชุมวุฒิสภาทุกครั้ง

2. จัดทําคูมือเตรียมความ ปงบประมาณ 2. มีคูมือการประชุม 2. ดําเนินการได 100% สํานักการประชุม

พรอมกอนการประชุม พ.ศ. 2551 วุฒิสภาและการ

วุฒิสภาและสรางความ ประชุมกรรมาธิการ

เขาใจเกี่ยวกับคูมือ

ดังกลาวเพื่อใหบุคลากร

ที่เกี่ยวของสามารถ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

สัมฤทธผิล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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3. บุคลากรของสํานักงาน 1. บุคลากรบางสวนมีภารกิจ    ไมสามารถยอมรับ

เลขาธิการวุฒิสภา การปฏิบัติราชการในชวง    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

บางสวนไมใหความ ของการจัดฝกอบรม    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

สําคัญและความรวมมือ 2. หลักสูตรการฝกอบรม 1. จัดหลักสูตรการฝกอบรม ปงบประมาณ 1. บุคลากรสามารถ 1. ดําเนินการได 100% สํานักพัฒนาทรัพยากร

ตอการเขารับการฝก ไมสอดคลองกับภารกิจ โดยแบงเปนรุนตางๆ พ.ศ. 2551 เลือกเขารับการอบรม บุคคล

อบรมในหลักสูตรตางๆ งานที่รับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรของ ในวัน/เวลาที่ไมตรง

ที่สํานักพัฒนา 3. การประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการ กับภารกิจอื่นได

ทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น เกี่ยวกับหลักสูตรการ วุฒิสภาสามารถเลือก

ฝกอบรมยังไมเพียงพอ เขารับการฝกอบรมได

4. ไมมีการทํา Training 2. วางแผนการจัดหลักสูตร ปงบประมาณ 2. มีหลักสูตรการฝกอบรม 2. ดําเนินการได 100% สํานักพัฒนาทรัพยากร

Need อยางแทจริง การฝกอบรมใหสอดคลอง พ.ศ. 2551 ใหสอดคลองกับ ตามที่กําหนดไวใน บุคคล

กับตําแหนง/สายงาน ตําแหนง/สายงาน แผนการฝกอบรม

3. จัดทําโครงการจัดทํา ปงบประมาณ 3. มีโครงการจัดทําแผน 3. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2551 พัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตามที่กําหนดไวใน สํานักพัฒนาทรัพยากร

รายบุคคล (Individual (Individual ขอบเขตการจัดจาง บุคคล

Development Plan Development Plan ที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน ทุกสํานัก

: IDP) : IDP) การตามโครงการ 4,000,000

4. จัดทํา Training Need ปงบประมาณ 4. มีการสอบถามความ 4. ดําเนินการได 100% สํานักพัฒนาทรัพยากร

พ.ศ. 2551 ตองการของสํานักตางๆ โดยมีการเก็บขอมูลจาก บุคคล

ประกอบการจัดทํา สํานักตางๆ มาจัดทํา

หลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรฝกอบรม

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลการดําเนินการระยะเวลา
มาตรการ/

แผนปฏิบัติการ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
ผูรับผิดชอบ
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4. การไมสามารถใหบริการ 1. การจัดเก็บเอกสาร    ไมสามารถยอมรับ

ดานขอมูล / เอกสารแก ดานกรรมาธิการของ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

กรรมาธิการ / สมาชิก สํานักกรรมาธิการยังไม    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

วุฒิสภาและผูรับบริการ เปนระบบสงผลให 1. จัดใหมีการนํารองการ ปงบประมาณ 1. มีการนํารองการ 1. ดําเนินการได 100% สํานักกรรมาธิการ 1 2 3

ไดอยางรวดเร็ว มี การบริการดานขอมูล จัดเก็บเอกสารดวย พ.ศ. 2551 จัดเก็บเอกสารดวย

ประสิทธิภาพ และ แกกรรมาธิการ/สมาชิก ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบอิเล็กทรอนิกส

ประสิทธิผล วุฒิสภายังไมมี (Electronic Document (Electronic 

ประสิทธิภาพเทาที่ควร Management) Document 

2. บุคลากรของสํานัก โดยใชระบบการจัดเก็บ Management) โดย

กรรมาธิการตองใชเวลา ที่เปนแบบเดียวกัน ใชระบบการจัดเก็บ

ในการคนหาเอกสารมาก ที่เปนแบบเดียวกัน

สงผลตอการปฏิบัติ

หนาที่เนื่องจากบุคลากร

มีจํากัด

3. มีขอมูลเอกสารจํานวนมาก

4. ขอมูลที่จัดเก็บไมเปน

ระบบเดียวกัน ทําใหยาก

ตอการคนหาและไม

สามารถนํามาใชไดอยาง

ทันทวงที

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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5. เครื่องมือดานเทคโนโลยี 1. เครื่องคอมพิวเตอร ไมสามารถยอมรับความ

สารสนเทศและการ อุปกรณตอพวงอื่น ๆ เสี่ยงไดจึงใชวิธีการลดและ

สื่อสารเกิดการขัดของ อุปกรณในระบบเครือขาย ถายโอนความเสี่ยง  ดังนี้

ระหวางการใชงาน เชน เสื่อมสภาพเนื่องจาก (ลดความเสี่ยง)

ระบบอินทราเน็ตของ มีอายุการใชงานมานาน 1. จัดจางบุคลากรภายนอก ปงบประมาณ 1. มีการจางบุคลากร 1. ดําเนินการได 100% สํานักเทคโนโลยี

สํานักงานเลขาธิการ 2. จํานวนบุคลากรที่มีอยูไม ตําแหนงชางเครื่อง พ.ศ. 2551 ภายนอกตําแหนง สารสนเทศและการสื่อสาร

วุฒิสภาขัดของระบบ เพียงพอตอการดูแล คอมพิวเตอรเขามา ชางเครื่องคอมพิวเตอร สํานักบริหารงานกลาง

ถายทอดการประชุม ใหบริการการซอมบํารุง เสริมงาน เขามาเสริมงาน

วุฒิสภาขัดของ เครื่องคอมพิวเตอร 2. จัดทําโครงการจัดทํา ปงบประมาณ 2. มีโครงการจัดทํา 2. ดําเนินการได 100% สํานักเทคโนโลยี

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณในระบบเครือขาย ระบบแจงซอมเครื่อง พ.ศ. 2551 ระบบแจงซอม สารสนเทศและการสื่อสาร

ขัดของระหวางการ และซอฟแวร คอมพิวเตอรทาง เครื่องคอมพิวเตอร 100,000

ใชงาน อินทราเน็ต ทางอินทราเน็ต

(ถายโอนความเสี่ยง)

3. จัดทําโครงการเพิ่ม ปงบประมาณ 3. มีโครงการเพิ่ม 3. ดําเนินการได 100% สํานักเทคโนโลยี

ประสิทธิภาพการบํารุง พ.ศ. 2551 ประสิทธิภาพการ โดยจัดจางบริษัท สารสนเทศและการสื่อสาร

รักษาและซอมแซม บํารุงรักษาและ Synchronize 1,490,000

เครื่องคอมพิวเตอร ซอมแซมเครื่อง Technology มา

โดยการ Outsource คอมพิวเตอรโดย ดําเนินการ

การ Outsource

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผูรับผิดชอบระยะเวลา
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 1. สํานักงานเลขาธิการ-    ไมสามารถยอมรับ

อาคารสถานที่ ที่ทําการ วุฒิสภามีสถานที่ทําการ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ของสํานักงานเลขาธิการ อยูบนอาคารสูง    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

วุฒิสภา เชน  อัคคีภัย 2. บุคลากรของสํานักงาน 1. ทําการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 1. มีการประชาสัมพันธ 1. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

แผนดินไหว เลขาธิการวุฒิสภาไมได และเผยแพรขอมูล พ.ศ.2551 และเผยแพรขอมูล โดยมีการ

มีการฝกซอมและซักซอม ขาวสารตาง ๆ เพื่อให ขาวสารตาง ๆ เพื่อ ประชาสัมพันธที่

เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับ ความรูที่ถูกตองแก ใหความรูที่ถูกตอง บริเวณหนาลิฟต

สถานการณรายแรง บุคลากรของสํานักงาน แกบุคลากรของ ทุกชั้น

เลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

2. จัดทําแผนเพื่อเตรียม ปงบประมาณ 2. มีการจัดทําแผนเพื่อ 2. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

ความพรอมในกรณี พ.ศ.2551 เตรียมความพรอม โดยมีการประชุม

ที่เกิดสถานการณ ในกรณีที่เกิด สรางความเขาใจกับ

รายแรงตาง ๆ สถานการณรายแรง เจาหนาที่รักษา-

ตาง ๆ ความปลอดภัย

ประจําอาคาร

สุขประพฤติ

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผูรับผิดชอบ
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต

มาตรการ/
ผลการดําเนินการ

แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา
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7. ความเสี่ยงจากการกอ 1. สถานการณทางการเมือง    ไมสามารถยอมรับ

วินาศกรรม/การลอบ มีความไมแนนอน และ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

วางระเบิด เกิดความรุนแรงได    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. บุคลากรของสํานักงาน 1. ทําการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 1. มีการประชาสัมพันธ 1. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

เลขาธิการวุฒิสภาไมได และเผยแพรขอมูล พ.ศ.2551 และเผยแพรขอมูล โดยไดติดประกาศ

มีการฝกซอมและซักซอม ขาวสารตาง ๆ เพื่อให ขาวสารตาง ๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ

เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับ ความรูที่ถูกตองแก ใหความรูที่ถูกตอง ที่บริเวณหนาลิฟต

สถานการณรายแรง บุคลากรของสํานักงาน แกบุคลากรของ

เลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

2. จัดทําแผนเพื่อเตรียม ปงบประมาณ 2. มีการจัดทําแผนเพื่อ 2. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

ความพรอมในกรณี พ.ศ.2551 เตรียมความพรอม โดยไดจัดทําแผน

ที่เกิดสถานการณ ในกรณีที่เกิด เตรียมความพรอม

รายแรงตาง ๆ สถานการณรายแรง แลวเสร็จ

ตาง ๆ 

3. ใหมีการตรวจสอบ ปงบประมาณ 3. มีการตรวจสอบ 3. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

วัตถุระเบดิกับบุคคล พ.ศ.2551 วัตถุระเบิดกับบุคคล โดยมอบหมาย

ที่มาติดตอราชการ ที่มาติดตอราชการ นโยบายใหกับ

กับสํานักงานเลขาธิการ กับสํานักงาน เจาหนาที่รักษา-

วุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา ความปลอดภัย

ระยะเวลาความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผลการดําเนินการ
มาตรการ/ สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ
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8. การปฏิบัติงานของ 1. การทํางานในแตละกลุม    ไมสามารถยอมรับ

สํานักกรรมาธิการ งานมีแนวทางการ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

3 สํานักยังไมเปน ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

มาตรฐานเดียวกัน 2. บุคลากรของสํานัก 1. จัดทํามาตรฐานในการ ปงบประมาณ 1. มีมาตรฐานในการ 1. ดําเนินการได 100% สํานักกรรมาธิการ 1 2 3

กรรมาธิการประสบ ปฏิบัติงานของสํานัก พ.ศ. 2551 ปฏิบัติงานของสํานัก โดยจัดทําคูมือ

ปญหาในการปฏิบัติงาน กรรมาธิการใหเปน กรรมาธิการใหเปน การปฏิบัติงาน

เพราะไมมีมาตรฐาน รูปแบบเดียวกันเพื่อ รูปแบบเดียวกันเพื่อ แลวเสร็จ

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน วางแนวทางในการ วางแนวทางในการ

3. สํานักกรรมาธิการมี บริหารจัดการ บริหารจัดการ

บุคลากรจํานวนมากและ

มีงานเรงดวนสงผลให

บคุลากรไมมีโอกาส

ทําความเขาใจรวมกัน

อยางสม่ําเสมอ

ผูรับผิดชอบ
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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9. การปฏิบัติหนาที่ดานการ 1. มีการจัดประชุมในหลาย    ไมสามารถยอมรับ

ประชุมไมมีมาตรฐาน รูปแบบในเวลาที่    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

เกี่ยวเนื่องกัน    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. สํานักงานเลขาธิการ 1. จัดทํามาตรฐานการ ปงบประมาณ 1. มีมาตรฐานการ 1. ดําเนินการได 100% คณะกรรมการพัฒนา

วุฒิสภาขาดแนวทาง ปฏิบัติงานดานการ พ.ศ. 2551 ปฏิบัติงานดานการ โดยจัดทําคูมือ ความเปนมืออาชีพ

การจัดประชุมที่เปน ประชุมของสํานักงาน ประชุมของสํานักงาน การประชุมแลวเสร็จ ดานงานประชุม

มาตรฐานเดียวกัน เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา ของสํานักงานเลขาธิการ

(มีหลายรูปแบบ) วุฒิสภา

3. บุคลากรของสํานักงาน ทุกสํานักที่เกี่ยวของ

เลขาธิการวุฒิสภา

บางสวนขาดประสบการณ

การทํางาน เนื่องจาก

มีการโอนยายมาใหม

มาตรการ/
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

แผนปฏิบัติการ
ผลการดําเนินการระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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10. ขาดระบบการสืบคน 1. มีเอกสารประกอบ    ไมสามารถยอมรับ

ขอมูลที่ทันสมัยและ การพิจารณาราง    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

รวดเร็ว พระราชบัญญัติ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

จํานวนมาก 1. จัดทําฐานขอมูลและ ปงบประมาณ 1. มีฐานขอมูลและ 1. ดําเนินการได 100% สํานักกฎหมาย

2. มีความตองการใชเอกสาร ระบบการสืบคน พ.ศ. 2551 ระบบการสืบคน

ประกอบการพิจารณา เอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการ

รางพระราชบัญญัติ พิจารณาเพื่อเผยแพร พิจารณาเพื่อเผยแพร

เปนจํานวนมาก บนเว็บไซตของ บนเว็บไซตของ

3. สมาชิกวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ

คณะกรรมาธิการ และ วุฒิสภาและบนระบบ วุฒิสภาและบน

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา Intranet ของ ระบบ Intranet ของ

มีความตองการขอมูล สํานักกฎหมาย สํานักกฎหมาย

สารสนเทศหลากหลาย 2. จัดทําโครงการวิจัยการ ปงบประมาณ 2. มีโครงการวิจัยการ 2. ดําเนินการได 80% สํานักวิชาการ

ใชสารสนเทศของ พ.ศ. 2551 ใชสารสนเทศของ ปจจุบันอยูระหวาง

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา การตรวจสอบขอมูล

บุคลากรของสํานักงาน บุคลากรของ ที่ไดรับจากสมาชิก

เลขาธิการวุฒิสภาและ สํานักงานเลขาธิการ วุฒิสภา

ผูที่เกี่ยวของในวงงาน วุฒิสภาและผูที่

วุฒิสภา เกี่ยวของในวงงาน

วุฒิสภา

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา
มาตรการ/

แผนปฏิบัติการ
ผลการดําเนินการ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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11. การยกรางกฎหมายและ 1. ความตองการของ    ไมสามารถยอมรับ

การใหความเห็นในทาง สมาชิกวุฒิสภาในการ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

กฎหมายยังไมเปนที่ ยกรางกฎหมายและการ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

ยอมรับของสมาชิก ใหความเห็นในทาง 1. จัดทําโครงการความ ปงบประมาณ 1. มีโครงการความ 1. ดําเนินการได 100% สํานักกฎหมาย

วุฒิสภา กฎหมายมีเปนจํานวนมาก รวมมือแลกเปลี่ยน พ.ศ. 2551 รวมมือแลกเปลี่ยน โดยไดสงบุคลากร

2. บุคลากรของสํานักงาน ประสบการณในการ ประสบการณในการ ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติงานดาน ปฏิบัติงานดาน เลขาธิการวุฒิสภา

ขาดทักษะและประสบ - นิติบัญญัติระหวาง นิติบัญญัติระหวาง ไปปฏิบัติหนาที่ใน

การณในการยกราง สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ คณะกรรมการ

กฎหมายและการทํา วุฒิสภากับสํานักงาน วุฒิสภากับสํานักงาน กฤษฎีกา จํานวน

ความเห็นในทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ 5 รุน รุนละ 3 เดือน

เพื่อเพิ่มพูนความรู กฤษฎีกาเพื่อ

และประสบการณใหกับ เพิ่มพูนความรูและ

บุคลากรของสํานักงาน ประสบการณใหกับ

เลขาธิการวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบ
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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12. บุคลากรของสํานัก 1. การนั่งปฏิบัติงานอยาง    ไมสามารถยอมรับ

งานเลขาธิการวุฒิสภา ตอเนื่องติดตอกันเปน    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ที่ทํางานเฉพาะดาน / เวลานานหลายชั่วโมง    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

ตําแหนง มีความเสี่ยง ทําใหเกิดปญหาตอ 1. เสนอใหมีการตรวจ ปงบประมาณ 1. มีการตรวจสุขภาพ 1. ดําเนินการได 100% สํานักการคลังและ

ดานสุขภาพ สุขภาพของบุคลากร สุขภาพประจําปเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ขาราชการและ โดยมีการตรวจ งบประมาณ

2. สภาพแวดลอมในการ ในโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกจางของสํานักงาน สุขภาพประจําปให คณะกรรมการ

ปฏิบัติงานบางตําแหนง การปฏิบัติงาน เลขาธิการวุฒิสภา กับบุคลากรของ จัดสวัสดิการขาราชการ

กอใหเกิดปญหาดาน โดยไมเสียคาใชจาย ประจําป พ.ศ. 2551 สํานักงานเลขาธิการ และลูกจางสํานักงาน

สุขภาพของบุคลากร ณ โรงพยาบาลราชวิถี วุฒิสภา แตยังไมได เลขาธิการวุฒิสภา

ของสํานักงานเลขาธิการ จัดใหมีการตรวจ

วุฒิสภา เชน การสูดดม สุขภาพเพิ่มเติมใน

หมึกพิมพ งานเฉพาะตําแหนง

อยางไรก็ตาม

ผูบริหารจะนําเรื่อง

ดังกลาวไปหารือ

สําหรับปงบประมาณ

พ.ศ.2552

ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา
มาตรการ/

ความเสี่ยง ผูรับผิดชอบผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วดัผลผลิต
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2. เสนอใหมีการจัดซื้อ ปงบประมาณ 2. มีการเสนอซื้อ 2. ดําเนินการได 100% สํานักการคลังและ

เครื่องฟอกอากาศ พ.ศ. 2551 เครื่องฟอกอากาศ โดยมีการจัดซื้อ งบประมาณ

เพื่อนํามาติดตั้งใน เพื่อนํามาติดตั้งใน เครื่องฟอกอากาศ คณะกรรมการ

สํานักที่มีความเสี่ยง สํานักที่มีความเสี่ยง จํานวน 10 เครื่อง จัดสวัสดิการขาราชการ

จากสภาพแวดลอม จากสภาพแวดลอม แตยังไมสามารถ และลูกจางสํานักงาน

ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน ดําเนินการซื้อและ เลขาธิการวุฒิสภา

ติดตั้งไดทันใน

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2551

13. ระบบการตรวจสอบ 1. จํานวนบุคลากรไม    ไมสามารถยอมรับ

ภายในที่ไมเขมแข็ง เพียงพอตอการปฏิบัติ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

งานตามอํานาจหนาที่    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. บุคลากรของสํานักงาน 1. ศึกษาแนวทางการ ปงบประมาณ 1. มีการศึกษาแนวทาง 1. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

เลขาธิการวุฒิสภายังไม ยกระดับกลุมงาน พ.ศ. 2551 การยกระดับ โดยไดเสนอผลการ กลุมงานตรวจสอบภายใน

มีความรู ความเขาใจ ตรวจสอบภายใน กลุมงานตรวจสอบ ศึกษาให ก.ร. สํานักการคลังและ

เกี่ยวกับระบบการ ใหเปนสํานัก ภายในใหเปนสํานัก พิจารณาแลว งบประมาณ

ควบคุมภายในและ และอยูระหวางการ

การตรวจสอบภายใน นําเสนอ ก.ร. เพื่อ

พิจารณา

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
แผนปฏิบัติการ

มาตรการ/
ผลการดําเนินการระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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2. จัดบรรจุบุคลากรเขามา ปงบประมาณ 2. มีการบรรจุบุคลากร 2. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

เพิ่มเติมใหเพียงพอ พ.ศ. 2551 เขามาเพิ่มเติมให โดยสามารถบรรจุ

ตอการปฏิบัติภารกิจ เพียงพอตอการ บุคลากรไดจํานวน

ปฏิบัติในปงบประมาณ 32 อัตรา 

พ.ศ. 2551 ในปงบประมาณ

พ.ศ. 2551

3. ใหความรูกับบุคลากร ปงบประมาณ 3. มีการใหความรูกับ 3. ดําเนินการได 100% คณะกรรมการติดตาม

ของสํานักงานเลขาธิการ พ.ศ. 2551 บุคลากรของสํานักงาน โดยจัดอบรมให และจัดทํารายงานผล

วุฒิสภาเรื่องระบบ เลขาธิการวุฒิสภาเรื่อง ความรูแกบุคลากร ระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน ระบบการควบคุม ของสํานักงาน

ภายในและวางแนวทาง เลขาธิการวุฒิสภา

การปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบ
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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14. การจัดทําโครงการงาน 1. ผลกระทบจากสภาวะ    ไมสามารถยอมรับ

ดานการประชาสัมพันธ ทางการเมือง    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ไมเปนไปตามแผนงาน/    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

โครงการ 1. จัดทํามาตรการ ปงบประมาณ 1. มีมาตรการการ 1. ดําเนินการได 100% สํานักประชาสัมพันธ

การปฏิบัติงานเพื่อนํา พ.ศ. 2551 การปฏิบัติงานเพื่อ โดยไดดําเนินการ

ไปสูการปฏิบัติอยาง นําไปสูการปฏิบัติ จัดทําคูมือการ

เครงครัด อยางเครงครัด ปฏิบัติงานของสํานัก

ประชาสัมพันธ

2. สรางความเขาใจ ปงบประมาณ 2. มีการสรางความเขาใจ 2. ดําเนินการได 100% สํานักประชาสัมพันธ

รวมกันเกี่ยวกับ พ.ศ. 2551 รวมกันเกี่ยวกับแผน โดยมีการประชุม

แผนประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ระหวางผูบริหาร

ระหวางระดับนโยบาย ระหวางระดับนโยบาย สูงสุดและระดับ

และระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติ

3. ดําเนินการได 100%

โดยมีการตั้งคณะ

กรรมการจัดทําแผน

ประชาสัมพันธ

เชิงรุกวุฒิสภา

ผลการดําเนินการ
มาตรการ/

ระยะเวลาปจจัยเสี่ยง
แผนปฏิบัติการ

ความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ
สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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15. การสรางภาพลักษณ 1. ประสิทธิภาพการทํางาน    ไมสามารถยอมรับ

องคกรขาดประสิทธิภาพ ของบุคลากรดานการ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ประชาสัมพันธดอย    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

2. ขาดความรวมมือดาน 1. จัดจางบุคคลภายนอก ปงบประมาณ 1. มีการจางที่ปรึกษา 1. ดําเนินการได 100% สํานักประชาสัมพันธ

ขอมูลตาง ๆ จาก (Outsource) จัดทําแผน พ.ศ. 2551 (Outsource) จัดทํา โดยมีการจัดจาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธเพื่อเปน แผนประชาสัมพันธ บุคลากรภายนอก

แนวทางปฏิบัติของ เชิงรุกวุฒิสภาเพื่อเปน มาจัดทําแผน

องคกร แนวทางปฏิบัติของ ประชาสัมพันธ

องคกร เชิงรุกวุฒิสภา

2. จัดการฝกอบรมใหกับ ปงบประมาณ 2. มีการฝกอบรมใหกับ 2. ดําเนินการได 100% สํานักประชาสัมพันธ

บุคลากรระดับ พ.ศ. 2551 บุคลากรระดับ โดยไดมีการ

ผูอํานวยการกลุมงาน ผูอํานวยการกลุมงาน ฝกอบรมหลักสูตร

ขึ้นไปของสํานักงาน ขึ้นไปของสํานักงาน "นักประชาสัมพันธ

เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อ เลขาธิการวุฒิสภา ยุคใหม"

ใหความเห็นวาการ เพื่อใหความเห็นวา

ทําหนาที่ประชาสัมพันธ การทําหนาที่

เปนเรื่องของทุกคน ประชาสัมพันธเปน

เรื่องของทุกคน

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลติ

มาตรการ/
ผลการดําเนินการ

แผนปฏิบัติการ
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
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3 . ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปมีความชัดเจน สามารถตอบสนองตอภารกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนไปอยางคุมคา และมีประสิทธิผล

3. เพื่อใหการจัดหาพัสดุครุภัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1. ระบบฐานขอมูลเพื่อการ 1. สมาชิกวุฒิสภามีความ    ไมสามารถยอมรับ

บริหารงานดานการเงิน ตองการหลากหลาย    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

การคลังไมมี รูปแบบ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

ประสิทธิภาพ 2. ระบบการบริหารการเงิน 1. ประสานกับหนวยงาน ปงบประมาณ 1. มีการประสานกับ 1. ดําเนินการได 100% สํานักการคลัง

การคลังของสวนราชการ ภายนอกเพื่อเปน พ.ศ. 2551 หนวยงานภายนอก โดยประสานกับ และงบประมาณ

มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางในการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางใน กรมบัญชีกลาง

อยางตอเนื่อง ฐานขอมูลดานการเงิน การพัฒนาฐานขอมูล เกี่ยวกับแนวทาง

การคลัง ดานการเงินการคลัง การพัฒนาฐานขอมูล

2. นําระบบเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2. มีการนําระบบ 2. ดําเนินการได 100% สํานักการคลัง

สารสนเทศ มาใชเปน พ.ศ. 2551 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําระบบ และงบประมาณ

เครื่องมือในการพัฒนา มาใชเปนเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานขอมูลดานการเงิน ในการพัฒนาฐาน มาใชในการพัฒนา

การคลัง ขอมูลดานการเงิน ฐานขอมูลดานการ

การคลัง เงินการคลัง

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

มาตรการ/

แผนปฏิบัติการ
ผลการดําเนินการ ผูรับผิดชอบระยะเวลา
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2. การไมนําขอมูลตนทุน 1. ผูบริหารแตละระดับ    ไมสามารถยอมรับ

ผลผลิต มาใชประโยชน และบุคลากรใน    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ในการวางแผนเพื่อการ สํานักงานเลขาธิการ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

บริหารจัดการ วุฒิสภา ไมเห็นประโยชน 1. ใหความรูแกบุคลากร ปงบประมาณ 1. มีการใหความรูแก 1. ดําเนินการได 100% สํานักการคลัง

จากการจัดทําบัญชีตนทุน ของสํานักงานเลขาธิการ พ.ศ. 2551 บุคลากรของสํานักงาน โดยไดจัดใหความรู และงบประมาณ

ผลผลิต วุฒิสภาในดานการ เลขาธิการวุฒิสภาใน แกเจาหนาที่ของ

วิเคราะหขอมูลตนทุน ดานการวิเคราะหขอมูล สํานักตางๆ เมื่อวันที่

ผลผลิตเพื่อนําไปสู ตนทุนผลผลิตเพื่อ  10 กันยายน 2551

การเพิ่มประสิทธิภาพ นําไปสูการเพิ่ม

ในการนําขอมูลตนทุน ประสิทธิภาพในการนํา

ผลผลิตไปใชประโยชน ขอมูลตนทุนผลผลิต

ในการบริหารจัดการ ไปใชประโยชนในการ

บริหารจัดการ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

มาตรการ/
ผลการดําเนินการ

แผนปฏิบัติการ
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4 . ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

วัตถุประสงค

1. เพื่อปองกัน ลดปญหาอุปสรรค ความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับของทางราชการที่กําหนดไว

2. ควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับทางราชการ

1. บุคลากรของสํานัก 1. การออกกฎหมาย    ไมสามารถยอมรับ

การตางประเทศขาด กฎระเบียบ และขอบังคับ    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ความรู ความเขาใจ ของประเทศตาง ๆ    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

อยางแทจริงในกฎหมาย มีเปนจํานวนมากและ 1. จัดใหมีการอบรม ปงบประมาณ 1. มีการสรางความรู 1. ดําเนินการได 100% สํานักการตางประเทศ

กฎระเบียบและขอบังคับ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา สรางความรู ความ พ.ศ. 2551 ความเขาใจเกี่ยวกับ โดยเชิญเจาหนาที่

ของประเทศตาง ๆ 2. บุคลากรของสํานัก เขาใจเกี่ยวกับกฎ กฎระเบียบ จากกระทรวง

การตางประเทศขาด ระเบียบและขอบังคับ และขอบังคับของ การตางประเทศ

ความเขาใจในกฎหมาย ของประเทศตาง ๆ ประเทศตาง ๆ มาใหความรูกอน

กฎระเบียบ และขอบังคับ กอนการเดินทางไป กอนการเดินทางไป การเดินทาง

ของประเทศตาง ๆ ตางประเทศ ตางประเทศ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ผูรับผิดชอบ

มาตรการ/
ผลการดําเนินการ

แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา
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2. บุคลากรของสํานักงาน 1. มีการออกกฎหมายใหม    ไมสามารถยอมรับ

เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อการบังคับใชทั่วไป    ความเสี่ยงไดจึงใชวิธีการ

ขาดความรู ความเขาใจ 2. บุคลากรของสํานักงาน    ลดความเสี่ยง  ดังนี้

ในกฎหมายใหม เชน เลขาธิการวุฒิสภาขาด 1. จัดใหมีการอบรม ปงบประมาณ 1. มีการอบรมสราง 1. ดําเนินการได 100% สํานักบริหารงานกลาง

พระราชบัญญัติขอมูล ความสนใจที่จะศึกษา สรางความรูความเขาใจ พ.ศ. 2551 ความรู ความเขาใจ โดยจัดอบรมเรื่อง สํานักเทคโนโลยี

ขาวสารของทางราชการ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับกฎหมายใหม เกี่ยวกับกฎหมายใหม พระราชบัญญัติ สารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ศ. 2540 กับวงงานรัฐสภา เชน พระราชบัญญัติ เชน พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของ

พระราชบัญญัติวาดวย ขอมูลขาวสารของทาง ขอมูลขาวสารของทาง ทางราชการ 

การกระทําผิดเกี่ยวกับ ราชการ พ.ศ. 2540 ราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่

คอมพิวเตอร พระราชบัญญัติวาดวย พระราชบัญญัติวาดวย  24 เมษายน 2551

พ.ศ. 2550 การกระทําผิดเกี่ยวกับ การกระทําผิดเกี่ยวกับ และจัดอบรมเรื่อง

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2550 วาดวยการกระทําผิด

เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 จํานวน

2 รุน ระหวางวันที่

2-3 กันยายน 2551

และระหวางวันที่

9-10 กันยายน 2551

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลา
มาตรการ/

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการ

สัมฤทธิผล/

ตัวชี้วัดผลผลิต
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