
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนบริหารความเสี่ยง 

 ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

คำนำ 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ  
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับในปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจของ สลค. โดยความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
มีทั ้งความเสี ่ยงที ่เกิดจากปัจจัยภายในของ สลค. เองและความเสี ่ยงที ่เกิดจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ  
ทั้งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การชุมนุมประท้วง และสถานการณโ์รคระบาด 
 สลค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี ่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ขึ้น โดยมีหน่วยงานภายใน  
(กอง กลุ่ม และศูนย์) ร่วมกันกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงกำหนดให้มี
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ได้มี
การกำหนดให้เป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงานตั้งแตร่ะดับเจ้าหน้าที่จนไปถึงผู้บริหารต้องดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดจากการดำเนินงานระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย์ และระดับหน่วยงานให้สามารถดำเนินการไปไดอ้ย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
และจัดการได้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้หน่วยงานสามารถดำเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ด ั งน ั ้น สลค. จ ึ งได ้มีการกำหนดแผนบร ิหารความเส ี ่ยงให้ ครอบคล ุมความเส ี ่ยงในภารก ิจหลัก 
ทั้งด้านคณะรัฐมนตรี ด้านราชการในพระองค์ และด้านการบริหารงานในหน่วยงาน รวมทั้งความเสี่ยง 
ที่ม ีโอกาสจะเกิดการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ และความเสี่ ยงในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี  
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ รวมทั้งกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมหรือมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ
ผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกด้วย เช่น สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
การชุมนุมประท้วง และสถานการณ์โรคระบาด  
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยงของ  สลค.  
ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี ่ยง และใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารความเสี ่ยงที ่ได ้กำหนดไว้ในแผน เพื ่อเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที ่จะเกิดความเสียหาย 
ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้  
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  
 
 
  



 

 แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เมื ่อบุคลากรของ สลค. ทั้งผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานท ุกกอง และท ุกกล ุ ่มงานให ้ความร ่วมม ือในการนำแผนไปปฏ ิบ ัติ ให้ เป ็นร ูปธรรม  
และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า แผนบริหารความเสี ่ยงฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ  สลค. ให้บรรลุเป้าหมายและนำไปสู่ 
การลดความสูญเสียและเพิ ่มโอกาสในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565  
ของ สลค. เพื่อให้ สลค. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ในการปฏิบัติงาน 
ทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
 

คณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

  



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 
 สลค. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา  
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน  ๆของรัฐ 
และภารกิจเกี ่ยวกับประชาชน ทั ้งนี ้ จากภารกิจดังกล่าวส่งผลให้ สลค. อาจจะต้องเผชิญความเสี ่ยง 
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ และความเสี ่ยงเหล่านั ้นอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ 
ของการดำเนินการตามภารกิจของ สลค. ดังนั ้น เพื ่อเป็นการเตรียมรับมือกับความเสี ่ยงที ่จะเกิดขึ้น 
และเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ 
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือควบคุมได้ อันจะส่งผลให้ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ สลค. บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

นิยามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 
หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั ้นจะเกิดที ่ไหน เมื่ อใด และเกิดขึ ้นได้อย่างไร และทำไม  
ทั ้งนี้ สาเหตุของความเสี ่ยงที ่ระบุควรเป็นสาเหตุที ่แท้จริง เพื ่อจะได้ว ิเคราะห์และกำหนดมาตรการ 
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
 การบร ิหารความเส ี ่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการท ี ่ ใช ้ ในการบร ิหารจ ัดการ 
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์
ความเสี ่ยงลดลงอยู ่ในระดับที ่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี ่ยงต้องมองปัญหา 
ความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ
จากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นพอ้งร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบ 
ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส 
ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้  ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  
โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง 
ขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน  
ทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร  
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 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที ่จะช่วยให้มั ่นใจว่าได้มีการดำเนินการ 
ตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน 
และทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยัน
ความถูกต้อง การกระทบยอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุม 
เป็น 4 ประเภท คือ  
 (1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 
การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ  
 (2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์  การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ  
 (3) การควบคุมโดยการชี ้แนะ (Directive Control) เป็นวิธ ีการควบคุมที ่ส ่งเสริมหรือกระตุ้น 
ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น  
 (4) การควบคุมเพื ่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม 
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 สลค. ได้มีการจำแนกประเภทความเสี่ยงไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ กลยุทธ์เป้าหมาย 
พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที ่อาจก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล  ตามเป้าหมาย 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจาก
ระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้  บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบ  
ทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของ สลค. เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  งบประมาณถูกตัด งบประมาณที ่ได ้รับ 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C) 
เป็นความเสี ่ยงที ่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องได้  
หรือความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องได้ 
 5. ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (External Risk : E) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรง
จากภายนอก เช่น การชุมนุมทางการเมือง อุทกภัย โรคระบาด เป็นต้น  
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รูปแบบการบริหารความเสี่ยง  
 รูปแบบที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในสภาวการณ์ปกติ จะดำเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นในภารกิจต่าง ๆ และวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งกำหนด
มาตรการควบคุมหรือจัดการความเสี ่ยงนั ้น และรวบรวมรายการความเสี ่ยงมาจัดทำเป็นแผนบริหาร  
ความเสี ่ยง (Risk Management Plan) เพื ่อใช ้เป็นเครื ่องมือสื ่อสารการดำเนินมาตรการ และใช ้ใน 
การติดตามและรายงานผลการดำเนินมาตรการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบัน 
 รูปแบบที ่ 2 การบริหารความต่อเนื ่อง จะดำเนินการเมื ่อเกิดเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ไม่ปกติ  
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจของ สลค. ในลักษณะที่อาจทำให้การดำเนินภารกิจหรือการปฏิบัติ หน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที ่ไม่ต่อเนื ่องหรือสะดุดหยุดลง เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2552 - 2553  
และสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 โดย สลค. ได้กำหนดมาตรการขึ้นมารองรับและเตรียมความพร้อม 
กรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พัฒนามาเป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
ซ ึ ่ ง เป ็นการดำเน ินการตามน ัยของมต ิคณะร ัฐมนตร ี  ( 24 เมษายน 2555)  ในเร ื ่ องการบร ิหาร 
ความพร ้อมต ่อสภาวะว ิกฤต และต ่อมาได ้ม ีการทบทวนปร ับปร ุ งแผนบร ิหารความต ่อเน ื ่ อง 
ของ สลค. ในป ี 2558 เพ ื ่อรองร ับสภาวะว ิกฤตในหลายเหต ุการณ์ เช ่น การช ุมน ุม การจลาจล  
การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอุทกภัย และทบทวนปรับปรุงแผนฯ อีกครั้งในปี 2563 อันเนื่องมาจาก 
การที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื ่องจนถึงปัจจุบัน โดยแผนดังกล่าวมีความครอบคลุมรองรับสภาวะวิกฤต 
กรณีเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง/จลาจล โรคระบาดต่อเนื่อง รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น 
การก่อการร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ แผนดังกล่าวไดจ้ัดทำแยกต่างหากจากแผนบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 8 กระบวนการย่อย ประกอบด้วย 
 1. การกำหนดระดับการยอมรับความเสี ่ยง (Risk Appetite) หมายถึง ระดับข้อผิดพลาด 
ที่อาจเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติภารกิจโดยเป็นระดับที่หน่วยงานยอมรับ และถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
 2. การกำหนดระดับการยอมรับความเบี ่ยงเบน (Risk Tolerance) หมายถึง กรณีที ่ระดับ 
การยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) มีความเบี่ยงเบนโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม หน่วยงานอาจกำหนด
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกินกว่าที่จะยอมรับได้  
 3. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการระบุว่าความเสี่ยงมีที่มาอย่างไร มีสาเหตุ 
จากอะไร ทั้งสาเหตุภายในและภายนอก จะมีผลกระทบกับใคร อย่างไร โดย  
 4. การจัดทำทะเบียนปัจจัยเสี ่ยง  (Risk Profile) เป็นการรวบรวมปัจจัยเสี ่ยงที ่ได้ตามข้อ 3  
และนำมาจัดทำเป็นทะเบียนปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 5. การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิด (ความบ่อยครั้ง) 
และระดับผลกระทบของความเสี่ยง (ระดับความรุนแรง) เพื่อหาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่องค์กรจะต้องจัดทำ
แผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 6. การจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง (Risk Management Plan) เป็นการแสดงมาตรการที ่จะใช้
ควบคุมความเสี่ยงนั้น โดยมีทั้งมาตรการควบคุมปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการใหม่ซึ่งจะต้องมีการระบุกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)  
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 7. การตรวจสอบและต ิ ดตามผล  (Risk Monitoring & Evaluation) เพ ื ่ อจะได ้ ทราบว่ า  
แผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป  ทั้งนี้ สลค.  
ไดก้ำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. การทบทวนระบบการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management Review) เป็นการตั ้งคำถามว่า 
การบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา 
  (1) ได้ดำเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดำเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร 
  (2) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิผลจริงหรือไม่ สามารถควบคุมความเสี่ยง
ได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่ 
  (3) ปัจจัยหรือสภาวการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุม
หรือไม่ ควรดำเนินมาตรการเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  (4) การกำหนดมาตรการใหม่ต้องปรับให้สอดรับกับภารกิจและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีท่ีความเสี่ยงลดลง หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอ ควรคงไว้ 
และอาจปรับให้ดีขึ ้น กรณีที ่ความเสี ่ยงคงที ่ หมายถึง มาตรการที ่ดำเนินการมาแล้วนั ้นยังไม่เพียงพอ  
ต้องเพิ่มมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการ
มาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่ 

แผนภาพแสดงข้ันตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

รายการ 
ความเสีย่ง 
ของ สลค. 

 

รายงานรอบไตรมาส 
รอบ 3 เดือน (ธันวาคม) รอบ 6 เดือน (มีนาคม)  

รอบ 9 เดือน (มิถุนายน) รอบ 12 เดือน (กันยายน)  

 

 

รายงานผล ภายใน 2 สัปดาห ์
หลักจากการจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี

อย่างเป็นทางการนอกสถานที ่

รายการความเสี่ยง 
ในภารกิจการประชุม 

คณะรัฐมนตร ี
อย่างเป็นทางการ 

นอกสถานที ่
 

ก าหนดระดบั 

การยอมรบัความเสี่ยง 

ก าหนดระดบั 

การยอมรบัความเบี่ยงเบน 

ระบุปัจจยัเสีย่ง 

จดัท าทะเบยีนปัจจยัเสีย่ง ประเมินค่าความเสีย่ง 

จดัท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ตรวจสอบและติดตามผล 

ทบทวน 



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารความเสี่ยง  

 กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้หน่วยงานของรัฐนำมาปรับใช้ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  เนื่องจากความเสี่ยง
ของภารกิจหนึ ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี ่ยงของภารกิจอื ่น ๆ เช่น เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 
หรือคลาดเคลื่อน อาจส่งผลทำให้มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนตามไปด้วย  

 สลค. จึงได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ระดับผู้บริหาร 
  ผู ้บริหาร (Management) โดยเฉพาะผู ้บริหารระดับสูงที ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง 
ต่อการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้นำและกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร กำหนดกลยุทธ์ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ระดับองค์กร การวางแผนระดับความเสี ่ยงที่ยอมรับได้และวัฒนธรรมองค์กร   
การปฏิบัติของผู้บริหารต้องคำนึงถึงโครงสร้างองค์กรและการสื่อสารในองค์กร โ ดยที่การบริหารความเสี่ยง 
เป็นกระบวนการที ่ต ้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื ่องและต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื ่อตอบสนอง  
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้บริหารต้องเข้าใจด้วยว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่การกำจัด
ความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ แต่เป็นการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น นั่นหมายความว่า องค์กร  
ยังอยู ่รอดได้อย่างปลอดภัย แม้จะมีความเสี ่ยงอยู ่บ้างนั ่นเอง บางครั ้งการบริหารความเสี ่ยงไม่ได้เป็น  
การรับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่หากผู้บริหารและบุคลากรบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลแล้ว ผลที่ได้รับคือ การเพิ ่มความเชื ่อมั ่นให้ผู ้บริหารว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์  
ขององค์กรได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุด การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัย
การรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย 
 2.  ระดับคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค. 
  2.1 คณะทำงานฯ ควรมีการประชุมเพื่อสื่อสารและซักซ้อมการจัดการปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
ความเสี่ยงกับบุคลากรของ สลค. เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
ในงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในกรณี  
ที่ไม่มีการบริหารความเสี ่ยง หรือไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม  
หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ 
  2.2 คณะทำงานฯ ควรปรับบทบาทหรือรูปแบบการบริหารความเสี ่ยงให้เป็นลักษณะเชิงรุก 
โดยให ้ความสำค ัญในการว ิเคราะห ์สถานการณ์หร ือป ัจจ ัยแวดล้อม  โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งในเร ื ่อง 
ที่อาจสร้างความเสียหายหรือกระทบต่อ สลค. และคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า 
เช่น การกระตุ้นหรือสนับสนุนให้กอง กลุ่ม และศูนย์ นำนโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร รวมทั้ง  
ข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ไปพิจารณากำหนดรายการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือปรับ/เพ่ิมมาตรการ
ควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยทำให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  
  2.3 คณะทำงานฯ ต ้องต ิดตามกระบวนการบร ิหารความเสี ่ยงของแต่ละกอง กล ุ ่ม ศ ูนย์  
และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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 3.  ระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ 
  3.1 ผู ้อำนวยการกอง กลุ ่ม และหัวหน้าศูนย์  ต้องให้ความร่วมมือในการสื ่อสารให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการตระหนักรู้  
และให ้ความสำค ัญในการบร ิหารความเส ี ่ยงเ พ่ื อช ่วยป ้องก ันหร ือลดป ัญหา ข ้อผ ิดพลาดต ่าง ๆ  
ซึ ่งมีโอกาสจะเกิดขึ ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี ้ ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม หรือค่านิยม  
ในหน่วยงานที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคนกล้าเปิดเผยและยอมรับ
ความผิดพลาดและตระหนักที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เสมือนเป็นเรื่องปกติ  
และถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หรือกระบวนการในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือกำหนด
มาตรการร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดมิให้กลับมาเกิดข้ึนอีก 
  3.2 ผู ้อำนวยการกอง กล ุ ่ม และหัวหน้าศ ูนย์  ในฐานะเป็นผ ู ้ ใกล ้ช ิดและม ีหน ้าที ่กำกับ 
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที ่โดยตรง รวมทั้งผู ้แทนกอง กลุ ่ม และศูนย์ จะต้องเป็นต้นแบบในการบริหาร  
ความเสี ่ยง รวมทั ้งกระตุ ้นและกำกับ/กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนนำหลักการบริหารความเสี ่ยง  
ไปประยุกต ์ใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานในทุกภารกิจ เพื ่อให ้กระบวนการทำงานในทุกภารกิจของ สลค.   
มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม 
  3.3 กอง กลุ่ม และศูนย์ ควรพิจารณาทบทวนมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของรายการความเสี่ยง 
แต่ละรายการทั้งหมด เพื่อปรับ หรือเพิ่ม หรือพัฒนามาตรการให้สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดได้ดี  
และรัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรายการที่ผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
ที ่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารความเสี ่ยงของ สลค. และรายการที ่มีข้อผิดพลาดซึ ่งไม่ได้เกิดจาก 
การดำเน ินการของ สลค.  รวมท ั ้ งภารก ิจท ี ่ม ีป ัจจ ัยหร ือสถานการณ์ในการทำงานเปล ี ่ยนแปลงไป  
นอกจากนี้ ควรประเมินปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทำงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยงให้ครอบคลุม
หรือเพียงพอต่อการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป  หรือบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ เช่น การนำนโยบายและประเด็นปัญหาของผู้บริหารหรือประเด็นสงสัย 
ของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เป็นต้น 

สรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรใน สลค. ต่อการบริหารความเสี่ยง 
 

 
  
  

ผู้บริหาร 
• กำหนดทิศทางการบรหิารความเส่ียง 
• กำหนดกลยุทธ ์นโยบาย  

และวัตถุประสงค์ระดับองค์กร 
• กำหนดระดับความเส่ียง 

ที่ยอมรับได ้
 

คณะทำงาน 
• สื่อสารกับบุคลากรใน สลค.  

ให้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการบริหารความเส่ียง 

• บริหารความเส่ียงแบบเชิงรุก 
• ติดตามและรายงานผล 

การบริหารความเส่ียงต่อผู้บริหาร 

 

กอง กลุ่ม และศูนย ์
• ให้ความร่วมมือในการสื่อสาร 

ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหนา้ที ่
ในภารกิจต่าง ๆ  เข้าใจและเห็นประโยชน ์
ของการบริหารความเส่ียง 

• สร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าทีก่ล้ายอมรับ
ความผิดพลาดและตระหนัก 
ที่จะป้องกัน 

• ทบทวนมาตรการในการควบคุม 
ความเส่ียงให้เป็นปัจจุบัน 

• ให้ความสำคัญกับรายการความเส่ียง 
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและรายการ
ความเส่ียงที่ไม่ได้เกิดจาก สลค. 
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การประเมินค่าความเสี่ยง  

1. เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง 
(1) ค่าคะแนนของ “ผลกระทบ” (Impact : I) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

คะแนน ผลกระทบที่เกิด 

ต่ำ 1 มีผลกระทบที่เกดิขึ้นในการปฏิบตังิานระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบตัิงาน 
และการให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (30 นาที) 

ปานกลาง 2 มีผลกระทบที่เกดิขึ้นในการปฏิบตังิานระดับกอง การให้บริการแก่ประชาชน หรือมีผลต่อ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการปานกลาง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในเวลาพอสมควร (1/2 วัน) 

สูง 3 มีผลกระทบที่เกดิขึ้นในการปฏิบตังิานระดับ สลค. และการปฏิบัติงานท่ีเป็นการประสานราชการ 
กับส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐสภา หรือมผีลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูง  
แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา 1 วัน 

สูงมาก 4 มีผลกระทบที่เกดิขึ้นในการปฏิบตังิานท่ีเกี่ยวกับราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี  
หรือมีผลต่อการปฏิบตัิงานและการให้บริการสูงมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขไดภ้ายในเวลา 1 วัน 

 (2) ค่าคะแนนของ “โอกาสที่จะเกิด” (Likelihood : L) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 

โอกาสที่จะเกิด 
คะแนน โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึน้ 

ต่ำ 1 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับที่ยอมรับให้เกดิขึ้นได้ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนได้
ภายใน 12 เดือน หรือไมม่ีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลย  

ปานกลาง 2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสีย่งข้ึนไดภ้ายใน 6 เดือน 
สูง 3 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกดิความเสี่ยงข้ึนไดภ้ายใน 3 เดือน 
สูงมาก 4 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ สลค. อย่างรุนแรง 

มีโอกาสเกดิความเสี่ยงข้ึนเสมอ หรือเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 

(3) ค่าคะแนนของ “การควบคุมในปัจจุบัน” แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 

การควบคุม 
คะแนน สถานะของการควบคุมในปจัจุบนั 

ด ี 1 การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากที่สุดแล้ว หรือสามารถควบคมุความเสี่ยงได้แล้ว 
ปานกลาง 2 การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือสามารถควบคุมความเสีย่งได้ในระดับปานกลาง 
ควรปรับปรุง 3 ไม่มีการควบคุม หรือการควบคมุทีม่ีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกดิขึ้นได้

ตลอดเวลา 

(4) ค่าคะแนนของ “ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น” (Ability to Improve : A) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ
ความสามารถ 

คะแนน โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง 

ต่ำ 1 มีความยากมากที่จะปรบัปรุงให้ดขีึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีอยูใ่นปัจจุบันดีมากอยู่แล้ว  
ปานกลาง 2 มีความยากท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมทีม่ีในปัจจบุันอยู่ในระดับเพยีงพอ 

ที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงไดใ้นระดับปานกลาง  
สูง 3 สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากข้ึน หรือการควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบันไมเ่พียงพอ  

ความเสีย่งมีโอกาสที่จะเกดิขึ้นไดต้ลอดเวลา  
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 (5) ค่าคะแนนของ “ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง” (Timescales : T) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 

ความเร่งด่วน 
คะแนน ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง 

ต่ำ 1 ไม่สามารถเริ่มและทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน  
ปานกลาง 2 สามารถดำเนินการได้ ให้แล้วเสรจ็ภายใน 6 - 12 เดือน 
สูง 3 สามารถดำเนินการได้ ให้แล้วเสรจ็ภายใน 6 เดือน 

 

2. การจัดระดับความเสี่ยง  ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
ระดับความเสี่ยง ผลคูณ ระดับความวิกฤต* 

1. ความเสี่ยงระดับ สลค. (Corporate Risk) 12 - 16 ความเสี่ยงท่ีมีวิกฤตมาก 
2. ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) < 12 ความเสี่ยงท่ีมีวิกฤตน้อย 

หมายเหตุ ระดับความวิกฤต = ผลกระทบ (I) x โอกาสที่จะเกิด (L) 

ทั้งนี้ ผลการประเมินมีค่าความเสี่ยงรวมสูงสุด 16 คะแนน ซึ่งมีผลการคำนวณดังแผนผังการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ดังนี้ 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment Matrix) 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ต่ำ (1) ปานกลาง (2) สูง (3) สูงมาก (4) 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) สูงมาก (4) 4 8 12 16 

สูง (3) 3 6 9 12 

ปานกลาง (2) 2 4 6 8 

ต่ำ (1) 1 2 3 4 

3. ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (priority for action) คือ ความสำคัญเร่งด่วนของความเสี่ยง 
ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง เป็นผลคูณของระดับผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง  

ลำดับความสำคัญ  = ผลกระทบ (I) x โอกาสที ่จะเกิด (L) x ความสามารถที ่จะปรับปรุงให้ดีข ึ ้น (A) x ความเร่งด่วน 
ที่จะปรับปรุง (T) 

โดยผลคูณที่ได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับความสำคัญ ผลคูณ 
สำคัญมาก >75 

สำคัญปานกลาง >50 

สำคัญน้อย ≤50 



 

ส่วนที่ 2 

ขอ้มูลพื้ นฐานของ สลค. 
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วิสัยทัศน์ 

 “สำนักเลขาธ ิการคณะรัฐมนตร ีเป ็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบร ิหารราชการแผ ่นดิน  
ของคณะรัฐมนตรี” 
 

พันธกิจ 

1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

2. ติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 
และประชาชน 

 

ค่านิยมหลัก 

C = Confidential  การรักษาความลับของราชการ การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่
  ข้อมูลที ่มีชั ้นความลับหรือข้อมูลที ่ยังอยู ่ระหว่างดำเนินการ 
  ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  กับเรื่องนั้น ๆ 

 A = Accuracy  ความแม่นยำ การทำงานที่ต้องมีความแม่นยำและความถูกต้อง
   ของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ 

 B = Best Expertise  ความเชี ่ยวชาญอย่างดีเยี ่ยม ความเชี ่ยวชาญในหน้าที ่งาน 
  ที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมที่ได้จากการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ 

 I = Integrity  การยืนหยัดในความถูกต ้อง ความสำนึกในความถูกต ้อง 
ของการปฏิบัติงานที ่ต้องอยู ่บนพื ้นฐานของความเป็นกลาง 
เที่ยงตรง รักษาคำมั่นสัญญา รักษาหลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ 
มีจริยธรรม มีความซื ่อสัตย์ต่อหน้าที ่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ  
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 

 N = Networking and Teamwork การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม ความสามารถ 
ในการสร้างเครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ให้บริการ 
แก่ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที ่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู ้อ ื ่น ยอมรับในคุณค่าของผู ้อ ื ่น  เคารพ ให้เกียรติ  
เช ื ่อมั ่นไว ้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที ่จะแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง 
ให้อภัยต่อความผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย 
จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 E = Express  ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดและทันสถานการณ์ 

 T = Transparency  ความโปร ่ ง ใสตรวจสอบได้  การทำงานบนหล ั ก การ 
และกระบวนการที่พร้อมจะได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชน 
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วัฒนธรรม 

S = Secrecy    การรักษาความลับของราชการ 

A = Accuracy     การคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของงาน 

F = Fastness    การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์   

E = Efficiency and Explainability การทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ 
      และอธิบายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ สลค.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง

1 

2 

3 

4 

5 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วยงานภายในส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

• กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน 
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

• กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

• กลุ่มตรวจสอบภายใน 

• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
• ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

•  

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 
• สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

• สำนักงานเลขาธิการ 
• กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
• กองนิติธรรม 

• กองบริหารงานสารสนเทศ 

• กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

• กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
• กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
• กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

หน่วยงานข้ึนตรงตอ่เลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
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ส่วนที่ 3 

แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะทำงานฯ ได้กำหนดรายการความเสี ่ยงให้เชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร  
เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้การปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กรเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยง สลค. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. ดังนี้ 
รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จำนวน 11 รายการ ได้แก่ 

รายการความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง
S/O/F/C/E 

ระดับ 
ความวิกฤต 

(I * L) 

คะแนนลำดับ 
ความสำคัญ 

(I * L * A * T) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  มตคิณะรัฐมนตรผีิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน 
ในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา 

O วิกฤตมาก 
(16) 

สำคัญมาก 
(96) 

กนธ. กพต. 
กวค. กสค. 

กอค. 
2.  เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลา 

ที่ต้องดำเนินการ 
O/C/E วิกฤตมาก 

(16) 
สำคัญมาก 

(96) 
กนธ. กวค.  
กสค. กอค. 

3.  บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรมีีเนื้อหาและข้อมูล
ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย  
หรือเปลีย่นแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญของเรื่อง 

S/O/C วิกฤตมาก 
(16) 

สำคัญมาก 
(96) 

กนธ. กวค.  
กสค. กอค. 

4.  การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาด
หรือล่าช้า 

O วิกฤตมาก 
(16) 

สำคัญมาก 
(96) 

กอค. 

5.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

O วิกฤตมาก 
(12) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กบส. 

6.  การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง O วิกฤตมาก 
(12) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กปค. 

7.  ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ถูกเปิดเผยในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

O วิกฤตมาก 
(12) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กปค. 

8.  การจัดเอกสารระเบยีบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาด 

O วิกฤตมาก 
(12) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กปค. 

9.  การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

S/O/F/C/E วิกฤตมาก 
(12) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 

10.  การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่าง 
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

O วิกฤตมาก 
(12) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กอค. 

11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง O/F/C วิกฤตมาก 
(12) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

สลธ. 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ 

รายการความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง
S/O/F/C/E 

ระดับ 
ความวิกฤต 

(I * L) 

คะแนนลำดับ 
ความสำคัญ 

(I * L * A * T) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  การนำข้อมูลเกี่ยวกบัภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีช้ันความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

O/C วิกฤตน้อย 
(8) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 

2.  การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรไีม่แล้วเสรจ็
ภายในเวลาที่กำหนด 

O วิกฤตน้อย 
(8) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กปค. 

3.  เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปดิเผย 
แก่บุคคลภายนอกหรือผูไ้มม่ีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 

O/C วิกฤตน้อย 
(8) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กปค. กนธ. กวค. 
กสค. กอค. 

4.  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ขัดข้อง 

O วิกฤตน้อย 
(8) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กบส. 

5.  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตร ี
อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีขัดขอ้ง 

O วิกฤตน้อย 
(8) 

สำคัญปานกลาง 
(72) 

กบส. 

6.  การติดตามและรายงานผลการดำเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

S/C วิกฤตน้อย 
(9) 

สำคัญปานกลาง 
(54) 

กสค. 

7.  ระบบ M-VARA ไมส่ามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ ์ O วิกฤตน้อย 
(6) 

สำคัญปานกลาง 
(54) 

กบส. 

8.  การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน O วิกฤตน้อย 
(9) 

สำคัญปานกลาง 
(54) 

กพต. กอค. 

9.  การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไป 
ตามแผนการตรวจสอบ 

O วิกฤตน้อย 
(9) 

สำคัญปานกลาง 
(54) 

กตส. 

10.  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสส์ำคญัหรือจำเปน็ที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน
สูญหาย ถูกทำลาย หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

O/E วิกฤตน้อย 
(9) 

สำคัญปานกลาง 
(54) 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 

11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปี 
ของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเปา้หมายที่กำหนด 

S/O/F/E วิกฤตน้อย 
(9) 

สำคัญน้อย 
(36) 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 

12.  การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนือ้หาคลาดเคลื่อน 
และไม่เป็นปัจจุบัน 

O วิกฤตน้อย 
(9) 

สำคัญน้อย 
(36) 

กพต. 

13.  การร้องเรียนเกี่ยวกับความไมโ่ปรง่ใสในการดำเนินการ
ทางวินัย 

O/C วิกฤตน้อย 
(8) 

สำคัญน้อย 
(32) 

สลธ. 

14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

S/O วิกฤตน้อย 
(2) 

สำคัญน้อย 
(8) 

ศปท. 

15.  การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ในภารกิจของ สลค. 

O วิกฤตน้อย 
(4) 

สำคัญน้อย 
(4) 

กบส. กอค. 

16.  การประกาศกฎหมายในราชกจิจานเุบกษาผดิพลาด  
หรือไม่ทันกำหนดเวลา 

O/C วิกฤตน้อย 
(4) 

สำคัญน้อย 
(4) 

กอค. 

17. วัสดุครภุัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ัง  
พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญตา่ง ๆ ไม่ได้รับ 
การดูแลให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน 

O วิกฤตน้อย 
(4) 

สำคัญน้อย 
(4) 

กอค. 

18.  การทุจริตในการปฏิบตัิงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

O วิกฤตน้อย 
(4) 

สำคัญน้อย 
(4) 

กอค. 
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  ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ จำนวน 18 รายการ จำแนกตามผู้รับผิดชอบหลัก ดงันี้ 

1. สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
 1.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 1.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
 1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 1.4 การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย 
  2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

2.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั ้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

2.2 การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
2.3 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่

ต่อเรื่องนั้น 
2.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  

หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
2.5 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  3. กองนิติธรรม (กนธ.) 

3.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

3.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

3.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

3.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  4. กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.) 

4.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4.2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
4.3 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง 
4.4 ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 
4.5 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  

หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
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4.6 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.7 การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  
  5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.) 

5.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

5.2 การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
5.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  

หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
5.4 การดำเน ินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม ่แล ้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด 
5.5 การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

  6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.) 
6.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 

ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
6.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่

ต่อเรื่องนั้น 
6.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  

หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
6.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.) 

7.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

7.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

7.3 การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

7.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

7.5 การดำเน ินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม ่แล ้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) 

8.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

8.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น  
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8.3 การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
8.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  

หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
8.5 การดำเน ินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม ่แล ้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด 
8.6 การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  
8.7 การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา 
8.8 วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ 

ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน 
8.9 การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.) 

 9.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

  9.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
 9.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี (กคอ.) 

 10.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั ้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

 10.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

 10.3 การดำเน ินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม ่แล ้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  11. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) 

 11.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั ้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

 11.2 การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
 11.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย  ถูกทำลาย  

หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
  12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
  12.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั ้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  12.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
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  12.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
  13.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั ้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  13.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที ่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
  13.3 การดำเน ินโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ  สลค. ไม ่แล ้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  13.4 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 



 

 
 

 

รายละเอียดรายการ

ความเส่ียงระดบั สลค. 
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รายละเอียดรายการความเสี่ยงระดับ สลค. (เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ) 

รายการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
คะแนนลำดับ
ความสำคัญ 

1. มติคณะรัฐมนตรผีิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคญั
จนทำให้ความหมายเปลีย่นแปลงไปในส่วนท่ีเป็น
สาระสำคญัของเนื้อหา 

กนธ. กพต. กวค. กสค. กอค. 96 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลา 
ที่ต้องดำเนินการ 

กนธ. กวค. กสค. กอค. 96 

3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรมีีเนื้อหาและข้อมูล 
ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย  
หรือเปลีย่นแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญของเรื่อง 

กนธ. กวค. กสค. กอค. 96 

4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาด 
หรือล่าช้า 

กอค. 96 

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

กบส. 72 

6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง กปค. 72 

7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

กปค. 72 

8. การจัดเอกสารระเบยีบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาด 

กปค. 72 

9.  การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

กอง กลุ่ม และศูนย ์ 72  

10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรยีมการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กอค. 72 

11. การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สลธ. 72 
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1. มติคณะรัฐมนตรีผดิพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา 

ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
  กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
  และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ผู้สนับสนุน - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 
2. โอกาสที่จะเกิด 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 

4 
4 
2 
2 
3 

 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
 ความเสีย่งด้านการเงิน 
 ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
 ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 
 คะแนนรวม 96 

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 
สลค. มีหน้าที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ สลค. อาจเกิดกรณีที่มี ข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา จึงอาจทำให้กระทรวง กรม และหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และต้องมีการทบทวนแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวอันมีผลทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และกรณีที่แจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เกิดความไม่ ชัดเจนจนนำไปสู่ 
การตีความและต้องมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นอีกครั้งเพื่อสร้างความชัดเจน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีเวลาศึกษาเรื่องที่รับผิดชอบ รวมทั้ง

ศ ึกษาป ัญหาข ้อกฎหมายและมต ิคณะร ัฐมนตร ี  (ถ ้ ามี )  
เพื่อประกอบในการยกร่างมติอย่างเพียงพอ 

2. เจ้าหน้าที่ที ่จัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรียังไม่มีความเชี ่ยวชาญ  
หรือชำนาญงานเพียงพอ 

3. เจ้าหน้าท่ีจดประเด็นการอภิปรายไม่ครบถ้วน 
4. หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องครบถ้วน 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความเห็นมาไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด/ผู้ชี้แจงนำเสนอความเห็นในที่ประชมุคณะรัฐมนตรี

โดยไม่มีเอกสาร หรือมีเอกสารแต่ไม่แจกในที่ประชุม 
7. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู ้และสอนงานในการจดบันทึก 

และจัดทำมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อขาดบุคลากรในด้านนี้ลง เช่น 
เจ้าหน้าที ่เดิมเลื ่อนตำแหน่ง ลาออก เกษียณอายุราชการ ฯลฯ 
เจ้าหน้าที่ สลค. ที่เข้ารับภารกิจใหม่จึงขาดทักษะในการจดบันทึก
และจัดทำมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง 

8. กำหนดเวลาในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างสั ้นเพื่อให้
สามารถแจ้งส ่วนราชการได ้ เร ็ว ด ังน ั ้น จ ึงม ี เวลายกร ่าง 
มติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างจำกัดและทำให้อาจเกิดความผิดพลาด 

1. หน่วยงานไมส่ามารถดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมมีต ิ
2. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องไม่เป็นตาม

เจตนารมณ์ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที ่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเส ียหายโดยรวม  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือขอให้พิจารณาทบทวน แก้ไข 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจากหน่วยงานหรือผู ้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

4. มติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จล่าช้าอาจส่งผลให้การแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีในเร ื ่องเร ่งด่วนหรือมีกำหนด
ระยะเวลา หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน 

การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ว่ามติคณะรัฐมนตรไีม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 0 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถดำเนินการ 

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
มติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมาย 
1. รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความเห็นและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง ที่เป็นหลักการไว้ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ  
และอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. 
ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งเผยแพร่ใน Knowledge Center ของ สลค. 
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2. รวบรวมนโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร และข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ 
เพื่อนำมาเป็นแนวทางหรือข้อควรระวังในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของกฎหมาย 

 

3. เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี ต้องศึกษา ฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  
และประสบการณ์ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีประเภทเรื่องต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง 

 

4. ร่างมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องต้องมีการสอบทานความถูกต้อง ชัดเจน ตามลำดับ ก่อนนำเสนอ
ผู้บริหารและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบลงนามและแจ้งยืนยันหน่วยงานต่าง ๆ 

5. กำหนดให้ผู ้อำนวยการกลุ ่มงานเข้าร่วมจดมติคณะรัฐมนตรีในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง 

6. กรณีเรื่องเร่งด่วนที่เป็นวาระจร เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาจำกัด 
ในการตรวจสอบรายละเอียด เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วในขั้นตอนการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี 
ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบอีกครั ้งหนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็นข้อกฎหมาย  
หากมีประเด็นปัญหาให้ชะลอการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการไว้ก่อนจนกว่าการตรวจสอบ
จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อได้ข้อยุติที่ชัดเจนแล้ว
จึงดำเนินการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต่อไป 

7. ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรี  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. อย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้ 

8. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
พร้อมท้ังตรวจสอบความเห็นเพื่อเสนอประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ทัน 

9. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ท่ีมีเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนั้นจะคอยติดตามและตรวจสอบ
ความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันนั้นเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี 

10. กรณีเรื ่องที่มีความซับซ้อนหรือมีข้อสั่งการเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการหารือ  
กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญหรือมีการสะกดคำไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญของเนื้อหา 
1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี  

ในเรื่องนั้น โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการกอง และรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลก่อนนำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับ 

2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รัฐมนตรีแจ้งด้วยวาจาให้ประสานขอเอกสาร
ความเห็นที่รัฐมนตรีชี้แจงเพื่อประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และประสานงานกับรัฐมนตรี
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของร่างมติเรื่องนั้น ก่อนดำเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจดมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหรือความเห็น 
ที่ส่งมาเพิ่มเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ตรวจสอบจากการรับเอกสารจากสารบรรณกลาง สลธ. 
ตลอดจนงานธุรการของแต่ละกองด้วย 

4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำและแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานมติคณะรัฐมนตรี
อย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

5. ให้ผู ้บังคับบัญชาตามลำดับชั ้นกำกับ ตรวจสอบ กลั ่นกรองการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี  
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ 

6. อาจมอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของมติคณะรัฐมนตรี  
เป็นการเฉพาะด้วย 

7. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการ 
กับหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานท่ีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี 

8. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดทำมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี  
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ และให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมและติดตามข่าวสาร
อย่างสม่ำเสมอ 

9. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที ่เหมาะสมเพิ่ มเติมสำหรับการจัดทำ 
มติคณะรัฐมนตรี และมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี  
อย่างสม่ำเสมอ 

10. มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้และสอนงานในด้านการจดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรี  
แก่เจ้าหน้าที่ สลค. อย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้ 

11. ได้กำหนดเป็นตัวชี ้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. ตัวชี ้วัด 1.3.1 
จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจน 
ในสาระสำคัญ โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในทุกรอบ 3 เดือน เพื่อกำกับ ประเมิน  
และสามารถควบคุมหรือแก้ไขปัญหาได้ทันกับสถานการณ์ 
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มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
กรณีมติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมาย และกรณีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ 
หรือมีการสะกดคำไม่ถูกต้องในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา 
เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดทำมติคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน หากมีข้อผิดพลาด 
จะได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยให้ความสำคัญกับการหารือกับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ก่อนจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี 

 
- 



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

23 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด 
กรณีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งผู้อำนวยการกอง/ผูอ้ำนวยการกลุม่ จะเป็นผู้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานจดมติคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสม 
ในวันก่อนถึงวันประชุมฯ เจ้าหน้าท่ีจะยกร่างมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าเสนอผู้บริหารพิจารณา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้นก่อน เมื่อถึงวันประชุมฯ เจ้าหน้าที่จะจดมติคณะรัฐมนตรี ปรับแก้ไข
ตามที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเสนอร่างมติคณะรัฐมนตรีต่อผู ้บริหารและรองน ายกรัฐมนตรี 
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 

 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนมุ  
ใช้มาตรการเดียวกับมาตรการในภาวะฉุกเฉิน - 
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2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนุน  สำนักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 
2. โอกาสที่จะเกิด 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 

4 
4 
2 
2 
3 

 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
 ความเสีย่งด้านการเงิน 
 ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
 ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 96 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. มีหน้าที ่ในการนำเรื ่องของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสู ่กระบวนการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  
ซึ ่งการเสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรีที ่เป็นเรื ่องที ่มีกำหนดเวลาดำเนินการ เช่น การลงนามในสัญญา บันทึกความเข้าใจ  
ได้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่ สลค. 
จะต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ประกอบกับในบางเรื่องอาจมีข้อจำกัดในการดำเนินการเพราะอาจเป็นเรื่องเร่งด่วน 
รวมทั ้งในกรณีที ่เกิดภัยพิบัติและมีการเสนอเรื ่องเพื ่อแก้ไขปัญหา หาก สลค. เสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าจะทำให้ 
ราชการเสียหาย ประเทศต้องสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ส ่วนราชการบางแห ่งย ังไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามพระราชกฤษฎ ีกา 

ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรี 
พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางที่กำหนด 

2. ส่วนราชการบางแห่งเสนอเรื ่องมาโดยที ่ข้อมูลยั งไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

3. เจ้าหน้าที ่ สลค. ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไปตาม
กำหนดเวลาที่จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีไม่สามารถรับทราบสถานการณ์และ/หรือ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ และประชาชน 

เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามที่กำหนด 0 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถดำเนินการ

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เกิน 4 เรื่อง 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

4 เรื่อง 3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ตรวจสอบเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อจัดระดับความเร่งด่วน เช่น เรื่องการลงนาม

หรือรับรองเอกสารที่เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่วนราชการเจ้าของเรื ่อง  
ไม่ระบุระยะเวลาลงนามหรือรับรองเอกสารในหนังสือเสนอเรื ่อง เจ้าหน้าที่ ท ี ่ร ับผิดชอบ 
จะประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอทราบกำหนดเวลา  
ที่ชัดเจน 

2. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ใช้ Checklist ตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื ่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. 2548  
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  
และแนวทางที่กำหนด 

3. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื ่องต้องจัดทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกรอบเวลาที ่กำหนด  
เช่น การถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการภายใน 3 วันนับแต่ได้รับเรื่อง  
ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2548 (ในทางปฏิบัติ 
ให้ถามโดยเร็วที่สุด) การจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห์ โดยหากเป็นเรือ่งที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ อาจดำเนินการมากกว่ากรอบเวลาที่กำหนด
ข้างต้นได้ การจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการยกร่างทันทีเมื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โดยปกติเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน เป็นต้น 

4. มีเรื ่องได้มีกำหนดเวลา/ความจำเป็นเร่งด่วนที ่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้เจ้าหน้าที่ สลค.  
ที ่จัดทำเรื ่องนั ้นระบุข้อมูลเกี ่ยวกับกำหนดเวลา/ความจำเป็นเร่งด่วนนั้นให้ชัดเจนในบันทึก 
ที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย 

5. จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องที่อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอ  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อนำเสนอในที ่ประชุมเลือกวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวต่อไป 
(ภายหลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรี) ให้ผู้บริหารได้รับทราบหรือสั่งการตามความเหมาะสม 

ม.ค. 54 - ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน เช่น ช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม  
1. กรณีที ่ สลค. จำเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานนอกสถานที่  ให้หารือกับ สลธ. เกี ่ยวกับสถานที่ตั้ง

หน่วยงานสารบรรณเพื่อติดต่อประสานงานในการรับ - ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ และแจ้ง
ประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เรื่อง  
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอคณะรัฐมนตรียังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อนัดหมาย
เวลาและสถานท่ีในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

3. กรณีที่ สลค. ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุภัยพิบัติ 
ควรจัดทำบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ E-mail Address หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีประจำส่วนราชการที่ทำหน้าที่ประสานงานเรื่องที่นำเสนอ
ต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ติดตามคณะรัฐมนตรีไว้ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามเรื่อง 
หรือข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนติดตามปรับปรุงข้อมูลการติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด 
1. จัดเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติงานท่ี สลค. เท่าท่ีจำเป็น โดยคำนึงถึงการลดความแออัดและลดความเสี่ยง

ในการติดเชื้อ/แพร่เชื้อ โดยให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม พิจารณามอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงาน/
ปฏิบัต ิงานนอกสถานที ่ (Work From Home : WFH) ตามความเหมาะสม และให้ เจ ้าหน้าที่ 
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ สลค. จะเป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
เช่น การเสนอแฟ้มและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั ่งการของผู ้บริหารให้แก่เจ้าหน้าที ่คนอื ่น ๆ  
ภายในกล ุ ่ม การแจ ้งคำส ั ่ งจากผู ้บ ังค ับบัญชาไปสู ่ เจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานนอ กสถานที่   
การประสานงานระหว่างสำนักงานกับเจ้าหน้าท่ีภายในกลุ่ม เป็นต้น 

3. ในส่วนการถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งหนังสือถามความเห็น
ดังกล่าวผ่านทางระบบอิเล ็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-mail และเพิ ่มช่องทางการตอบความเห็น 
สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ให้สามารถตอบความเห็นทาง E-mail ได้ 

 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
ช่วงสิ้นสุดรัฐบาลหรือระหว่างเปลี่ยนรัฐบาล 
1. กรณีเรื่องที่ผูกพันทางนโยบาย เมื่อมีการสิ้นสุดรัฐบาลหรือระหว่างเปลี่ยนรัฐบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จะดำเนินการส่งเรื่องที่กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีคืนกลับไปยังหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง เพื่อให้รัฐมนตรีท่านใหม่ยืนยันเพื่อนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป 

2. กรณเีรื่องที่เร่งด่วนหรือเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติหรือเมื่อรัฐมนตรีขอให้บรรจุวาระโดยไม่ใช่เรื่องที่ผูกพัน
ทางนโยบาย การประชุมคณะรัฐมนตรี  (ร ักษาการ) จะดำเนินการต่อไปตามปกติจนกว่า 
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 

3. สำหรับเร ื ่องใดที ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผล  
เป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่  สลค. จะกลั่นกรองไว้ชั้นหนึ่งก่อน แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมีมติหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่ต่อไป 
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3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ 
ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 
2. โอกาสที่จะเกิด 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 

4 
4 
2 
2 
3 

 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
 ความเสีย่งด้านการเงิน 
 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
 ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 96 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. เป็นหน่วยงานกลางในการนำเรื ่องที ่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณา โดยบางเรื ่อง  
ต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั ้น สลค. จะต้องดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เรื ่อง  
เพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอ สาระสำคัญ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขอความเห็นส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย รวมทั้งการเสนอแนะข้อสังเกตหรือความเห็นเชิงวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื ่อง  
ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพื ่อมิให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธร รมนูญ 
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดผลกระทบในด้านลบต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  
 โดยที ่ยังมีกระทรวง กรมบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้เสนอเรื ่อง  
มากระชั้นชิด เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายหรือเรื่ องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายมาตรา 
และหลายฉบับ หรือเป็นเรื่องท่ีส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทำหรือดำเนินการตามหนังสือสัญญา หรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องเสนอต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน  
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบดำเนินการอาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะการเสนอเรื่องเป็นวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. กรณีเป็นเรื ่องเร่งด่วนที่ส่วนราชการเสนอมาเพื่อดำเนินการ 

ในระยะเวลากระชั้นชิด โดยเฉพาะเรื ่องที่กำลังเป็นที่สนใจ 
ของประชาชนและมีประเด็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ  
หรือเป็นเรื ่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทำ 
หรือดำเนินการตามหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
ซ ึ ่ งต ้องเสนอส ู ่การพิจารณาของร ัฐสภาตามบทบัญญัติ  
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องเร่งรีบดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 

2. หน่วยงานเจ้าของเรื ่อง/เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื ่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง หรืออ้างรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

1. ทำให ้การเสนอเร ื ่องต ่อคณะร ัฐมนตร ีล ่าช้า 
และมีข้อมูลทางด้านกฎหมายที่จะเสนอความเห็น
ประกอบการพ ิ จารณาของคณะร ั ฐมนตรี  
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. คณะรัฐมนตรีอาจตัดสินใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน  
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติ
ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย 

4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
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สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
3. การเสนอเรื่องเป็นวาระจรทำให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีได้  

4. เจ้าหน้าท่ี สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขาดความเข้าใจ
ในการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับหลายมาตรา 

5. ปัจจุบันเจ้าหน้าที ่ สลค. ที ่จ ัดทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
ทั้งในเรื่องทั่วไปและร่างกฎหมายมีระยะเวลาที่จำกัด 

6. จำนวนบุคลากรในการจัดทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีน้อยลง  
จึงทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบงานที่มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
จึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่จำกัดวิเคราะห์เรื ่องให้ละเอียด
รอบคอบได้ 

7. เ จ ้ าหน ้ าท ี ่  สลค .  ท ี ่ จ ั ดทำ เร ื ่ อ ง เสนอคณะร ั ฐมนตรี  
ขาดการเสริมสร้างศ ักยภาพและการอบรมให้เก ิดความรู้  
ความเข้าใจกฎหมายที ่สำคัญ ๆ ต ่อการจัดทำเร ื ่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

8. ขาดความระมัดระวังในขั ้นตอนการพิมพ์บันทึกเสนอเรื ่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบของบันทึก 

5. มติคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
6. การดำ เน ินการตามมต ิคณะร ั ฐมนตร ีของ

หน่วยงานนำไปสู่การถูกฟ้องร้องในคดีปกครอง 
 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน 

การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ว่าบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 0 เรื่อง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถดำเนินการ

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
 - - - - 0 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. การเร่งรัดการดำเนินการถามความเห็นโดยเร็ว โดยการใช้กลไกหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ 

เช่น ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการประสานงาน 
ต.ค. 51 - ปัจจุบัน 

 
2. กรณ ีการเสนอเร ื ่องท ี ่ม ีประเด ็นป ัญหาทางข ้อกฎหมาย ซ ึ ่ งสมควรจะหาร ือ  กนธ.  

อาจขอความเห็น/หาร ือ กนธ. หร ือหากมีประเด็นเก ี ่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
ต้องขอความเห็น กอค. ด้วยทุกครั้ง 

 

3. กรณีเรื่องเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ประสานส่วนราชการเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสนอความเห็น
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

 
 

4. ซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 

 

5. การแจ้งเวียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวคำพิพากษาของศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายใหม่และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมให้เจ ้าหน้าที ่ สลค. ที ่จ ัดทำเร ื ่อง  
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย 

6. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยการส่งไปสัมมนา/ฝึกอบรม รวมทั้งจัดทำโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ 
และจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามโอกาสอย่างต่อเนื่อง 

7. จัดทำแบบตรวจสอบ (checklist) การเสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรีแยกตามประเภทเรื ่อง 
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่หรือท่ีแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

8. เจ้าหน้าที ่ที ่รับผิดชอบการจัดทำบันทึกเสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานบันทึก  
อย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

9. อาจมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกฯ เป็นการเฉพาะด้วย 
10. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันประชุมคณะรฐัมนตรี 

พร้อมท้ังตรวจสอบความเห็นเพื่อเสนอประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ทัน 

 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน (เช่น ช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม) และมาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด 
การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับมาตรการในภาวะปกติข้างต้น โดยมีการดำเนินการเพิ่มเติม 
ดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นกับการจัดทำเรื ่องไว้กับตัว เพื ่อให้

สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ได้ และสำรองไฟล์งานหรือไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ใน
อุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มหรือกอง เช่น External Hard disk หรือระบบ Cloud 

2. การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและจัดทำ
ความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  เช่น (1) การสอบถาม 
ส่วนราชการ (2) การค้นหาจากมติคณะรัฐมนตรีในระบบอินทราเน็ต (3) การค้นหาจากอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งสามารถดำเนินการได้จากที่ใดก็ได้ 

 
- 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
ใช้มาตรการเดียวกับมาตรการในภาวะปกติและมาตรการในภาวะฉุกเฉิน - 
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4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน   - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 4  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 96  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของ สลค. อาทิ การขอพระราชทานโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั ้งข้าราชการและบุคคลตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ การขอพระราชทานโปรดสถาปนา  
เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราประจำชาด
สำหรับศาล การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 
และการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ โดยแต่ละภารกิจจะมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้
โดยเฉพาะ ซึ่งการจัดทำเรื่องเพื่อขอให้ส่วนราชการในพระองค์นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ประกอบพระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาทุกเรื่องจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี มีข้อมูลที ่สมบูรณ์ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั ้งต้องรวดเร็วทันการณ์  
หากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีความผิดพลาดหรือล่าช้าจะเป็นการมิบังควรอย่างยิ ่ง ซึ ่งนอกจากจะต้องดำเนินการ  
ขอพระราชทานอภัยแล้ว ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ สลค. รวมทั้งมีผลกระทบต่อส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

และแนวทางปฏิบัติ 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความละเอียดรอบคอบ 
3. ขาดการตรวจสอบกลั่นกรอง 
4. ขาดการตดิตามกำกับดูแล 

1. เร ื ่ องท ี ่ นำความกราบบ ั งคมท ูล ฯ ขอพระราชทาน 
พระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณา 
มีความผิดพลาดหรือล่าช้า  

2. การร ับสนองพระบรมราชโองการและการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษามีความคลาดเคลื่อน 

3. ส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องไม่สามารถสนองพระมหากรุณา 
ได้ตามพระราชกระแส 

4. มีผลกระทบต่อข้าราชการหรือบุคคลซึ่งเป็นผู ้ที ่จะได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณา 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

และประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
0 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีที ่มีเหตุการณ์ที ่เป็นความเสี ่ยงหรือไม่สามารถ
 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. สอนงานแก่เจ้าหน้าท่ีที่สับเปลีย่นหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าท่ีใหม่ 
3. ประสานหารือกับส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้ทราบแนวทางปฏบิัติที่ชัดเจน  
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัต ิ
4. ซักซ้อมการปฏิบัติและประสานตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยใกล้ชิด 
5. กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าทีม่ีความละเอียดรอบคอบ และถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินผล 
 การปฏิบัติงาน 
6. มีการตรวจสอบกลั่นกรองงานตามสายการบังคับบัญชา 
7. มีระบบการตดิตามสถานภาพของเรื่อง 

ดำเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพระองค์โดยใกล้ชิด 

 
- 
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5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ  
ผู้สนับสนุน  สำนักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื ่อสนับสนุนให้การตัดสินใจ  
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์  
มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีจะส่งผลให้การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินไปได้
อย่างราบรื่น การสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจกระทำได้ล่าช้า คณะรัฐมนตรีไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ไมโครโฟนบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีและผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ไม่สามารถใช้งานได ้
2. ระบบภาพไม่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

เสนอผ่านจอภาพได ้
3.  ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences)  

ไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถสื่อสารกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไม่สามารถพิจารณาข้อมูลเนื้อหา
รายละเอียดวาระการประชุมจากหน้าจอภาพ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเกดิขอ้ขัดข้อง 0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เปน็ความเสี่ยงหรือไมส่ามารถดำเนินการ

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้  
3. ภายหลังการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

- 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟนแบบเคลื่อนที่ เครื่องฉายภาพ (Projector) 

เครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) เมื ่ออุปกรณ์ใด 
มีปัญหาจะใช้อุปกรณ์สำรองแทนทันที และนำอุปกรณ์ที่มีปัญหาแก้ไขในทันที 

ก.ค. 64 เป็นต้นไป 

2. มีการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า 1 วัน และในวันประชุม  
ก่อนเริ่มการประชุมอีก 1 ครั้ง 

 

3. จัดทำรายงานการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจัดส่งรายงานให้ กปค. เพื่อ กปค. จะได้รวบรวมเสนอให้เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบดำเนินการได้ดีและต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนินการ ดังน้ี 
- จัดหาระบบชุดไมโครโฟนสำรองสำหรับคณะรัฐมนตรีและผู ้เข้าร่วมประชุม โดยประสาน 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการ  
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพให้สามารถนำเสนอได้ 2 ชุด (ช ุดหลักและสำรอง)  

โดยหากชุดหลักไม่สามารถนำเสนอได้จะทำให้สามารถใช้ชุดสำรองได้ทันที  
- จัดหาฉากรับภาพและเครื่องฉายภาพ (Projector) และติดตั้งถาวรในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
1. นำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องฉายภาพ (Projector) 
2. นำเสนอข้อมูลผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) 

ก.ค. 64 เป็นต้นไป 

 

  



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

34 

6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน   กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งมีเรื่องที่จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 เรื่อง/ครั้ง ทั้งที่
เป็นเรื่องในวาระปกติ และวาระจร ซึ่งทุกเรื่อง สลค. จะต้องนำมาจัดทำเป็นสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการจดัทำ
สรุปผลการประชุมฯ แต่ละครั้งมักจะมีเรื ่องที่เป็นวาระเพื่อทราบจรและเพื่อพิจารณาจรที่มิได้มีการจัดทำบันทึกสรุป  
เสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ที ่เป็นเจ้าของเรื ่องไว้ ดังนั ้น ในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ  
ของเจ้าหน้าท่ีจึงต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์สรุปเรือ่งมากขึ้น และหากความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีไม่ครบถว้น 
อาจเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งนี้ 
ภายหลังจากที่ได้รับมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ความเห็นจากส่วนราชการไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องที่

เป็นวาระเพื ่อทราบจรและพิจารณาจรที ่มีการเสนอ
ความเห็นเร่งด่วนในวันประชุมคณะรฐัมนตรี และหลังจาก
การประชุม รวมทั้งมีกรณีที่ส่งความเห็นโดยไม่ผ่านระบบ 
งานสารบรรณ ทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบ 
การพิจารณาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งมีผลทำให้การจัดทำ
สรุปผลฯ ไม่ครบถ้วน 

2. เจ ้าหน ้าท ี ่สร ุปผลการประช ุมฯ บ ันท ึกความเห็น 
ของส่วนราชการไม่ครบถ้วน และผิดพลาดในบางเรื่อง 

1. สรุปผลการประชุมฯ ขาดความน่าเช่ือถือ นำไปใช้อ้างอิงไม่ได้  
2. การนำไปใช้อ้างอิง ทำให้มีความผิดพลาด 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 

ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 

การจัดทำเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ผิดพลาด 0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. เจ้าหน้าที ่สร ุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความเห็นส่วนราชการและเอกสารอื ่น ๆ ในขั ้นต้น  

กรณีไม่ครบถ้วนให้เร่งประสานขอข้อมูลความเห็นจากเจ้าหน้าที่ที ่เป็นเจ้าของเรื ่อง และประสาน  
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอสำเนาความเห็นและนำมาสรุปในเบื้องต้น 

ต.ค. 51 - ปัจจุบัน 

2. สอบทานหน ังส ือถามความเห ็นก ับบ ันท ึกสร ุปเสนอนายกร ัฐมนตร ี /รองนายกร ัฐมนตรี  
ว่ายังขาดความเห็นของหน่วยงานใดบ้าง 

3. หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบ  
ความครบถ้วนของเอกสารที่เสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากรายการเอกสารที่ กลุ่มบริหารวาระ 
การประชุมฯ ส่งให้  

 

4. มติคณะรัฐมนตรีให้ยึดตามหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก มาบันทึกในสรุปผลการประชุมฯ 
5. กรณีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในส่วนที ่เป็น

สาระสำคัญของเรื ่อง ให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ รายงานให้ ผู ้อำนวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีทราบ และแจ้งการพบข้อผิดพลาดให้กองที่เป็นเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

6. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ  
7. เจ ้าหน ้าท ี ่สร ุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร ่างสร ุปผลการประชุมฯ ในเร ื ่องท ี ่ร ับผ ิดชอบ  

อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลจัดทำรูปเล่มต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ 
 

8. ผู ้อำนวยการกลุ ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ  
ที่แก้ไขแล้ว และเวียนให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจทานอีกครั้ง 

 

9. ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแก้ไขก่อนเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่กำกับดูแล 

 

10. หลังจากสรุปผลการประชุมฯ ผ่านความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้ว 
เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ร ับผ ิดชอบจะตรวจสอบความถูกต ้องของต้นฉบับสร ุปผลการประชุมฯ อีกครั้ง  
ก่อนนำเข้าสู่ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) 

 

11. กรณีมีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีภายหลังจัดทำและแจ้งเวียนสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ รวมทั้งโอนข้อมูลสรุปผลฯ ที่แก้ไขแล้วไปยังระบบ M-VARA เพื่อให้ผู้นำสรุปผลการประชุมฯ  
ไปใช้อ้างอิงทราบถึงการแก้ไขทุกครั้ง 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
มีการจัดเก็บข้อมูลสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ใน External Hard disk เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

 
- 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม  
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานและทำงานท่ีบ้าน 
- ติดต ั ้งระบบแชร ์โฟลเดอร ์เพ ื ่อร ับส่งข ้อม ูลระหว่างกองต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ ( Cloud Drive)  

ใช้ช่ือว่า “ระบบ SOC Cloud” เพื่อนำข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมาจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

- 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
- - 
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7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน   กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. มีภารกิจหลักที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัด 
เรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี เรื่องที่นำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่อยู่ในช้ันความลับ “ลับมาก” และบางเรื่อง
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย
และเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ผลิตเอกสารเกินจำนวนที่ต้องใช้ 
2. เอกสารที ่เหลือไม่ได้จัดเก็บไว้ในที่มิดชิด ไม่ทำลาย  

และไม่ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของเอกสาร 

“ลับมาก” ตามระเบียบงานสารบรรณ 
4. มีการสำเนาเรื่องเก็บไว้โดยไม่จำเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาต 
5. บุคคลภายนอก/ผู ้ท ี ่ไม ่เกี ่ยวข้องเข้าไปในห้องผลิต

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เก ิดการท ุจร ิตต ่อหน ้าท ี ่ โดยข ้อม ูลถ ูกนำไปเผยแพร่  
หรือนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้อง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย 
0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุม

คณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เข้าไปโดยไม่จำเป็น 

ปี 2544 - ปัจจุบัน 

2. กำชับเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุซอง 
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” 

 

3. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น  
4. เอกสารประกอบเรื ่องส่วนที ่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว  

จะส่งคืนกองเจ้าของเรื่อง 
 

5. เอกสารส่วนท่ีไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้งจะส่งไปทำลายทั้งหมด  
6. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  

ของตนเองในการปฏิบัติงาน 
7. การจัดทำรหัส (Coding) ในเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
 - - 
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8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน  สำนักงานเลขาธิการ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. โดย กปค. มีภารกิจในการนำเรื ่องที่นายกรัฐมนตรีสั ่งการให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันประชุม
คณะรัฐมนตรีมาผลิตและบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ ่งในแต่ละสัปดาห์มีเรื ่องที่สั่งการให้บรรจุ  
เป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 50 - 60 เรื ่อง โดย กนธ. กวค. กสค. กอค. และ สลธ.  
จะส่งสำเนาเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเรื่องให้ กปค. ดำเนินการผลิตเอกสารไว้ล่วงหน้า เพื่อรอคำสั่งการจากนายกรัฐมนตรี 
เมื่อ กปค. ได้รับคำสั่งการที่ผ่านการตรวจสอบจาก กวค. แล้ว กปค. จะผลิตเฉพาะหน้าสดุท้ายที่มีคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี
และแทรกเอกสารดังกล่าวไว้หน้าสุดท้ายของบันทึกเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่มีคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
ให้จัดเรื ่องเพิ ่มเติมหรือตัดเรื ่องออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลากระชั ้นชิด กปค. ต้องเร่งดำเนินการ 
ในทุกขั ้นตอน เร ิ ่มตั ้งแต่การจัดทำสารบัญวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่ การเร ียงเอกสาร การผลิตเอกสาร  
และการใส่ลำดับที่ของเอกสารประกอบเรื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ สลธ. 
เป็นไปในเวลาที่กำหนด หรือไม่ล่าช้าเกินไป จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เช่น การผลิตเอกสารวาระไม่ครบถ้วน การเรียงเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. มีคำสั่งการในระยะเวลากระชั้นชิดให้นำเรื่องเพิ่มเติมหรือตัดเรื่อง

ออกจากระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดทำ
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใกล้จะแล้วเสร็จ ทำให้
ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด 

2. สถานที่ในการจัดเรียงเอกสารคับแคบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด  
ในการเรียงเอกสาร 

3. มีการตรวจสอบเอกสารครั ้งส ุดท้ายก่อนจัดระเบียบวาระ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ครบทุกชุด 

คณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่อง 
มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

การจัดเอกสารระเบยีบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาด 0 ครั้ง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถดำเนินการ

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. แยกประเภทเอกสารที่จะจัดเรียงให้เป็นสัดส่วนและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทราบ  
 ให้ชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

เม.ย. 59 - ปัจจุบนั 

2. กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเรียงเอกสารเพิ่มความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบ  
 ในงานท่ีได้รับมอบหมายมากข้ึน 

 

3. หลังจากเรียงชุดเอกสารเสร็จแล้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่าง ๆ ใน กปค. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารทุกชุด กอ่นนำไปบรรจุในแฟ้มวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
 - - 
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9. การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจะมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด และโดยที่ผ่านมาการใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ในแต่ละไตรมาสมักประสบปัญหาการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุม เพ่ือให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้ไม่สามารถลงนาม  

ในสัญญากับผู้รับจ้างได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2. กำหนด TOR ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งได ้

การลงนามหรือการผูกพันงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผน 
ที่กำหนด 

3. โครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีขั ้นตอนต้องดำเนินการ 
ตามกฎหมายหลายขั้นตอน และส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มี
ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน เมื ่อมีผ ู ้ว ิจารณ์ หรือผู ้ย ื ่นข้อเสนอเพียงรายเดียว  
อาจส่งผลให้ต ้องยกเล ิกการประกวดราคาและต้องม ีการ 
ทบทวน TOR เพื ่อเป ิดกว้างและการใช้จ ่ายงบประมาณ 
เป็นไปอย่างคุ ้มค่า โปร่งใส จึงทำให้การลงนามในสัญญา 
ไม่เป็นตามแผนที่กำหนด 

1. สลค. ไม ่สามารถใช้จ ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด 

2. การใช้จ ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

4. เกิดสถานการณ์ทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาด
ของโรค ส่งผลใหไ้มส่ามารถดำเนนิการตามแผนท่ีกำหนดได้ 
การใช้จ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผน 
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. ทุกกอง กลุ่ม และศูนย ์
ภายนอก : - 

การใช้จ่ายงบประมาณไมส่ามารถใช้จ่ายไดต้ามเป้าหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 5 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถดำเนินการ

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

การใช้จ่ายงบประมาณไมส่ามารถใช้จ่ายได ้
ไม่เกินร้อยละ 10 

 เกณฑ์การวัดผล 
 1 2 3 4 5 
 ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

7.5 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

2.5 
ร้อยละ 

0 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. แต่งตั ้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานเกี ่ยวกับประสิทธิภาพ  

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื ่อติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการใช้จ่าย
งบประมาณของกอง โดยมีรองเลขาธิการคณะร ัฐมนตร ีท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายเป ็นประธาน  
และผู้อำนวยการกองเป็นคณะทำงาน 

2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

3. แต่งตั ้งคณะกรรมการ TOR ทันที เมื ่อทราบวงเงินงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร โดยแต่งตั้ง 
จากผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 

4. สลธ. แจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละกองได้รับจัดสรรประจำปีให้กองทราบ เพื่อให้มีการวางแผน 
ใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

 
ต.ค. 55-ปัจจุบัน 

5. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
6. เร่งรัดให้มีการกำหนดร่าง TOR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
7. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เพื่อให้มีการผูกพันงบประมาณ และลงนามในสัญญา

กับผู้รับจ้างโดยเร็ว 
8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่กำหนด 
9. จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
10. กรณีเกิดสถานการณ์โรคระบาดที่เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการ 

ให้หลีกเลี่ยง/งดการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก หรือเป็นความเสี่ยง  
ต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลให้กอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินโครงการที่มีลักษณะ
การประชุม ส ัมมนา ฝ ึกอบรมนั ้น ให้  สลธ. ประสานกอง กล ุ ่ม และศูนย์ ท ี ่ร ับผ ิดชอบ  
ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเสนอรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีท ี ่กำกับด ูแล เห็นชอบ ก่อนเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห ็นชอบภาพรวม 
การปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ต่อไป  

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  กองบริหารงานสารสนเทศ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 3  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. มีภารกิจท่ีสำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การนำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญตัิ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบ  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การปรับอัตราภาษี การเวนคืนที่ดิน 
การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลในตำแหน่งสำคัญ การพระราชทานยศ 
การสถาปนา เล ื ่อนและตั ้ งสมณศักด ิ ์  ข ้อม ูลในเร ื ่องต ่าง ๆ ด ังกล ่าวจะม ีผลกระทบทั ้งต ่อประชาชนโดยรวม  
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมควรเปิดเผยก่อนที่จะมีการประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น  
สลค. จึงต้องกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไปเปิดเผย รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการบุกรุกหรือโจมตีระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที ่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษา

ความลับและความปลอดภัยของข้อมูล 
2. ขาดการติดตามกำกับดูแล 
3. ระบบฐานข้อมูลถูกโจมตีจากภายนอก ระบบการรักษา

ความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) ไม่มีประสิทธิภาพ 

1. มีผลกระทบต่อราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี  
และส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีผลกระทบ 
ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หากมีผู ้นำข้อมูล 
ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. ม ีผลกระทบต ่อความน่าเช ื ่อถ ือและภาพล ักษณ์  
ในการปฏิบัติงานของ สลค. 

3. เก ิดการทุจร ิตต ่อหน้าที ่กรณีเจ ้าหน้าที ่นำข้อมูล 
ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

และประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
0 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ด้านบุคคล 

1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาความลับของราชการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
1.2 จำกัดตัวบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ โดยยึดหลักให้ทราบเท่าที่จำเป็น 

2. ด้านเอกสารและข้อมูล 
2.1 การรับ - ส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับต้องใส่ซองและมีใบปกเอกสารลับ 
2.2 จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในท่ีปลอดภัยจนกว่าจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

3. ด้านสถานท่ี 
3.1 กำหนดบริเวณที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ  และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า 
3.2 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

4. ด้านระบบสารสนเทศ 
4.1 ระบุตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเผยแพร่ โดยกำหนดรหัสผ่านให้เฉพาะบุคคล  
 ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และจะยกเลิกเมื่อบุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว  
4.2 จัดเก็บข้อมูลที่ยังมีชั้นความลับที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในโฟลเดอร์เฉพาะ ซึ่งจะเปิดดูได้เฉพาะ
 บุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น  
4.3 เลือกใช้ช่องทางในการรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย  
4.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) เพื่อป้องกันผู้บุกรุก 
4.5 ถือปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 

ต.ค. 57 - ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติและอำนวยการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 
2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย 

 
- 

 

 
  



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

44 

11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานเลขาธิการ 
ผู้สนับสนุน  กอง กลุ่ม และศูนย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการจัดหาพัสดุของ สลค. เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตร ีเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้าง หล ักเกณฑ์และวิธ ีปฏิบัติ  
ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกาศ สลค. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e-market) และด้วยว ิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ (Electronic Bidding : e-bidding) และหลักเกณฑ์ 
และแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
รวมทั้งยังมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงต้องลงระบบ e-GP และระบบ GFMIS จนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการดำเนินการและส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี
และแนวทางปฏิบัต ิเก ี ่ยวข้องกับการจัดซื ้อจัดจ ้าง 
เป็นจำนวนมาก  

2. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น 
การเผยแพร่ประกาศราคากลางในระยะเร่งด่วน 

1. การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
3. การใช ้จ ่ายงบประมาณของ สลค. อาจ ไม ่ค ุ ้มค่า  

เนื่องจากมีผู้แข่งขันเสนอราคาน้อยราย 
4. เก ิดความเสียหายด้านการบริหารงาน การบริหาร

งบประมาณ และภาพลักษณ์ขององค์กร 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  

ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : -  

การละเว้นไม่ดำเนินการตามระเบยีบฯ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง จำนวน 0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดำเนินการอบรมให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจเกี ่ยวกับระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบอื ่น ๆ มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 

2. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน วิธี e-bidding 
3. กำชับเจ้าหน้าที ่ให้ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตามขั ้นตอนและวิธีการที่ระเบียบฯ (ตามข้อ 1)  

รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วย 
4. ดำเนินการช้ีแจงและแนะนำให้เจ้าหน้าท่ีของกองผู้ที่ต้องการใช้พัสดุมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน

การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (ตามข้อ 1) 

ต.ค. 57 - ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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รายละเอียดรายการ

ความเสี่ยงระดบักอง 

กลุม่ และศูนย ์
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ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ) 

รายการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ คะแนนลำดับ
ความสำคัญ 

1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที ่มีชั ้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ทุกกอง กลุ่ม และศูนย ์ 72 

2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด กปค. 72 

3. เร ื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีที ่ม ีช ั ้นความลับถูกเปิดเผยแก่บ ุคคลภายนอก  
หรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

กปค. กนธ. กวค. 
กสค. กอค. 

72 

4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง กบส. 72 

5. ระบบโสตทัศน ูปกรณ์ในห้องประช ุมคณะรัฐมนตร ีอย ่างเป ็นทางการ 
นอกสถานท่ีขัดข้อง 

กบส. 72 

6.  การต ิดตามและรายงานผลการดำ เน ินการตามมต ิคณะร ั ฐมนตรี  
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

กสค. 54 

7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ กบส. 54 

8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน กพต. กอค. 54 

9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ กตส. 54 
10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  

หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 
ทุกกอง กลุ่ม และศูนย ์ 54 

11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

กอง กลุ่ม และศูนย ์
ที่เป็นเจ้าของโครงการ 

36 

12. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน กพต. 36 

13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย สลธ. 32 

14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ศปท. 8 

15. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  กบส. กอค. 4 

16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา กอค. 4 

17. วัสดุคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานหน้าพระที ่น ั ่ง พระราชพิธ ี ร ัฐพิธี  
และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน 

กอค. 4 

18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กอค. 4 
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1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ หรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 2  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 3  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. มีภารกิจเกี ่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการ 
กับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน 
จากภารกิจดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารพัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีเพื ่อนำไปสู ่การบริหารราชการแผ่นดิน  
ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในภารกิจสำคัญ
หลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนำเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเข้าสู่  
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและระเบี ยบปฏิบัติของทางราชการ 
นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อประชาชน งบประมาณแผ่นดิน  
ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก
ครอบคลุมถึงเรื่องสำคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลดภาษีน้ำมัน การประกาศเวนคืนที่ดิน 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั ้งนายกรัฐมนตรีหรือรั ฐมนตรี ซึ ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั ้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญต่าง ๆ  
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ การรักษาวินัย  
และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที ่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที ่ไม ่ปฏิบัต ิตามแนวทางการดำเนินการเกี ่ยวกับ 
ช้ันความลับ/เรื่องสำคัญ 

ส ่ ง ผ ลกระทบต ่ อ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว น ได ้ ส ่ ว น เ ส ี ย  ป ร ะชาชน  
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน  

หรือประเทศชาต ิ

การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จำนวน 0 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดได ้
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

  



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

49 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญ  

ของ สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี ่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสำคัญ  
ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง 
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
และถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี ่ยวข้อง 
กับการเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

4. จัดทำลำดับข้อมูลชั้นความลับ และเปิดสิทธิ์ / มอบความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ  
ในการเข้าถึงชั้นความลับอย่างชัดเจน การจัดทำลายน้ำในไฟล์เอกสาร เพื่อสะดวกต่อการติดตาม 
ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหล  

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน  กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 2  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 3  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. มีหน้าที ่ในการนำเรื ่องที ่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสั ่งการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ ่งระเบียบวาระปกติกำหนดออกในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ส่วนเรื ่องที่นายกรัฐมนตรีสั ่งการให้บรรจุ  
เป็นระเบียบวาระในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ที ่เรียกว่า “วาระจร” ซึ่ งเป็นเรื ่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 9  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื ่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดย การดำเนินการมีความเสี ่ยง 
ในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที ่กำหนดได้   
เนื่องจากได้รับการสั่งการให้นำเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด 
ทำให้มีเวลาจำกัด ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ วัสดุ  - อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้อง            
ในระหว่างผลิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ทำให้การจัดระเบียบ
วาระการประชุมล่าช้ากว่ากำหนด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การสั่งการให้นำเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

หรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด 
ทำให้มีระยะเวลาจำกัดต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

1. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที ่จะ
บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ทำได้ไม่เต็มที่และอาจ
เกิดความผิดพลาดได้ 

2. มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ 
3. วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้องในระหว่างผลิต 

เช่น เครื ่องถ่ายเอกสาร เครื ่องเจาะกระดาษไฟฟ้า  
เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ทำให้การจัด
ระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากว่ากำหนด 

2. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับระเบียบวาระ 
การประชุมช้า ทำให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องน้อยลง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนด 0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในการปิดระเบียบวาระการประชุมฯ และการออกระเบียบ

วาระการประชุมฯ 
ต.ค. 51 - ปัจจุบัน 

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อติดตามเรื่องกลับมาผลิตและจัดระเบียบ
วาระการประชุมฯ ให้ทันตามกำหนดเวลา 

 

3. จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในกรณีที่ทราบว่าจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ 
4. ตรวจสอบวัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้อยู ่ในสภาพ 

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรีกำหนดให้บริษัทที่ให้บริการเช่าเครื ่องถ่ายเอกสารที่เป็นคู่สัญญา  

กับ สลค. จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาประจำที่ห้องผลิตเอกสารตลอดการประชุมฯ เพื่อแก้ปัญหา 
ในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารติดขัดหรือไม่สามารถทำงานได้ 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. กรณีว ัสดุ  - อ ุปกรณ์ที ่ ใช ้ ในการผลิตขัดข้อง จะประสานขอความอนุเคราะห ์จากกอง  

และกลุ่มงานอื่น ๆ เพื่อขอใช้วัสดุ - อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในการผลิต 
ระเบียบวาระการประชุม 

2. แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทราบทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือบริการข้อความสั้น (SMS) 
และไลน์ (LINE) 

3. การผล ิต เอกสารในว ันประช ุมคณะร ัฐมนตร ี ให ้แบ ่ งการผล ิต เอกสารเป ็น 2 ส ่ วน                         
ส่วนท่ี 1 เร่งผลิตให้คณะรฐัมนตรแีละผู้เข้าร่วมประชุมก่อน ส่วนท่ี 2 หลังจากผลิตให้คณะรัฐมนตรี
และผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเสร็จ จึงจะผลิตให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องอีก 25 ชุด และจัดส่งให้
ภายหลัง 

 
- 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม  
ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนัดหมายเวลา
และสถานท่ีในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

- 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
- - 
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3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 2  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 3  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 เรื ่องที ่นำเสนอเข้าสู ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื ่องที ่มีความสำคัญเกี ่ยวกับหลักการทางนโยบาย  
และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ  
ทั้งต่อประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และวิถีชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นต้องกำหนดชั้นความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่  
ต่อเรื่องนั้น หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมื อง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีจัดทำเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการรักษาความลับของราชการ 
3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ

ช้ันความลับ/เรื่องสำคัญ 
4. เกิดการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นจากผู้ไม่หวังดี  

มีการเปิดเผยข้อมูลเรือ่งที่มีช้ันความลับทำให้เกิดความเสยีหาย
ต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน 

จำนวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทีม่ีชั้นความลับท่ีถูกเปดิเผย 
0 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) - 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้ความรู้เกี ่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับช้ันความลับ
ของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่อง 

2. ให้ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับ  
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมหรือกำชับผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในโอกาสต่าง ๆ 

3. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันไม่ให้เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั ้นความลับหรือข้อมูล
เกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ถูกนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  โดยการส่งข้อมูลดังกล่าว 
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรหัสการเข้าถึง และกำหนดผู้มีสิทธ์ิเข้าถึงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน 
รวมถึงการจัดทำลายน้ำในไฟล์สำเนาหนังสือเจ้าของเรื่องที่ สลค. ส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
เช่น หน่วยงานที ่ถามความเห็น เพื ่อสะดวกต่อการติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูล  
ที่มีช้ันความลับรั่วไหล 

4. กำหนด/จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี ่ยวกับ เรื ่องที ่มีชั ้นความลับ/เรื ่องสำคัญ 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทันกับความเปลี่ยนแปลง 

5. จัดทำคู่มือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
6. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการส่งหนังสือราชการ กรณีเรื่องที่มีชั้นความลับ

แก่หน่วยงานต่าง ๆ [หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0501/ว 3124 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564  
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการส่งหนังสือราชการ กรณีเรื่องที่มีชั้นความลับ (ลับ ลับมาก) และการแจ้ง 
มติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สลค.] เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตาม
และเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้มีผู้ที่รับรู้ข้อมูล  
น้อยที่สุด และสามารถติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหลได้ง่าย 

 
- 
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4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนุน  สำนักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
 ความเสีย่งด้านการเงิน 
 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
 ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

2. โอกาสที่จะเกิด 2 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 3 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3 

คะแนนรวม 72 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทุกครั ้ง สลธ. และ กบส. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า 
และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดกรณีระบบโสตฯ ภายในห้องประชุมขัดข้องซึ่งจะทำให้การประชุมต้องหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สลค. จำเป็นต้องหาวิธีป้องกัน
หรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ระบบไฟฟ้าและไมโครโฟนในห้องประชุมขัดข้อง 
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดัข้อง 
3.  ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) ขัดข้อง 

1. ทำให้การประชุมหยุดชะงักหรือตดิขัด 
2. ไม่สามารถนำเสนอข้อมลูต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

พิจารณาทางจอภาพได ้
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  

ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : หน่วยงานภายนอกท่ีขอใช้ห้องประชุม ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดัข้อง 0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้  
 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่สลธ. และ กบส. ร่วมกันทดสอบระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ ์

เป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ต.ค. 58 เปน็ต้นไป 

2. จัดทำรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ และจัดส่งรายงานการตรวจสอบ
ดังกล่าวเสนอใหร้องเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 58 เปน็ต้นไป 

3. มีการจัดเตรียมอุปกรณส์ำรอง เช่น ไมโครโฟนสำรอง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  
ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) เพื่อใช้ทดแทนเมื่ออปุกรณ์หลักชำรุด 

ก.ค. 64 เป็นต้นไป 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
ใช้อุปกรณ์สำรองทำงานทดแทนอุปกรณ์หลัก ต.ค. 58 เปน็ต้นไป 
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5. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนุน  สำนักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
 ความเสีย่งด้านการเงิน 
 ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
 ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

2. โอกาสที่จะเกิด 2 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 3 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3 

คะแนนรวม 72 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. มีภารกิจในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
อย่างเป็นทางการนอกสถานที ่เป็นไปตามที ่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อม  
และมีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที ่ สลธ. และ กบส. มีหน้าที่ 
ในการควบคุมด ูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีให้สามารถรองรับการใช้งานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
ซึ่งจะทำให้การประชุมหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สลค. จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหาวิธีป้องกนั หรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าว 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ 
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์เกิดขัดข้องหรืออยู ่ในสภาพ 

ที่ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
3.  ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) ขัดข้อง 

1. ทำให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด 
2. ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลทางจอภาพได้ 
3.   ระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการให้บริการ

ของ สลค. (คุณภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการประชุม) 
ลดลง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดัข้องระหวา่งการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 0 ครั้ง 

(หากเกิดกรณีที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องจะต้องแก้ไข 
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 5 นาที) 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ภายใน 2 ส ัปดาห ์หล ังจากการประช ุมคณะร ัฐมนตรี  
อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีทุกครั้ง  
 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดำเนินการประสานงานจังหวัดที่จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สำหรับการประชุมดังกล่าว จำนวน 2 ชุด 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเตรียม  

ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีก่อนวันประชุม 1 วัน 
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ดำเนินการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉาย

โปรเจคเตอร์ในช่วงเช้าของวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม 
4.  มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ทดสอบระบบหลักและระบบสำรองก่อนเริ่มการประชุม

คณะรัฐมนตรี 

ก.ค. 64 เป็นต้นไป 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีประสานงานจ ังหว ัดที ่จะจ ัดการประช ุมคณะรัฐมนตร ีอย ่างเป ็นทางการนอกสถานที่   
เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สำหรับการประชุมดังกล่าว จำนวน 2 ชุด 
และจังหวัดไม่สามารถจัดหาให้ได้ สลธ. และ กบส. จะต้องนำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงต่าง ๆ ไปจาก สลค. รวมถึงจัดเตรียมสำรองระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) 

ก.ค. 64 เป็นต้นไป 
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6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน  กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  

และกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื ่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 11 บัญญัติว่า  
“เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ สลค. มีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น 
เพื ่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ...” โดย สลค. ได้มีการจำแนกประเภทเรื ่องที่จะติดตามแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ (1) เรื ่องที ่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการ (คณะรัฐมนตรีกำหนด/  
ไม่กำหนดเวลาการรายงาน) และ (2) เรื่องที่ สลค. พิจารณาเห็นว่าสมควรจะติดตามผลการดำเนินการ (นโยบายสำคัญ  
ของรัฐบาล/เรื ่องที ่สาธารณชนให้ความสนใจ) ซึ ่งหาก สลค. ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในการบริหารราชการแผ่นดินได้  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เ จ ้ าหน ้ าท ี ่ ไ ม ่ ได ้ ตรวจสอบและต ิดตาม เร ื ่ องที่

คณะร ัฐมนตร ีม ีมติให ้หน่วยงานของรัฐรายงานผล 
การดำเนินการ 

2. เจ้าหน้าที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ติดตาม
ค่อนข้างน้อย 

3. ส่วนราชการรายงานผลดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

คณะรัฐมนตรีไม่ได้รับทราบและ/หรือรับทราบความก้าวหน้า
ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายช้ากว่ากำหนด ทำให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายในเรื่องนั้น ๆ 
ได้ไม่ครบถ้วนและอาจไม่ได้ทันต่อสถานการณ์ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

ร้อยละของเรื่องที่ไม่สามารถติดตามใหส้่วนราชการรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
 

+ ร้อยละ 2 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 17 ร้อยละ 15 ร้อยละ 13 ร้อยละ 11 ร้อยละ 9 



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

58 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มอบหมายเจ้าหน้าที ่ร ับผิดชอบเรื ่องที ่จะต้องติดตามเป็นรายเร ื ่องเพื ่อให้ม ีการติดตาม  

และประสานงานกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด 
2. ประสานงานกับผู้ประสานงานของส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการ 
3. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ  

เชิงนโยบาย ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  
4. จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองในการจัดทำข้อเสนอแนะ  

เชิงนโยบาย 

ปี 2555 - ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนุน  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 2  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 3  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน  

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. พัฒนาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง TABLET (M-VARA) เพื่อส่งระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที ่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรี และผู ้เข้าร่วมประชุม  
สามารถเรียกดูได้บนอุปกรณ์ TABLET โดยสามารถดำเนินการได้ทั ้งในกรณีที่ม ีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ในทำเนียบรัฐบาล หรือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อย่างไรก็ตาม หากระบบขัดข้องจะส่งผลให้
คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  
หรือกรณีอุปกรณ์ TABLET สำหรับเรียกดูระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี  
สูญหาย อาจทำให้ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรั่วไหลได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1.  ระบบ M-VARA ขัดข้องทำให้ไม่สามารถส่งระเบียบวาระ

การประชุมคณะรัฐมนตรีไปเผยแพร่ได้ 
2. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อจากผู้ให้บริการมายัง สลค. 

ขัดข้อง 

1. ไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ 
2. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจรั่วไหลได้ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 

ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ครั้ง  
และต้องแก้ไขไดภ้ายใน 30 นาที 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

4 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดตั้งศูนย์สำรองระบบ M-VARA ไว้ที ่สถานที่ที ่ปลอดภัยและเหมาะสมนอกทำเนียบรัฐบาล 

ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักในทำเนียบรัฐบาลขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ทำให้ไม่สามารถ  
เข้ามาใช้เครื่องแม่ข่ายหลักได้ สามารถทำงานผ่านระบบสำรองได้ทันที 

2. จัดทำระบบเครือข่ายสำรอง โดยอาจใช้เครือข่ายสื่อสาร เช่น GIN เป็นต้น 
3. หากกรณีเกิดการขัดข้องในการใช้เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย หรือระบบงาน 

ให้ดำเนินการ ดังนี ้
 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือระบบเครือข่าย 
  (1) ตรวจสอบการทำงานในเบื้องต้นและดำเนินการแก้ไขภายใน 30 นาที  
  (2) หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบเครือข่าย

ไปใช้ที่ศูนย์สำรองหรือเครือข่ายสำรอง 
 3.2 ระบบงาน 

(1) ตรวจสอบการทำงานของระบบงานในเบื้องต้น หากเกิดปัญหาเฉพาะส่วนและไม่กระทบ
กับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ดำเนินการแก้ไขภายใน 1 วันทำการ 

(2) หากเป็นปัญหาที่กระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ดำเนินการแก้ไขภายใน  
3 วันทำการ 

(3) มีระบบงานที ่สามารถจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจากภายนอก 
สลค. หรือศูนย์สำรองได้โดยผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป  

4. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้ 
4.1 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องนำมาให้เจ้าหน้าที่ของ กบส. ติดตั้ง

ระบบการใช้งาน 2 ส่วน ได้แก่ การเร ียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และระบบตรวจสอบการสูญหายของอุปกรณ์ TABLET ที่ใช้ระบบ M-VARA 

4.2 อุปกรณ์ TABLET ที ่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องมีการกำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งาน 
เครื ่อง TABLET (PASSCODE) เพื ่อรักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู ้อื ่นเข้ามาเรียกดูข้อมูล 
ในเครื่องได้ 

5. ในกรณีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังสามารถดำเนินการส่งระเบยีบ
วาระการประชุมคณะรฐัมนตรเีผยแพร่ได้ตามปกต ิแต่อย่างไรก็ตาม กบส. จะนำระบบคอมพิวเตอร์
ไปติดตั้งเพิ ่มเติม ณ สถานที่ที ่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื ่อให้เจ้าหน้าที่ ของ สลค. จัดเก็บ
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ 

ส.ค. 57 เป็นต้นไป 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบเอกสารหรือรปูแบบ CD ส.ค. 57 เป็นต้นไป 

  



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

61 

8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ผู้รับผิดชอบ  กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

และกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

1. ผลกระทบ 3  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

        สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยการพัฒนาระบบข้อมูล  
เพื ่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ประสานการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี  ซึ ่งการแจ้ง/ยืนยัน 
มติคณะรัฐมนตรีเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ สลค. เนื่องจากการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นการนำผลการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีไปสู่หน่วยงานเจ้าของเรื ่องและหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้อง  
หากมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่จัดทำมติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน 
2. เจ้าหน้าทีแ่จ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน 

ส่วนราชการไมส่ามารถรับทราบมติคณะรัฐมนตร/ี 
หรือนำไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน   สลค. 
ภายนอก คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ 

เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน 
ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห ์

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการ
ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน  
ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห ์

เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 4 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู ้การจัดทำหนังสือแจ้ง/ยืนยัน 

มติคณะรัฐมนตรี และรับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
2. ให้กำหนดแนวทางปฏิบัต ิในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องก่อนการ แจ้ง/ย ืนยัน 

มติคณะรัฐมนตรี 
3. ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาตามลำดับ กำกับ ตรวจสอบและกลั ่นกรองการจัดทำหนังสือ แจ้ง/ยืนยัน 

มติคณะรัฐมนตรีอย่างละเอียด รอบคอบ 

ต.ค. 59 -  ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้สนับสนุน  ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 กตส. ถือเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงาน  
ของส ่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั ้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที ่จะทำให้ผลการดำเนินงาน 
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ่กำหนดไว้ โดยหน้าที่หลัก ๆ จะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน 
เป็น 2 ประเภท คือ (1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย การตรวจสอบการเงิน (Financial 
Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance 
Audit) และการตรวจสอบอื ่น ๆ (2) งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะต้องประเมินความเสี่ยงของหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) พร้อมท้ังรับนโยบายของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่ง กตส. ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชุมนุม  
ทางการเมือง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจทำใหไ้ม่สามารถดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์
ช ุมน ุมทางการเม ือง การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเ ช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ ่งการบริหารเวลาในการดำเนินงาน 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการได้ 
ตามแผนการตรวจสอบประจำป ี

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : กรมบัญชีกลาง  

จำนวนเรื่องที่ไมส่ามารถดำเนินการไดต้ามแผนการตรวจสอบ 
จำนวน 2 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทบทวนทุก ๆ ไตรมาส 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการ

ตามเป้าหมายที่วางไว ้

±1 เรื่อง 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
4 เรื่อง 3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการประเมินขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการทุก ๆ ไตรมาส 

หากไม่มีความสอดคล้องจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ 
ต.ค. 63 - ปัจจุบัน 

2. มีการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ หากมีผลกระทบกับองค์กรหรือบุคคลภายนอก 
มีการกำหนดมาตรการที่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องที่จะตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ 

 

3. มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจ ซักถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัยก่อนเข้าตรวจ 
เพื่อให้จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ และสอบถามในบางประเด็นที่ตรวจพบข้อสงสัย  
เพื ่อให้หน่วยรับตรวจมีเวลาในการดำเนินการแก้ไข หรือชี ้แจงรายละเอียดเพิ ่มเต ิมได้  
ภายในกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
หากพบปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอก ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ 
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ทันทีท่ีประสบ
ปัญหา 
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10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย  
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ผู้รับผิดชอบ  ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

1. ผลกระทบ 3  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์  
การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็นหน่วยงานที่มักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมืองหรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์  ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต 
และการเชื ่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั ้น เพื ่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่ สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้  
จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บและสำรองไฟล์ข้อมูลในสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive หรือ External Hard disk  
หรือระบบสารสนเทศอื่น ในการจัดเก็บและสำรองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep)/ 
Google Drive หรือการใช้บริการ Cloud Computing อย่างไรก็ตาม ก็ยังปรากฏว่าสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูล 
ที่สำรองดังกล่าว หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สำรองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

หร ื อระบบสารสนเทศ หร ื อสำรองไว ้  แต ่ ไม ่ ได ้ นำ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบสารสนเทศ 

3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทำให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับการกระทบกระเทือน
อย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสำคัญหรือผลกระทบที่จะได้รับ 

1. เจ้าหน้าท่ีไมม่ีข้อมูลในการปฏบิัติงานหรือให้บริการ 
2. ไม่สามารถปฏบิัติงานได้ทันเวลา / เกิดความล่าช้า 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน : สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน 

จำนวนครั้งของการที่ไมส่ามารถเรยีกใช้ 
ไฟล์ข้อมลูสำคญัได ้

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
 

จำนวนครั้งของการที่ไมส่ามารถเรยีกใช้ 
ไฟล์ข้อมลูสำคญัได้ 5 ครั้ง 

เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
5 ครั้ง 4 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.  

และการสำรองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สำรองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard disk 
หรือระบบสารสนเทศอื ่น ตามระยะเวลาที ่กำหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือจัดเก็บข้อมูล 
การทำงานในระบบ Cloud Computing ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 

2. กำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย 
3. มอบหมายเจ้าหน้าที ่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ไว้ในที ่ปลอดภัย  

และสำรองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น E-mail , Google Drive , Soc Cloud 
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสำคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์  

เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจำและต่อเนื ่อง เพื่อไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่สำรองไฟล์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำรองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทกุวัน 
และสำรองไฟล์โดยวิธ ีอ ื ่น เช่น E-mail , Google Drive , Soc Cloud หรือระบบสารสนเทศอื่น 
ที่เหมาะสม 

- 
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11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนุน  สำนักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สลค. ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ ้นเพื ่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของ สลค.  
โดยกอง กลุ่ม และศูนย์ ที ่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
ซึ่งทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไข
หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่ากา รดำเนินโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด  
ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การจ ัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในการดำเน ินการ 

จ ัดหา เป ็น TOR ท ี ่ กำหนดข ึ ้นตอนของบประมาณ  
ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องพิจารณารายละเอียด TOR ใหม่ 
เพ ื ่อให ้สอดคล ้องก ับการใช ้งานก ับระบบของ สลค.  
และอุปกรณ์ในปัจจุบัน จึงทำให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 

2. รายละเอียด TOR ของโครงการมีความซับซ้อน และเพื่อให้
ข ั ้ นตอนการจ ั ดหาถ ู กต ้ องตามพระราชบ ัญญ ัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้ได้งาน 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน  
ทำให้การดำเนินการจัดหาล่าช้ากว่าที่กำหนด 

3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง  
การเกิดโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดในแผน 

4. การชุมนุมทางการเมืองที่ส่งผลให้มีการปิดทำเนียบรัฐบาล 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. ทุกกอง กลุม่ และศนูย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

ร้อยละของโครงการดำเนินการไมแ่ล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
ไม่เกินร้อยละ 10 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
 ร้อยละ 

10 
ร้อยละ  

7.5 
ร้อยละ  

5 
ร้อยละ  

2.5 
ร้อยละ  

0 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให ้กอง กล ุ ่ม และศูนย ์ เร ิ ่มจ ัดทำร ่างขอบเขตของงาน (TOR) หร ือค ุณลักษณะเฉพาะ 

พร้อมกรอบแผนการดำเนินการสำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ใหก้อง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้กอง กลุ ่ม และศูนย์ จัดทำและส่งแผนการดำเนินการและแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ      

สำหรับแผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาที ่จะต้องรายงาน  
และผู้ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
และจัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีกำหนด เพื่อจัดทำสรุปผล 
การดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการกับกลุ่มบริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลา 
การรายงาน 

7. จัดทำสรุปผลการดำเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที ่กำกับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค.  
และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดำเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล  
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดำเนินการ 

8. จัดทำหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด  
 หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับ
 ดูแลทราบต่อไป 
9. กรณีเกิดสถานการณ์โรคระบาดที ่เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และรัฐบาลได้กำหนด

มาตรการให ้หล ีกเล ี ่ยง/งดการจ ัดก ิจกรรมที ่ทำให ้ เก ิดการรวมต ัวของคนจำนวนมาก  
หรือเป็นความเสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ ่งส่งผลให้กอง กลุ ่ม และศูนย์ ไม่สามารถ  
ดำเนินโครงการที่มีลักษณะการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมนั้น ให้ สลธ.  (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน) 
ประสานกอง กล ุ ่ ม  และศ ูนย ์  ท ี ่ ร ับผ ิดชอบ ปร ับแผนงานและเป ้ าหมายโครงการ  
และเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเห็นชอบ ก่อนเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบภาพรวมการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ต่อไป 

ต.ค. 51 - ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

69 

12. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 
ผู้รับผิดชอบ  กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
ผู้สนับสนุน  กองบริหารงานสารสนเทศ และกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 3  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการจัดทำฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื ่อง โดยการรวบรวม  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ แล้วนำมาสรุปและเรียบเรียงในแต่ละมติตามลำดับเวลา โดยที่การจัดทำประมวล  
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการจัดทำในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน 
ในวงกว้าง เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการศึกษาทำความเข้าใจความเป็นมาของแต่ละเรื่อง 
วิเคราะห์เรื ่อง และเสนอความเห็นประกอบการจัดทำบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื ่อใช้เป็น ฐานข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เป็นฐานข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อศาล สำนักงาน ป.ป.ช. การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลรวมทั้งเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจาก 
 ในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี  
 ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. การจ ัดทำประมวลมต ิคณะร ัฐมนตร ีม ีความล ่ าช ้ าไม ่ทัน 
 ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื ่องจากบางเรื ่องเป็นเรื ่องเร่งด่วน 
 และมีระยะเวลาที่จำกัด 
3. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจาก 
 การพิมพ ์ท ี ่ผ ิดพลาด และเจ ้าหน ้าท ี ่ขาดความระม ัดระวัง 
 ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
4.  การจำกัดส ิทธ ิในการเข้าถ ึงข ้อม ูลมติคณะรัฐมนตร ีในเร ื ่องที ่มี  
 ชั้นความลับ ทำให้การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูล 
 ไม่ครบถ้วน 

เจ ้ าหน ้ าท ี ่ จ ั ดทำเร ื ่ อง เสนอคณะร ัฐมนตรี  
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ 

จำนวนครั้งของความผิดพลาดและไมเ่ป็นปัจจุบัน
ของประมวลมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถดำเนินการ 

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

±1 ครั้ง 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
4 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบ  

ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ กบส. เพื่อให้แก้ไขข้อมูล 
ในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ 

2. ให้เจ ้าหน้าที ่จ ัดทำเร ื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ ่งเป็นผู ้ใช้ข ้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรี  
เพื ่อสนับสนุนการวิเคราะห์เร ื ่องเสนอคณะรัฐมนตร ีร ่วมกันตรวจสอบเนื ้อหา รวมทั้ง  
ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะสำหรับประกอบการปรับปรุงเนื ้อหาให้มีความเป็นปัจจุบัน  
และถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

3. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และคาดการณ์เพื ่อจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้า  
เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. ให้เจ้าหน้าที ่จ ัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพิ ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องในการพิมพ์เนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น และมีการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาตามลำดับชั้น 

5. กำหนดช่วงเวลาเพื ่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ  
ให้เป็นปัจจุบัน (ความถี่ของการปรับปรุงข้ึนอยู่กับประเภทของเรื่อง) 

 
ต.ค. 58 - ปัจจุบัน 
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13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานเลขาธิการ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 2  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 32  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. ดำเนินการด้านวินัยแก่ข้าราชการและบุคลากรที่กระทำผิดวินัย ด้วยความยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย แต่ในกรณีที่การดำเนินการด้านวินัย
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น อาจทำให้มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที ่ผู ้ดำเนินการด้านวินัยมีการเปิดเผยข้อมูล 

ที ่จะส ่งผลให้ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องฝ ่ายใดฝ ่ายหนึ ่งได ้รับ 
หรือเสียประโยชน์ 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ยอมรับคำตัดสิน 
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการด้านวินัย 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2. เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายใน สลค.  
3. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย 
ภายนอก : -  

การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) เกี่ยวกับดำเนินการด้านวนิัยของ สลค. 

จำนวน 0 ครั้ง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไมส่ามารถดำเนินการ

ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. เผยแพร่วินัยข้าราชการพลเรือนแก่บุคลากร สลค. 
2. จัดทำแผนผังแนวทางกระบวนการดำเนินการด้านวินัยและเผยแพร่ให้บุคลากร สลค. ทราบ 
3. ดำเนินการด้านวินัยตามกฎ ก.พ. และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
4. กรณีมีประเด็นหรือข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้จะหารือกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร  

ต.ค. 57 - ปัจจุบัน 
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14.  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  และประพฤติมิชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเปา้หมายที่กำหนด 
ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้สนับสนุน  กองและกลุ่ม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

1. ผลกระทบ 2  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 1  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 2  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 8  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ศปท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ในกระบวนการทำงานของ สลค. ที่อาจมีความเสี่ยง  
ต่อการทุจริตหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของบุคลากร สลค. โดยกองและกลุ่มมีส่วนสนับสนุนในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าท่ีของ ศปท. ต้องบริหารจัดการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ  
ตามโครงการ/กิจกรรม  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การบร ิหารเวลาในการดำเน ินโครงการ/ก ิจกรรม 

ขาดประสิทธิภาพ 
2. ปัจจัยภายนอก เช่น การชุมนุมทางการเมอืง ความเปลี่ยนแปลง

ทางการเม ือง การเก ิดโรคระบาดใหญ ่ซ ึ ่ งส ่ งผลให้  
ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดในแผน 

สลค. ไมส่ามารถบรรลุตามเป้าหมายในการป้องกัน 
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน   :  กองและกลุ่ม 
ภายนอก :  สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ช.  
 และสำนักงาน ป.ป.ท. 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสรจ็ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 0 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ง 

หรือไมส่ามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไวไ้ด้ 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสรจ็ 
ตามเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 

เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

7.5 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

2.5 
ร้อยละ 

0 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการเตรียมการจัดทำข้อมูล หรือจัดทำโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้ทันตามกำหนด 
2. มีการแจ้งเตือนกองและกลุ ่ม ล่วงหน้าก่อนกำหนด โดยประสานงานโทรศัพท์กองและกลุ่ม 

รายงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 
3. จัดทำรายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัต ิการฯ เสนอให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน 
4. มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 
5. กรณีได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนด  

ให้ ศปท. ดำเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัต ิการฯ หรือปรับรูปแบบ  
การดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป 

ต.ค. 57 - ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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15. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจ 
 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 1  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 1  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 1  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สลค. เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี  
และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนที่มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารนั้น  
สลค. จำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารปฏิบัติ  
ได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ สลค. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นช่องทางในการเรียกรับประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดจิตสำนึก 
2. ความต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วนของผู้ขอรับบริการ 
3. การสมยอมของผู้ขอรับบริการ 
4. ผู้ขอรับบริการใช้อำนาจหน้าที่ที่สูงกว่าในการเรียกรับ

ข้อมูลโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

1. ข้อมูลที ่เปิดเผยอาจกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคล 
 ให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย 
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :   สลค. 
ภายนอก :  เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและประชาชน 

การเรยีกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมลูข่าวสาร 
จำนวน 0 ครั้ง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ง 
 หรือไมส่ามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไวไ้ด้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. ดังนี ้

2.1 ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา 
กอค.  

2.2  ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลราชกิจจานุเบกษายกเว้นประกาศ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กบส. 

2.3  ข้อมูลฐานันดร ณ กลุ่มงานฐานันดร กอค. 
3. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. 
4. มีการกำหนดลำดับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับบริการทราบอย่างชัดเจน  
ณ จุดให้บริการ 

5.  มีการกำหนดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่มีช้ันความลับของเจ้าหน้าท่ี 
6.  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ่ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที ่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  

ในการให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
7. ให้ผู ้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ 

บันทึกข้อมูลการให้บริการทุกครั้ง 
8. จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ สำหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง  

เพื่อลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์ สลค. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนกิส์
ของราชการ สลค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต  
หรือโซเชียลมีเดีย 

9.  กำหนดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี ่ยวกับการให้บริการ  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
และผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ดำเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  กองนิติธรรม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 1  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 1  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 1  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 โดยที่กฎหมายจะยังไม่มีสภาพบังคับใช้ ถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับ ได้บัญญัติให้บทกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายแม่บทซึ่งมีบทบัญญัติให้ต้องนำอนุบัญญัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลใช้บังคับได้ นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (4) 
ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดให้มีขึ ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี ่ยวข้อง  
ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษาจึงมีความสำคัญในกระบวนการตรากฎหมายและการออกกฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อ  
สิทธิประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบ การนำกฎหมายหรืออนุบัญญัติ โดยเฉพาะกฎหมายแล ะอนุบัญญัติ
เกี ่ยวกับภาษี การเงิน การคลัง การปกครองและความมั ่นคงของประเทศ การเลือกตั ้ง และเรื ่องสำคัญต่าง ๆ เช่น  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจากต้นฉบับที่ได้มีการดำเนินกระบวนการ
พิจารณากลั ่นกรองโดยชอบแล้ว หร ือประกาศล่าช้ าไม ่ท ันกาล จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
และสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด 

จากต้นฉบับ ม ีสาเหตุจากเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ไม่มีความรอบคอบและระมัดระวังในการจัดทำข้อมูล
กฎหมาย และการตรวจพ ิส ูจน ์อ ักษรในเน ื ้ อหา 
ของกฎหมายให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่มีประสิทธิภาพ 

2. การประกาศกฎหมายในราชก ิ จจาน ุ เบกษาไม ่ทัน 
กำหนดเวลา ม ีสาเหตุจากเจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน 
กับเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องที่จะนำกฎหมายมาประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาขาดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประกาศกฎหมายในราชก ิจจาน ุ เบกษาผ ิดพลาด  
หรือไม่ทันกำหนดเวลามีผลให้การบังคับใช้กฎหมายนั้น 
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน 

กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด  
หรือไม่ทันกำหนดเวลา 0 เรื่อง 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2.   ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

หรือไมส่ามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไวไ้ด้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด 

1.1 นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมาย เนื้อหา และรูปแบบก่อนส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 
1.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เรื่องที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยห้ามมิให้คัดลอก (ก๊อปปี้) 

เรื่องอื่นมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียงพิมพ์กับอีกเรื่องหนึ่งโดยเด็ดขาด 
1.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์อักษรแบ่งการพิสูจน์อักษรเป็นปรู๊ฟ 1, 2 และ 3 ซึ่งแต่ละเรื่องจะต้อง

ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรจากเจ้าหน้าที่ 3 ปรู๊ฟ 
1.4 นิติกร 3 คน อ่านทานเรื่องที่เจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์อักษรตามข้อ 1.3 ดำเนินการเสร็จแล้ว 
1.5 ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาตรวจสอบเรื ่องทั้งหมดในภาพรวมอีกครั ้งหนึ่ง 

โดยเฉพาะในส ่วนที ่ เป ็นสาระสำค ัญ เช ่น ช ื ่อเร ื ่อง เล ่ม ตอน ว ันท ี ่ลงประกาศ  
และชื่อ ตำแหน่ง ผู้ลงนาม แล้วเสนอผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พิจารณาเพื่ออนุมัติสั่งการให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

1.6 ให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวม
ทั ้งหมดกับต้นฉบับก่อนและหลังนำเร ื ่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเว็บไซต์  
ราชกิจจานุเบกษา 

2. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทันกำหนดเวลา 
2.1 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ หากกรณีมีเรื่องที่จะต้องนำลงประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษาโดยเร่งด่วนและมีกำหนดเวลา จะต้องรายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 
ราชกิจจานุเบกษาทราบในทันที 

2.2 ให้เจ้าหน้าที ่ประสานเจ้าของเร ื ่องส่งข้อมูลเรื ่องที ่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาทางระบบ E-mail เพื่อใช้เรียงพิมพ์ และเอกสารของเรื่องทางโทรสาร เพื่อใช้ตรวจสอบ
เรื่องและตรวจสอบพิสูจน์อักษรไปพลางก่อน 

2.3 เมื่อเจ้าของเรื่องได้นำต้นฉบับเรื่องมาส่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
ในกรณีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด (ตามข้อ 1.1 - 1.6) โดยเร่งด่วน 

 
ดำเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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17. วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ  
ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน 

ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 1  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 1  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกีย่วข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 1  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 กอค. มีภารกิจหน้าที ่ในการปฏิบัติงานหน้าพระที ่น ั ่ง ซึ ่งมีวัสดุครุภ ัณฑ์ที ่ใช้ ในการปฏิบัต ิงานหน้าพระที ่นั่ง 
ที่อยู ่ในความดูแลของ กอค. หลายรายการ และแต่ละรายการมีมูลค่าสูง จำเป็นต้องมีวิธีการดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ  
เพื่อรักษาสภาพใหส้มบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานเสมอ ดังรายการต่อไปนี้ 
 1. พานกะไหล่ทอง 
 2. ผ้าคลุมปักเงิน/ทอง 
 3. พานแว่นฟ้า 2 ช้ันประดับมุก 
 4. ปากกาจาร (ทำด้วยไม้) 
 5. หมอนเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 6. กล่องบุหนังเทียม 
 7. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการพระราชพิธี 
 8. ชุดครุยนายกรัฐมนตรีพร้อมตราจุลจอมเกล้า 

ฯลฯ 
โดยที่วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว หากมีการเก็บหรือดูแลรักษาไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลให้ไม่อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจวธิีการเก็บรักษาและ

เก็บรักษาไม่ถูกวิธ ี
2. วัสดุครภุัณฑ์ถูกหยิบยมืไปใช้ในงานท่ีมิใช่งานในหน้าท่ี 

วัสดุครภุัณฑ์ชำรุดหรือหมองไม่สวยงามไมส่ามารถนำไป 
ใช้งานได้ ทำให้การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งไมส่มพระเกียรต ิ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : - 

วัสดุครภุัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานได ้
ร้อยละ 100 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) วัสดุครภุัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ

92 
ร้อยละ

94 
ร้อยละ

96 
ร้อยละ

98 
ร้อยละ
100 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดทำคู่มือการเก็บรักษาและแผนการบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ฯ และมีการซักซ้อมการดำเนินการ

ตามคู่มือเป็นระยะ 
2. จัดทำแนวปฏิบัติในการนำวัสดุอุปกรณ์ฯ มาใช้งาน ทั้งนี ้ การจะยืมไปใช้ในงานที่มิใช่งานในหน้าที่  

ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกครั้ง 
3 ม ีการตรวจสภาพว ัสดุคร ุภ ัณฑ์ท ี ่จะใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานพิธ ี  พระราชพิธ ี  ท ุก  3 เด ือน  

และตรวจสอบสภาพก่อนใช้การปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4. มีการดูแลบำรุงรักษาประจำปี ปีละครั้ง 

ดำเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
นำวัสดุครุภณัฑ์เก็บรักษาไว้นอกสถานท่ีตั้งได ้

 
- 
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18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสที่จะเกิด 1  ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสีย่งด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ 1  ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 1  ความเสีย่งท่ีมาจากเหตุการณ์รา้ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 การปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งบุคคล
ที่กระทำคุณประโยชน์ เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของ กอค. โดยต้องพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน 
ความดีความชอบของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีทุจรติในการตรวจสอบคณุสมบัติและผลงาน 
ความดีความชอบ 

1. การเสนอขอพระราชทานเคร ื ่องราชอ ิสร ิยาภรณ์  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ 

2. การนำความกราบบ ังคมท ูล ฯ ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ผิดพลาด 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : ราชการในพระองค ์ 0 ราย 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ปีละครั้ง - 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 
- - - - 0 ราย 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจทานเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามสายการบังคับบัญชา 
2.  ใช้ระบบโปรแกรมในการช่วยตรวจสอบ 

ดำเนินการต่อเนื่อง
จนเสรจ็สิ้นภารกิจ 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. ระงับการเสนอขอพระราชทานหรือดำเนินการแก้ไขทันทีหากพบว่ามีกรณีทุจริต  
2. ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีที่ทุจริต 

 
เมื่อมีการทุจริต 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

81 

1. รายละเอียดคะแนนรายการความเสี่ยง 

 จำแนกตามระดับความวิกฤต คือ ความเสี ่ยงระดับ สลค. จะมีระดับความวิกฤตอยู ่ในระดับมาก  
(ผลคูณเท่ากับ 12 - 16) ส่วนความเสี ่ยงระดับกอง กลุ ่ม และศูนย์ มีระดับความวิกฤตอยู ่ในระดับน้อย  
(ผลคูณน้อยกว่า 12) เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ (I*L*A*T) โดยที ่
  I : Impact (ผลกระทบ) 
  L : Likelihood (โอกาสที่จะเกิด) 
  A : Ability to Improve (ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึ้น) 
  T : Timescales (ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง) 

1.1 รายการความเสี่ยงระดับ สลค.  

รายการความเสี่ยงระดับ สลค. 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1)  มติคณะรัฐมนตรีผ ิดพลาดหรือคลาดเคล ื ่อน 
ในสาระสำคัญ จนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา 

4 4 2 2 3 96 กนธ. กพต. 
กวค. กสค. 

กอค. 
2)  เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลา 

ที่ต้องดำเนินการ 
4 4 2 2 3 96 กนธ. กวค. 

กสค. กอค. 
3)  บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูล

ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื ่อนจนทำให้ข้อความหาย  
หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง 

4 4 2 2 3 96 กนธ. กวค. 
กสค. กอค. 

4)  การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาด
หรือล่าช้า 

4 4 1 2 3 96 กอค. 

5)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

4 3 2 2 3 72 กบส. 

6)  การจ ัดทำสร ุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ไม่ถูกต้อง 

4 3 2 2 3 72 กปค. 

7)  ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ถูกเปิดเผยในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

4 3 2 2 3 72 กปค. 

8)  การจ ัด เอกสารระ เบ ี ยบวาระการประ ชุม
คณะรัฐมนตรีผิดพลาด 

4 3 2 2 3 72 กปค. 

9)  การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

4 3 2 2 3 72 กอง กลุ่ม 
และศูนย ์

10)  การร ักษาความล ับของเร ื ่องท ี ่อย ู ่ ระหว ่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4 3 2 3 2 72 กอค. 

11)  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4 3 1 2 3 72 สลธ. 
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1.2 รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ 

รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สำนักงานเลขาธิการ 
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไมโ่ปรง่ใส
ในการดำเนินการทางวินัย 

4 2 8 2 2 2 32 สลธ. 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับ 
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. การจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสรจ็ภายในเวลา 
ที่กำหนด 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 

3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กสค. 
กอค. 

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กองนิติธรรม  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กสค. 
กอค. 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กองบริหารงานสารสนเทศ  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 
ของคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

4 2 8 2 3 3 72 กบส. 

3. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 
นอกสถานท่ีขัดข้อง 

4 2 8 2 3 3 72 กบส. 

4. ระบบ M-VARA ไมส่ามารถทำงาน 
ได้อย่างสมบูรณ ์

3 2 6 2 3 3 54 กบส. 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

6. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

4 1 4 2 1 1 4 กบส. 
กอค. 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตร ี
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

3 3 9 1 2 3 54 กพต. 
กอค. 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

5. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนือ้หา
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

3 3 9 1 2 2 36 กพต. 

กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กสค. 
กอค. 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กสค. 
กอค. 

3. การติดตามและรายงานผล 
การดำเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

3 3 9 3 2 3 54 กสค. 

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น  
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

5. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กสค. 
กอค. 

3. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตร ี
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

3 3 9 1 2 3 54 กพต. 
กอค. 

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น  
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

5. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

6. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกจิของ สลค.  

4 1 4 2 1 1 4 กบส. 
กอค. 

7. การประกาศกฎหมายในราชกจิจานเุบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา  

4 1 4 2 1 1 4 กอค. 

8. วัสดุครภุัณฑท์ี่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
หน้าพระที่น่ัง พระราชพิธี รัฐพิธี และ
พิธีสำคัญตา่ง ๆ ไมไ่ด้รบัการดูแล 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน  

4 1 4 1 1 1 4 กอค. 

9. การทุจริตในการปฏิบตัิงาน 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4 1 4 1 1 1 4 กอค. 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 
ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

3 3 9 2 2 3 54 กตส. 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคญั 

ของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไมส่ามารถนำมาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

2 1 2 2 2 2 8 ศปท. 
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2. กลไกในการบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง  

คณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค. 
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3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

ความเสี่ยงระดับ สลค. มีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้  
ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 

1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
ในสาระสำค ัญจนทำ ให ้ ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ของเนื้อหา 

มีมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,486 เรื ่อง  
ไม ่พบว ่าม ีมต ิคณะร ัฐมนตร ีผ ิดพลาด 
หรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้
ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญของเนื้อหา 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. เร ื ่องเสนอคณะรัฐมนตร ีล ่าช ้าเก ินกว่า
ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ 

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,486 เรื่อง 
ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้อง
ดำเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหา
และข้อม ูลไม่ถ ูกต้องหร ือคลาดเคลื ่อน 
จนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญของเรื่อง 

มีบันทึกเสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 
837 เร ื ่อง ไม ่พบบันท ึกเสนอเร ื ่ องต่อ
คณะรัฐมนตรีที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถกูต้อง 
หรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
จนทำให ้ความหมายเปล ี ่ยนแปลงไป 
ในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญของเรื่อง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 39 ครั้ง  
พ บ ว ่ า ระบบเทคโนโลย ี สารสน เทศ 
และโสตท ั ศน ู ปกรณ์ ใ น ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
คณะร ัฐมนตร ีข ัดข ้อง จำนวน 2 ครั้ ง  
โดยเป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) และผู ้เข้าร่วมประชุม
บางท่านขาดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุม
ระบบประชุมทางไกล (Multipoint Control : 
MCU) ทั้งนี้กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.) 
ได้แก้ปัญหาโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน 
(คณะร ัฐมนตร ีและผ ู ้ เข ้าร ่ วมประช ุม)  
จะต้องมีอุปกรณ์ 2 ชุด สำหรับการเชื่อมต่อ
กับระบบหลักและระบบสำรอง และเข้าใช้
ระบบการประชุมทางไกลทั ้ งระบบหลัก 
และระบบสำรองควบค ู ่ ก ันตลอดเวลา 
การประชุม และ กบส. จะทดลองระบบ 
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้  
เนื่องจากรายการ
ความเสีย่งดังกล่าว 
เป็นรายการความเสี่ยง
สำหรับกรณกีารประชุม
คณะรัฐมนตร ี
ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
(ไม่รวมถึงการประชุม
คณะรัฐมนตรีผา่นระบบ
การประชุมทางไกล 
(Video Conference)) 

5. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า 

จัดทำเร ื ่องเกี ่ยวกับราชการในพระองค์
ท ั ้ งหมด จำนวน 645 เ ร ื ่ อ ง ไม ่พบว่ า 
มีการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไม่ถูกต้อง 

มีการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
จำนวน 41 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบข้อผิดพลาด 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 
7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 
มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 39 ครั้ง 
ซึ ่งทุกครั ้งไม่พบว่ามีข้อมูลระเบียบวาระ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
คณะรัฐมนตรีผิดพลาด 

มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี จำนวน 110 ครั้ง ซึ่งทุกครั้ง
ไม่พบว่ามีข้อผิดพลาด 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

9. การบริหารงบประมาณของ สลค.  
ไม่เป็นไปตามแผน 

ส ล ค .  ไ ด ้ ร ั บ จ ั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2564  
จำนวน 774,864,000 บาท  
• เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
ในไตรมาสท ี ่  3 ร ้ อยละ  77 โ ดยม ีผล 
การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น 
จ ำ น ว น  585,105,349 บ า ท  ค ิ ด เ ป็ น 
ร ้ อยละ  76 ของงบประมาณท ี ่ ได ้รับ 
(เน ื ่ องจากสถานการณ ์การแพร ่ ระบาด 
ของโรคต ิ ด เช ื ้ อ ไ วร ั ส โค โ รนา  2019  
จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการด้านการพฒันา
บุคลากรและการฝ ึกอบรมสัมมนาออกไป)  
ทั ้งน ี ้  ผลการใช้จ ่ายงบประมาณดังกล ่าว 
ถ ือว ่าได ้ดำเน ินการบรรล ุ เป ้ าหมาย 
ตามมติ คณะร ั ฐมนตร ี เม ื ่ อว ั นท ี ่  10 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการการคลัง
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
 -  เบ ิกจ ่ ายงบประมาณแล ้ว จำนวน 
310,900,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 
 -  ก ่อหน ี ้ผ ูกพ ันงบประมาณ จำนวน 
274,204,869 บาท คิดเป็นร้อยละ 36  
 -  คงเหล ืองบประมาณ ณ ว ันท ี ่  30 
ม ิถ ุนายน 2564 จำนวน 189,758,651 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 24 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มีเร ื ่องที ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จำนวน 21,448 เร ื ่อง ไม ่พบว่าม ีเร ื ่อง 
ที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ม ีการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง จำนวน 452 ครั้ ง  
ซ ึ ่ งดำเน ินการตามระเบ ียบฯ และมติ
คณะรัฐมนตรีที ่ เก ี ่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างทุกครั้ง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ มีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้  
ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 

สำนักงานเลขาธิการ 
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 

ที ่ม ีช ั ้นความลับหรืออยู ่ ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ท ี ่ม ีช ั ้นความลับหร ืออยู ่ ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีโครงการที ่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของ สลค. จำนวน 3 โครงการ 
ซ ึ ่ งท ั ้ งหมดอย ู ่ระหว ่างชะลอการดำเนิน
โครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. การร ้องเร ียนเกี ่ยวกับความไม่โปร ่งใส 
ในการดำเนินการทางวินัย 

ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 

ที ่ม ีช ั ้นความลับหรืออยู ่ ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ท ี ่ม ีช ั ้นความลับหร ืออยู ่ ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ก า ร จ ั ด ร ะ เ บ ี ย บ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตร ีไม ่แล ้วเสร ็จภายในเวลา 
ที่กำหนด 

ม ี ก า ร จ ั ด ร ะ เ บ ี ย บ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรี 110 ครั ้ง ไม่พบว่ามีการจัด
ระเบ ียบวาระการประชุมคณะร ัฐมนตรี   
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีที ่มีชั ้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีโครงการสัมมนาร่วมกับกองบริหารงาน
สารสนเทศ 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการ 
เนื ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองนิติธรรม 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ท ี ่ม ีช ั ้นความล ับหร ืออย ู ่ ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีที ่มีชั ้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 
4. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนิน
โครงการ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองบริหารงานสารสนเทศ 
1. ระบบโสตท ัศน ูปกรณ ์ ในห ้องประชุม 

คณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
มีการจัดประชุมในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
จำนวน 39 คร ั ้ ง เก ิ ดข ้ อข ั ดข ้ อง 2 ครั้ ง  
โดยเป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) และผู ้เข้าร่วมประชุมบาง
ท่านขาดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ประชุมทางไกล (Multipoint Control : MCU)  
ท ั ้ งน ี ้ กองบร ิหารงานสารสนเทศ (กบส.)  
ได ้แก้ป ัญหาโดยกำหนดให้ท ุกหน่วยงาน 
(คณะร ัฐมนตร ีและผ ู ้ เข ้ าร ่ วมประช ุม)  
จะต้องมีอุปกรณ์ 2 ชุด สำหรับการเชื ่อมต่อ 
กับระบบหลักและระบบสำรอง และเข้าใช้ระบบ
การประชุมทางไกลทั้งระบบหลักและระบบสำรอง
ควบค ู ่ก ันตลอดเวลาการประชุม และ กบส.  
จะทดลองระบบก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้  
เนื่องจากรายการ
ความเสีย่งดังกล่าว
เป็นรายการความเสี่ยง
สำหรับกรณกีารประชุม
คณะรัฐมนตร ี
ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
(ไมร่วมถึงการประชุม
คณะรัฐมนตรีผา่นระบบ
การประชุมทางไกล 
(Video Conference)) 

2. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. ระบบโสตท ัศน ูปกรณ ์ ในห ้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ขัดข้อง 

ไม่มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานท่ี  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. ระบบ M - VARA ไม ่สามารถทำงานได้  
อย่างสมบูรณ์ 

กบส. ได้จ ัดทำและเผยแพร่ระเบียบวาระ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีบนเครื่องแท็บเล็ต
ด ้ วยระบบ  M -  VARA จำนวน  39 ครั้ ง  
ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทุกครั้ง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

6. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ  
อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 โครงการ และชะลอ
การดำเนินการ 2 โครงการ เนื ่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้  

7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับประโยชน์
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ม ีการแจ ้ง/ย ืนย ันมต ิคณะร ัฐมนตร ี  ท ั ้ งหมด  
1,185 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 
จำนวน 14 เร ื ่ อง ค ิ ดเป ็ นร ้ อยละ 1.18  
ซึ่งอยู่ในค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(เกณฑ์กำหนดค่าการยอมรับมติคณะรัฐมนตรี
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์) 

3. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม ่ม ี โครงการ 
ที่ต้องดำเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเน ื ้อหา
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม ่พบว ่าการประมวลมต ิคณะร ัฐมนตรี  
มีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีที ่มีชั ้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 
(เป็นรายการความเสี่ยงร่วมกันของ กปค. 
กนธ. กวค. กสค. และ กอค.) 

เรื ่องที ่เสนอคณะรัฐมนตรีที ่มีชั ้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น จำนวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัย
ภายนอกค ือ หน ่วยงานภายนอกนำหนังสือ 
ที ่ ได ้ร ับจาก สลค. ไปเผยแพร่ต ่อบุคคลอื่น  
ซ ึ ่ ง สลค. ได ้แก ้ป ัญหาโดยการใส ่ลายน้ำ 
ในหนังสือที ่ม ีช ั ้นความลับก่อนส่งออกให้
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง (ลายน้ำที ่ใส่เป็นช่ือ
หน่วยงานท่ีได้รับหนังสือจาก สลค.) 

ไม่อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสรจ็ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนิน
โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได้ 

2. เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีที ่มีชั ้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตร ีพร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงาน
ความก ้ าวหน ้ าในการดำเน ิ นการตามมติ  
คณะรัฐมนตรีจำนวน 2 เรื่อง และได้ดำเนินการ
ติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 
4. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนิน
โครงการ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีที ่มีชั ้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด 247 เรื่อง 
ซึ่งทุกเรื่องมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี 
ถูกต้องครบถ้วน  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

ม ีโครงการที ่ต ้องดำเน ินการ  1 โครงการ  
ชะลอการดำเนินโครงการ เนื ่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

6. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา 

มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด 
21,448 เรื่อง พบว่าไม่มีการประกาศกฎหมายใน
ราชก ิ จจาน ุ เบกษาผ ิ ดพลาด หร ื อไม ่ ทั น 
กำหนดเวลา 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับประโยชน์
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

8. ว ัสด ุ  คร ุภ ัณฑ ์ท ี ่ ใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ งาน 
หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
สำคัญต่าง ๆ ไม่ได้ร ับการดูแลให้อยู ่ใน
สภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน 

ว ั สด ุ  คร ุ ภ ัณฑ ์ ท ี ่ ใช ้ ในการปฏ ิ บ ั ต ิ งาน 
หน้าพระที่น่ังฯ ทั้งหมด 14 รายการ ไม่มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 
พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ชำรุด 
หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
สวยงาม พร้อมใช้งาน 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

9. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ไม ่ ได ้ ร ับการร ้องเร ียนว ่าม ีกรณ ีท ุจริต 
ในการปฏ ิบ ั ต ิ งานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกุมาร 

1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 
2. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีโครงการ 1 โครงการ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
อยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 กิจกรรม และชะลอ
การดำเนินการ 1 กิจกรรม เนื ่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนิน
โ ค ร งก า ร  เ น ื ่ อ ง จ ากกา รแพร ่ ร ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร 
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ม ี เร ื ่องท ี ่จะตรวจสอบ 22 เร ื ่อง  
เรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนฯ 1 เรื่อง 
คือ การประเมินการควบคุมด้านสารสนเทศ
ตามประกาศ สลค. เนื่องจากการแพร่ระบาด
ขอ ง โ ร ค ต ิ ด เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น า  2019  
ทั้งนี ้ จะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ ้นตามแผน 
ที่กำหนด 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 

สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ีของ สลค. ไม ่แล ้วเสร ็จตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

ม ี โครงการท ี ่ ต ้ องดำเน ินการ 1 โครงการ  
ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้  
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ลำดับ รายการความเสี่ยง ผลการดำเนินการ ระดับการยอมรับ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

1. การนำข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจสำคัญของ 
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ีของ สลค. ไม ่แล ้วเสร ็จตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

ม ี โครงการท ี ่ ต ้ องดำเน ินการ 1 โครงการ  
ชะลอการดำเนินโครงการ เนื ่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปี 
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

ศปท. มี 19 โครงการ/กิจกรรม และดำเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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4. บันทึกเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง  สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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