
 

 
  
 
 

 



 คํานํา 
 
 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้สามารถ
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะสามารถลดทอนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือป้องกันมิให้ข้อผิดพลาดที่
เคยเกิดขึ้นแล้วกลับมาเกิดขึ้นอีก โดยกลไกสําคัญที่จะทําให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จคือ 
การยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น การระบุสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาด 
และการกําหนดมาตรการและสื่อสารมาตรการที่จะควบคุมหรือป้องกันข้อผิดพลาดนั้น 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ตั้งแต่ปี 2547 โดย
ต้ังคณะทํางานคณะหน่ึงเพ่ือรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในภารกิจ
หลักทั้งด้านคณะรัฐมนตรี ด้านราชการในพระองค์ และด้านการบริหารงานในองค์กร ความเสี่ยงที่มีโอกาส
จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และความเสี่ยงในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ รวมทั้งการกําหนดมาตรการเตรียมความพร้อมหรือมาตรการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์
ไม่ปกติที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ความวุ่นวายทางการเมืองที่มีผลต่อการทํางานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  
  ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของคณะรัฐมนตรี” และการปรับปรุงโครงสร้าง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะทํางานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือทบทวนรายการและมาตรการ
ความเสี่ยง และรับทราบกรอบแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้มีการปรับปรุงรายการ
ความเสี่ยง และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือ
สําหรับผู้บริหารในการวางนโยบายหรือบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงทั้งในระดับ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นําไปสู่การการลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสในการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานบริหารระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

มกราคม 2562 
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ส่วนที่ 1 
การบริหารความเส่ียงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
1.1 ความเป็นมา 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสาน
ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง 
กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และภารกิจเก่ียวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
ของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  จะเห็นว่า ภารกิจในความรับผิดชอบของ สลค .  มีความสําคัญเน่ืองจากต้องประสานงาน 
กับคณะรัฐมนตรี ราชการในพระองค์ และหน่วยงานราชการท้ังหมด รวมถึงการให้บริการประชาชน อีกทั้ง 
ยังต้องทํางานใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน ดังน้ัน ที่ผ่านมา สลค.  
จึงมีความตระหนักว่าจะต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา และระวังมิให้มีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการดําเนินภารกิจและได้เริ่มพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ความเสี่ยง สลค. ขึ้นใช้ต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ทั้งน้ี สามารถแบ่งการบริหารความเส่ียงออกเป็น 2 รูปแบบ 
ดังน้ี  
 รูปแบบท่ี 1 การบริหารความเสี่ยงในสภาวการณ์ปกติ 
 การบริหารความเสี่ยงในสภาวการณ์ปกติจะดําเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นในภารกิจต่าง ๆ และวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมหรือ
จัดการความเสี่ยงน้ัน และรวบรวมรายการความเสี่ยงมาจัดทําเป็นแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Plan) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารการดําเนินมาตรการ และใช้ในการติดตามและรายงานผลการดําเนิน
มาตรการ ต้ังแต่ปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน  
 รูปแบบท่ี 2 การบริหารความต่อเนื่อง 
 การบริหารความต่อเน่ืองจะดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อ 
การดําเนินภารกิจของ สลค. ในลักษณะที่อาจทําให้การดําเนินภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สลค. 
ไม่ต่อเน่ืองหรือสะดุดหยุดลง เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2552 และปี 2553 สถานการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 สลค. จึงได้กําหนดมาตรการขึ้นมารองรับและเตรียมความพร้อมในกรณี 
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พัฒนามาเป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี (24 เมษายน 2555) ในเรื่องการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเตรียมความพร้อมของ สลค. ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยแผนบริหารความต่อเน่ืองจะรองรับสภาวะวิกฤตในหลายเหตุการณ์ เช่น การชุมนุม การจลาจล  
การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอุทกภัย ทั้งน้ี แผนดังกล่าวจัดทําแยกต่างหากจากแผนบริหารความเสี่ยง 
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1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 8 กระบวนการย่อย มีลักษณะเหมือนวงจรชีวิตที่ ต้อง 
มีการดําเนินไปอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอย่างต่อเน่ือง (continuous improvement) 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการย่อย 8 กระบวนการประกอบด้วย 
 1.2.1 การกําหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) หมายถึง ระดับข้อผิดพลาด 
ที่อาจเ กิดขึ้นในขณะปฏิบั ติภารกิจโดยเป็นระดับที่ห น่วยงานยอมรับ  และถือ ว่าเ ป็นความเสี่ ยง 
ที่ยอมรับได้ เช่น ร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน คิดเป็นจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 3 
 1.2.2 การกําหนดระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน (Risk Tolerance) หมายถึง กรณีที่ระดับ
การยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) มีความเบ่ียงเบนโดยเพ่ิมขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม หน่วยงานอาจกําหนด
ระดับการยอมรับความเบ่ียงเบนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกินกว่าที่จะยอมรับได้ เช่น กรณียอมให้มติ
คณะรัฐมนตรีมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 1 
 1.2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุว่าความเสี่ยงมีที่มาอย่างไร มีสาเหตุจากอะไร ทั้งสาเหตุ
ภายในและภายนอก จะมีผลกระทบกับใคร อย่างไร โดยให้ระบุเป็นวลีที่ชัดเจนและมีเหตุผล 
 1.2.4 การจัดทําทะเบียนปัจจัยเสี่ยง เป็นการรวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่ได้ตามข้อ 1.2.3 และนํามา
จัดทําเป็นทะเบียนปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 1.2.5 การประเมินค่าความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิด (ความบ่อยครั้ง) และระดับ
ผลกระทบของความเส่ียง (ระดับความรุนแรง) เพ่ือหาความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่องค์กรจะต้องจัดทํา 
แผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 1.2.6 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการแสดงมาตรการท่ีจะใช้ควบคุมความเสี่ยงน้ัน โดยมี
ทั้งมาตรการควบคุมปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการใหม่ซึ่งจะต้องมีการระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)  
 1.2.7 การตรวจสอบและติดตามผล เพ่ือจะได้ทราบว่าแผนบริหารความเส่ียงที่จัดทําขึ้นน้ันมีความ
เหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้นํามาเป็นข้อมูล
ประกอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป 
 1.2.8 การทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นการต้ังคําถามว่าการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา 
  (1) ได้ดําเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดําเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร 
  (2) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิผลจริงหรือไม่ สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่ 
  (3) ปัจจัยหรือสภาวการณ์มีความเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ จะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ
ควบคุมหรือไม่ ควรดําเนินมาตรการเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  (4) การกําหนดมาตรการใหม่ ต้องปรับใ ห้สอดรับกับภารกิจและสอดคล้อง กับ 
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งน้ี กรณีที่ความเสี่ยงลดลง หมายถึง มาตรการที่ดําเนินการมาแล้วน้ันเหมาะสม
เพียงพอ ควรคงไว้ และอาจปรับให้ดีขึ้น กรณีที่ความเสี่ยงคงที่ หมายถึง มาตรการที่ดําเนินการมาแล้วน้ัน 
ยังไม่เพียงพอ ต้องเพ่ิมมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และกรณีที่ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น หมายถึง มาตรการ 
ที่ดําเนินการมาแล้วน้ันยังไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่ 
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 สลค. ได้กําหนดระดับผลกระทบ โอกาสท่ีจะเกิด การควบคุมในปัจจุบัน ความสามารถที่จะปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง เพ่ือใช้ในการประเมินค่าความเสี่ยง ดังน้ี 

(1) ค่าคะแนนของ “ผลกระทบ” (Impact: I) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
ระดับ 

ผลกระทบ คะแนน ผลกระทบท่ีเกิด 

ตํ่า 1 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (1/2 ชั่วโมง) 

ปานกลาง 2 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับกอง การให้บริการแก่ประชาชน  
หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการปานกลาง ซ่ึงสามารถแก้ไขได้ในเวลา
พอสมควร (1/2 วัน) 

สูง 3 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับ สลค. และการปฏิบัติงานท่ีเป็นการประสาน
ราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการสูง แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา 1 วัน 

สูงมาก 4 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี หรือ
มีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูงมาก ซ่ึงไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 1 วัน 

(2) ค่าคะแนนของ “โอกาสท่ีจะเกิด” (Likelihood: L) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
ระดับโอกาส 
ท่ีจะเกิด คะแนน โอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

ตํ่า 1 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับให้เกิดข้ึนได้ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนได้
ภายใน 12 เดือน หรือไม่มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนเลย  

ปานกลาง 2 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนได้ภายใน 6 เดือน 
สูง 3 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนได้ภายใน 3 เดือน 
สูงมาก 4 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าท่ีจะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ สลค.  

อย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนเสมอ หรือเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบัน 
 

1. 
กําหนดระดับ 

การยอมรับความเสี่ยง

8. 
ทบทวน 

2. 
กําหนดระดับการ

ยอมรับความเบี่ยงเบน

3. 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

4. 
จัดทําทะเบียน 
ความเสี่ยง

5. 
ประเมินค่าความเสี่ยง

6. 
จัดทําแผน 

บริหารความเสี่ยง

7. 
ตรวจสอบ/ติดตาม 

ภาพแสดงขัน้ตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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(3) ค่าคะแนนของ “การควบคุมในปัจจุบัน” แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
ระดับ 

การควบคุม คะแนน สถานะของการควบคุมในปัจจุบัน 

ดี 1 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันดีมากท่ีสุดแล้ว หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว 
ปานกลาง 2 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง 
ควรปรับปรุง 3 ไม่มีการควบคุม หรือการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสท่ีจะ

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

ดังน้ี 
ระดับ

ความสามารถ คะแนน โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ท่ีจะปรับปรุง 

ตํ่า 1 มีความยากมากท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม หรือการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันดีมากอยู่แล้ว 
ปานกลาง 2 มีความยากท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม หรือการควบคุมท่ีมีในปัจจุบนัอยู่ในระดับเพียงพอ 

ท่ีจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง  
สูง 3 สามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้มากข้ึน หรือการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ 

ความเสี่ยงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  

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

ความเร่งด่วน คะแนน ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 

ตํ่า 1 ไม่สามารถเริ่มและทําให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน 
ปานกลาง 2 สามารถดําเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6-12 เดือน
สูง 3 สามารถดําเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

 

ระดับความวิกฤต = ผลกระทบ (I) * โอกาสท่ีจะเกิด (L)
 

ระดับความวิกฤต ผลคูณ ระดับความเส่ียง
ความเสี่ยงท่ีมีวิกฤตมาก 12-16 ระดับ สลค. (Corporate Risk) 
ความเสี่ยงท่ีมีวิกฤตน้อย <12 ระดับกอง กลุ่ม ศูนย์ฯ (Departmental Risk) 

 

 ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง (priority for action) คือความสําคัญเร่งด่วนของความเสี่ยงที่จะต้อง
ดําเนินการปรับปรุง เป็นผลคูณของระดับผลกระทบ โอกาสท่ีจะเกิด ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น และ
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง ผลคูณที่ได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
 

ลําดับความสําคัญ  = ผลกระทบ (I) x โอกาสท่ีจะเกิด (L) x ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน (A) x ความเร่งด่วน
ท่ีจะปรับปรุง (T) 

 

ระดับความสําคัญ ผลคูณ 
สําคัญมาก >75 

สําคัญปานกลาง >50 
สําคัญน้อย <=50 
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1.3 การรายงานผลการดําเนินการและการทบทวน 
 1.3.1 ระยะเวลาการรายงาน 
  (1) รายการความเสี่ยงของ สลค. ได้กําหนดระยะเวลาในการรายงานใน 2 ลักษณะ คือ 
   (1.1) ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดําเนินการตามมาตรการ 
ที่กําหนดไว้ได้ 
   (1.2) รอบระยะเวลา โดยแบ่งเป็น รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคม) รอบ 6 เดือน  
(เดือนมีนาคม) รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน) และรอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน) 
  (2) รายการความเสี่ยงในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
ได้กําหนดระยะเวลาในการรายงานคือ ให้รายงานผลฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
 1.3.2 การทบทวนความเส่ียง รายการความเสี่ยงที่กําหนดพร้อมรายละเอียด ได้แก่ ระดับคะแนนต่าง ๆ 
สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน มาตรการใหม่ มาตรการฉุกเฉิน ฯลฯ สามารถ
ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี  
ในการรายงานผลการดําเนินการ เมื่อพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการควบคุมความเสี่ยง หรือไม่สามารถ
ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้จะมีการทบทวนความเส่ียงด้วย เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการบริหารความเส่ียงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และทิศทางการบริหารความเส่ียงของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
2.1 สรุปผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.1.1 ผลการบริหารความเสี่ยงระดับ สลค. จํานวน 12 รายการ  
 

รายการความเสี่ยง 
ระดับการยอมรับ 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

(1) มติ ครม. ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญหรือมีการสะกด
คําไ ม่ ถูกต้องจนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ี เป็น
สาระสําคัญของเนื้อหา 

  

(2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการ   
(3) บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการ
สะกดคําผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญของเรื่อง 

  

(4) การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติ ครม. 
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  

(5) การจัดทําสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง   
(6) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผยในข้ันตอน 
การปฏิบัติงานของ สลค. 

  

(7) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด   
(8) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน   
(9) การรักษาความลับของเรื่องท่ีอยู่ระหว่างเตรียมการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

  

(10) การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
(11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 
ครม. ขัดข้อง 

  

(12) การจัดทําเร่ืองเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า   
 

  
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

7

 2.1.1.1 รายการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จํานวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
83.33  
 2.1.1.2 รายการความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จํานวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ได้แก่ 
   2.1.1.2.1 รายการที่ (8) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน 
โดยสาเหตุการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจาก 
      1) โครงการในงบลงทุน ได้แก่ โครงการจัดหาให้บริการข้อมูลของ สลค. 
รูปแบบใหม่ วงเงิน 10,025,000 บาท และโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการสืบค้น
ฐานข้อมูลของ สลค. วงเงิน 37,230,000 บาท ดําเนินการประกวดราคาหลายคร้ังเน่ืองจากมีผู้ย่ืนข้อเสนอ
เพียงรายเดียว ทําให้การประกวดราคาแล้วเสร็จในช่วงปลายปีงบประมาณ โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2561 ดังน้ัน การส่งมอบงานจึงไม่สามารถดําเนินการได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 
       2) การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หนังสือผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล และรายงานประจําปีของ สลค. ดําเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงส่งผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2561  
   2.1.1.2.2 รายการที่ (11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี  
      1) เสียงไมโครโฟนขาดหายเป็นระยะ เกิดจากการชํารุดของเครื่อง
ขยายเสียง จึงได้นําเครื่องขยายเสียงชุดสํารองมาใช้แทน ทั้งนี้ ได้ดําเนินการจัดหาเครื่องขยายเสียง
สํารองมาใช้ทดแทนชุดเดิม จํานวน 2 ชุดแล้ว (ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1)  
     2) จอภาพดํา 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วินาที เกิดจากสายสัญญาณภาพ 
(HDMI) ชํารุด จึงได้นํา Notebook และสาย HDMI สํารองเปลี่ยนมาใช้งานแทน (ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1) 
      3) เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ตอนฉายวีดิทัศน์กระตุก จึงได้นําเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สํารองที่มีคุณลักษณะสูงกว่าไปทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม (ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1) 
      4) ไมโครโฟนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีเสียง แก้ไขโดยการขยับ
สายไมโครโฟนที่เช่ือมต่อกับตัวควบคุม (Control) ไมโครโฟนให้แน่น (ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1) 
      5) เสียงไมโครโฟนนายกรัฐมนตรีดังเฉพาะที่ลําโพงบนโต๊ะประชุม 
แต่ไม่มีเสียงออกไปที่เครื่องขยายเสียงภายในห้องประชุมฯ แก้ไขโดยถอดสายสัญญาณเสียงแล้วเสียบเข้าไปใหม่ 
ทั้งน้ี ได้เพ่ิมสัญญาณเสียงไมโครโฟนเพ่ือสํารองใช้งาน 1 เส้น (ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1) 
      6) ไมโครโฟนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสียงขาดหาย เกิดจาก
สายสัญญาณไมโครโฟนลัดวงจร (ช็อต) จ่ายไฟไม่ต่อเน่ือง แก้ไขปัญหาโดยขยับและกระชับสายสัญญาณ
ไมโครโฟนใหม่ ทั้งน้ี ได้ให้บริษัทผู้รับจ้างตรวจสอบการเช่ือมต่อสายสัญญาณไมโครโฟนทุกครั้ง (ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่)  
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 2.1.2 รายการความเส่ียงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) จํานวน 22 รายการ  
 

กอง กลุ่ม และศูนย์ จํานวนรายการความเสี่ยง ระดับการยอมรับ 
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ไม่อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

สลธ. 4  4 - 
กปค. 6 6 - 
กนธ. 5 5 - 
กบส. 7 5 2 
กพต. 5 5 - 
กวค. 4 4 - 
กสค. 4 4 - 
กอค. 10 10 - 
กพน. 3 3 - 
กคอ. 3 3 - 
กตส. 4 4 - 
กพร. 3 3 - 
ศปท. 4 4 - 

 2.1.2.1 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จํานวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.91   
 2.1.2.2 ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จํานวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 เป็นรายการ
ความเสี่ยงในความรับผิดชอบของกองบริหารงานสารสนเทศ ดังน้ี  
   2.1.2.2.1 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
     1) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
เนื ่องจากไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันในเดือนพฤษภาคม 2561 จึงได้โอนงบประมาณคืนตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 ทั้งจํานวน และจะดําเนินการของบประมาณในปี 2563 ต่อไป 
     2) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือทดแทนระบบเดิม เน่ืองจากไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันในเดือนพฤษภาคม 2561 
จึงโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 ทั้งจํานวน  
   2.1.2.2.2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ขัดข้อง จํานวน 1 ครั้ง คือ ไมโครโฟนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสียงขาดหาย เกิดจาก
สายสัญญาณไมโครโฟนลัดวงจร (ช็อต) จ่ายไฟไม่ต่อเน่ือง แก้ไขปัญหาโดยขยับและกระชับสายสัญญาณ
ไมโครโฟนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหม่ ทั้งนี้ ได้ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
ไมโครโฟนทุกครั้ง  
 2.1.3 ข้อสรุป/ข้อสังเกต 
  2.1.3.1 การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการ 
กอง กลุ่ม ศูนย์ ที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องมีการนํา
แผนบริหารความเสี่ยงไปช้ีแจงแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องในแต่ละภารกิจเพ่ือดําเนินการตาม
มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง รัดกุม สามารถนําไปปรับปรุงและเป็นแนวทางสําหรับ
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การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป และเช่ือมโยงเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ สลค. ระยะ 5 ปี ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นด้วย  
   2.1.3.2 การบริหารความเสี ่ยงของ  สลค .  ที ่ผ ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการกําหนด
มาตรการในการควบคุมหรือป้องกันเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นการตั้งรับ ยังมี
การวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือจัดทําการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าในลักษณะ
เชิงรุกน้อยอยู่ จึงยัง ไม่ม ีการ เ ชื ่อมโยงเ พื ่อ นําไปประยุกต์ใช้ให้เก ิดประโยชน์ในวงกว้างมากนัก 
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินภารกิจด้านคณะรัฐมนตรีของ สลค. มาตลอด ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องมีความรู้เก่ียวกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไวรัสคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้สามารถรับมือกับปัญหาด้านเทคโนโลยีได้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้น
แก่เจ้าหน้าที่ของ สลค. เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

2.2 ทิศทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา แม้กอง กลุ่ม และศูนย์ รวมทั้งคณะทํางานบริหารระบบควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. จะตระหนักและให้ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายระดับการยอมรับความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น โดยมีการประสานงานและร่วมมือกันดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่าง ๆ จนทําให้ผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สลค. อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากภารกิจของ สลค. ตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับราชการของรัฐสภา ราชการในพระองค์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีที่เช่ือมโยงไปยังผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนซึ่งมีความสําคัญมาก และในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการหรือทุกขั้นตอนแม้เป็น
เรื่องเล็กน้อยก็ถือว่ามีความสําคัญ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อประเทศชาติหรือประชาชนในวงกว้างได้ 
ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สลค. มีวิสัยทัศน์ว่า “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักใน
การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” ดังน้ัน จึงจําเป็นที่การปฏิบัติงานในทุกระดับของ 
สลค. จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือการไม่สามารถดําเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบเวลา
ที่กฎหมายกําหนดหรือตามมาตรฐานการทํางานในส่วนต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ โดยให้ความสําคัญในการพิจารณา
ทบทวนถึงข้อผิดพลาดและกําหนดวิธีการป้องกันเพ่ือไม่ให้ข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดซ้ําอีกหรือลดการเกิด 
ให้น้อยที่สุด นอกจากน้ี ยังต้องให้ความสําคัญกับเรื่องที่มีโอกาสจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย  
ทั้งน้ี ทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ควรให้ความสําคัญ ดังน้ี 
  ระดับผู้บริหาร 
  เน่ืองจากการให้ความสําคัญต่อการบริหารความเส่ียงของผู้บริหารเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผล 
ต่อความสําเร็จของบริหารความเสี่ยง ดังน้ัน คณะทํางานฯ จึงต้องพยายามเช่ือมโยงและปรับบทบาทของ
ตนเองเพ่ือให้สามารถเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงานหรือตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร 
ให้มากขึ้น เช่น การนํานโยบาย ประเด็นปัญหาในการทํางานที่ผู้บริหารโดยเฉพาะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้
มีข้อสั่งการ ข้อสังเกตมาพิจารณาประกอบในการกําหนดรายการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือปรับ/เพ่ิมมาตรการควบคุม  
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  ระดับคณะทํางานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. 
  คณะทํางานฯ ควรมีการประชุมเพ่ือสื่อสารและซักซ้อมการจัดการปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารความเสี่ยงกับบุคลากรของ สลค. เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
ในงานต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือให้ตระหนักถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในกรณีที่ไม่มี
การบริหารความเสี่ยง หรือไม่มีการกําหนดมาตรการป้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดไว้ นอกจากน้ี ควรดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการบริหารความเสี่ยง 
ให้มากขึ้น เช่น การจัดบรรยายเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  
การสอดแทรกเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการบรรยายหรืออบรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
  คณะทํางานฯ ควรปรับบทบาทหรือรูปแบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นลักษณะเชิงรุกมาก
ขึ้น โดยให้ความสําคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องที่อาจสร้าง
ความเสียหายหรือกระทบต่อ สลค. และคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า ทั้งเพ่ือ
ป้อง กันข้อผิดพลาดและเ พ่ือการพัฒนาการทํ างานใ ห้ ดี ย่ิ งขึ้ น  เ ช่น  การกระ ตุ้นห รือสนับสนุน 
ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ฯ นํานโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร รวมท้ังข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ 
ไปพิจารณากําหนดรายการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือปรับ/เพิ่มมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยทําให้
ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  
  ระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ฯ 
  (1) ผู้อํานวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ต้องให้ความร่วมมือในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีการตระหนักรู้ 
และให้ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยป้องกันหรือลดปัญหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะที่จะทํา
ให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ สลค. หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากน้ี 
ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม หรือค่านิยมในหน่วยงานท่ีเ อ้ือต่อการบริหารความเสี่ยง 
หรือข้อผิดพลาดเพ่ือกระตุ้นให้แต่ละคนกล้าเปิดเผยและยอมรับความผิดพลาดและตระหนักที่จะดําเนินการ
เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เสมือนเป็นเรื่องปกติและถือเป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่หรือกระบวนการ
ในการทํางาน ซึ่งจะนําไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือกําหนดมาตรการร่วมกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยงและ
ป้องกันข้อผิดพลาดมิให้กลับมาเกิดขึ้นอีก 
  (2) ผู้อํานวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดและมีหน้าที่กํากับการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โดยตรง รวมท้ังผู้แทนกอง กลุ่ม และศูนย์ฯ จะต้องเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งกระตุ้นและกํากับ/กําชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนนําหลักการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ เพ่ือให้กระบวนการทํางานในทุกภารกิจของ สลค. มีการดําเนินการอย่าง
ถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม 
  (3) ผู้อํานวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ควรให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ของ
ผู้แทนความเสี่ยง โดยช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวและพิจารณาให้มีการหมุนเวียนทีมเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคํานึงว่า ควรทําให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อมูลและเข้าใจเก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยงซึ่งจะนําไปสู่การมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องน้ีในวงกว้างมากข้ึนด้วย 
  (4) กอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ควรพิจารณาทบทวนมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของ
รายการความเสี่ยงแต่ละรายการทั้งหมด เพ่ือปรับ หรือเพ่ิม หรือพัฒนามาตรการให้สามารถป้องกันหรือลด
ข้อผิดพลาดได้ ดีและรัดกุม ย่ิงขึ้น  โดยให้ความสําคัญเป็นพิ เศษกับรายการ ท่ีผลการดําเ นินการ 
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ สลค. และรายการที่มีข้อผิดพลาด 
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ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดําเนินการของ สลค. รวมทั้งภารกิจที่มีปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทํางานเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากน้ี ควรประเมินปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทํางานต่าง ๆ เพ่ือกําหนดรายการความเสี่ยงให้ครอบคลุม
หรือเพียงพอต่อการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป หรือบรรลุวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายขององค์การที่กําหนดไว้ เช่น การนํานโยบายและประเด็นปัญหาของผู้บริหารหรือประเด็นสงสัยของ
หน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 
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ส่วนที่ 3 
แผนบริหารความเส่ียงสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและแผนยุทธศาสตร์ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนยุทธศาสตร์ สลค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี”  
และได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ 5 กลุ่มภารกิจ 
ขององค์กร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
มีเป้าประสงค์ คือ 1) ส่วนราชการที่จะเสนอเร่ืองมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร .ฎ. เสนอเรื่องฯ  
อย่างเคร่งครัด 2) บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 3) มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 4) การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตร ี
และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย มีเป้าประสงค์คือ 1) ส่วนราชการรายงานผล 
การดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กําหนด และ 2) คณะรัฐมนตรีมีข้อมูล 
การติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์ มีเป้าประสงค์คือ 
การปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา มีเป้าประสงค์
คือ 1) ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 2) สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฎหมาย และข้อมูล
สําคัญ 3) ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
ที่เก่ียวข้อง มีเป้าประสงค์คือ 1) บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ เอ้ือต่อการพัฒนา
องค์กร สลค. ในอนาคต 2) ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  
3) การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 คณะทํางานฯ จึงได้กําหนดรายการความเสี่ยงให้เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพ่ือให้มีการกําหนดมาตรการป้องกันและกํากับดูแลให้การปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ โดยเช่ือมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับแผนยุทธศาสตร์ สลค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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3.2 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 3.2.1 กรอบแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  จากการประชุมคณะทํางานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาการทบทวนความเสี่ยงของ สลค. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรับทราบกรอบแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบกับเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) ได้รับทราบ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ประจําปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีการปรับปรุงรายการความเสี่ยงให้
เป็นปัจจุบันตามความเห็นของ กอง กลุ่ม ศูนย์ ดังน้ี  
  3.2.1.1 ความเสี่ยงระดับ สลค. จํานวน 12 รายการ ดังนี้ 
    1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนในสาระสําคัญจนทําให้
ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสําคัญของเนื้อหา 
    2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 
    3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมี เ น้ือหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ
คลาดเคลื่อนจนทําให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสําคัญของเรื่อง 
    4) การติดตามและรายงานการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
    5) การจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไมถู่กต้อง 
    6) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ สลค. 
    7) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 
    8) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน 
    9) การรักษาความลับของเร่ืองที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    10) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
    12) การจัดทําเรื่องเก่ียวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 
  3.2.1.2 ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ สลค. จํานวน 20 รายการ จําแนกตาม
ผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
   1) สํานักงานเลขาธิการ 
    1.1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
    1.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
    1.3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค .  
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
    1.4) การร้องเรียนเก่ียวกับการดําเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 
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  2) กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
2.1) การนําข้อมูลเ ก่ียวกับภารกิจสําคัญของ สลค . ที่มี ช้ันความลับหรืออยู่ใน

กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
2.2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
2.3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีช้ันความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายในหรือผู้ไม่มี

หน้าที่ต่อเรื่องน้ัน 
2.4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
2.5) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่กําหนด 
  3) กองนิติธรรม 
   3.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   3.2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีช้ันความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องน้ัน 
   3.3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   3.4) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
   3.5) การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภามีข้อผิดพลาด 
  4) กองบริหารงานสารสนเทศ 

4.1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของ สลค. ขัดข้อง 
4.2) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ

ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
4.3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี

ขัดข้อง 
4.4) ระบบ M – VARA ไม่สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ 
4.5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   4.6) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
   4.7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 
  5) กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
   5.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   5.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
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   5.3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
   5.4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเน้ือหาคลาดเคล่ือนและไม่เป็นปัจจุบัน 
   5.5) การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
  6) กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
   6.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   6.2) เรื่ อง เสนอคณะรัฐมนตรีที่ มี ช้ันความลับถูก เ ปิดเผยแก่ บุคคลภายนอก 
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องน้ัน 
   6.3) ข้อมูล อิ เล็ กทรอนิกส์สํ าคัญหรือจํ า เ ป็นที่ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ งานสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   6.4) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
  7) กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
   7.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   7.2) ข้อมูล อิ เล็ กทรอนิกส์สํ าคัญหรือจํ า เ ป็นที่ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ งานสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   7.3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
  8) กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   8.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   8.2) เรื่ อง เสนอคณะรัฐมนตรีที่ มี ช้ันความลับถูก เ ปิดเผยแก่ บุคคลภายนอก 
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องน้ัน 
   8.3) เรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีช้ันความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ 
   8.4) เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนโดยรวมขาดการวิเคราะห์หรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   8.5) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกําหนดเวลา  
   8.6) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   8.7) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด  
   8.8) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 
   8.9) วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ัง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสําคัญ
ต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสวยงาม พร้อมใช้งาน 
   8.10) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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  9) กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
   9.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   9 .2)  ข้อมูล อิ เล็กทรอนิกส์สํ าคัญหรือจํา เ ป็นที่ ใ ช้ ในการปฏิบั ติงานสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   9.3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
  10) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
   10.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   10.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ ใ ช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   10.3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
  11) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   11.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   11.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ ใ ช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   11.3) การตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
  12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
   12.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   12.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ ใ ช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   12.3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
  13) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
   13.1) การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
   13.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ ใ ช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
   13.3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
   13.4) แผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจําปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
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 3.2.2 คะแนนรายการความเสี่ยงระดับ สลค. และคะแนนรายการความเส่ียงระดับกอง กลุ่ม 
และศูนย์ 
  จากการประเมินคะแนนและจัดลําดับความสําคัญของรายการความเสี่ยง โดยคํานวณจาก 
ผลคูณของผลกระทบ (Impact: I) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) สามารถจําแนกความเสี่ยงระดับ สลค. 
และความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม ศูนย์ฯ ได้ดังน้ี 
  3.2.2.1 รายการความเสี่ยงระดับ สลค. [รายการความเสี่ยงที่มีระดับความวิกฤต 
อยู่ในระดับวิกฤตมาก (ผลคูณเท่ากับ 12-16) โดยมาจากผลคูณของผลกระทบ (Impact: I) และโอกาส 
ที่จะเกิด (Likelihood: L)] มีจํานวน 12 รายการ [โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ (ลําดับความสําคัญมาจาก
ผลคูณของผลกระทบ (Impact: I) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(Ability to improve: A) และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง (Timescales: T)] ประกอบด้วย 
 

รายการความเสี่ยงระดับ สลค. 

ผล
กระทบ

(I) 

โอกาส
ที่จะ
เกิด 
(L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 
(A) 

ความ 
เร่งด่วน
ที่จะ 

ปรับปรุง
(T) 

คะแนน
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T)

1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนในสาระสําคัญ 
จนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคัญของเนื้อหา 

4 4 2 3 2 96 

2) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีล่าชา้เกินกว่าระยะเวลาท่ีต้อง
ดําเนินการ 

4 4 2 2 3 96 

3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง 
หรือคลาดเคล่ือนจนทําให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปใน
ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคัญของเรื่อง 

4 4 1 3 2 96 

4) การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4 4 2 2 3 96 

5) การจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 4 3 2 2 3 72 
6) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย 

ในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 
4 3 2 2 3 72 

7) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาด 

4 3 2 2 3 72 

8) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน 4 3 3 2 3 72 
9) การรักษาความลับของเรื่องท่ีอยู่ระหว่างเตรียมการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
4 3 2 3 2 72 

10) การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 4 3 1 3 3 54 
11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง

ประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
4 3 2 2 2 48 

12) การจัดทําเร่ืองเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 4 3 2 2 2 48 
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  3.2.2.2 รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์  [รายการความเสี่ยงที่ม ี
ผลคูณของผลกระทบ (Impact: I) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) อยู่ในระดับที่มีวิกฤตน้อย (ผลคูณ 
น้อยกว่า 12)] มีจํานวน 20 รายการ [โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ (ลําดับความสําคัญมาจากผลคูณ 
ของผลกระทบ (Impact: I) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น (Ability  
to improve: A) และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง (Timescales: T)] ประกอบด้วย 
 

รายการความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์ 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุมใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรงุ 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 
ที่จะ 

ปรับปรงุ 
(T) 

คะแนน 
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T) 

กอง  
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ฯ 

สํานักงานเลขาธิการ 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 4 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

4. การร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 

4 2 2 2 2 32 สลธ. 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. การจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลา 
ท่ีกําหนด 

4 2 2 3 3 72 กปค. 

3. เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

4 2 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กอค. 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์ 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุมใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรงุ 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 
ที่จะ 

ปรับปรงุ 
(T) 

คะแนน 
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T)

กอง  
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ฯ 

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

5. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

กองนิติธรรม  
1. การนําข้อมูลภารกิจสําคัญของ สลค. ท่ีมี

ชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

4 2 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กอค. 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

4. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

5. การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา 
มีข้อผิดพลาด 

4 1 4 1 1 4 กนธ. 

กองบริหารงานสารสนเทศ  
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของ 

สลค. ขัดข้อง 
4 2 2 3 3 72 กบส. 

2. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 
สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 
นอกสถานท่ีขัดข้อง 

4 2 2 3 3 72 กบส. 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์ 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุมใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรงุ 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 
ที่จะ 

ปรับปรงุ 
(T) 

คะแนน 
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T) 

กอง  
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ฯ 

4. ระบบ M – VARA ไม่สามารถทํางาน 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

3 2 2 3 3 54 กบส. 

5. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

6. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

4 1 2 2 3 24 กบส. 
กอค. 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

4. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหา
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

3 3 1 2 2 36 กพต. 

5. การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

3 1 1 3 3 27 กพต. 

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

4 2 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กอค. 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์ 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุมใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรงุ 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 
ที่จะ 

ปรับปรงุ 
(T) 

คะแนน 
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T)

กอง  
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ฯ 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

4. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

4 2 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กอค. 

3. เร่ืองท่ีส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ี
มีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ 

4 1 2 3 3 36 กอค. 

4. เร่ืองท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนโดยรวมขาดการวิเคราะห์หรือ
ตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4 1 2 3 3 36 กอค. 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์ 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุมใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรงุ 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 
ที่จะ 

ปรับปรงุ 
(T) 

คะแนน 
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T) 

กอง  
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ฯ 

5. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันกําหนดเวลา  

4 1 2 3 3 36 กอค. 

6. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

7. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

8. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

4 1 2 2 3 24 กอค. 

9. วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
หน้าพระท่ีนั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
สําคัญต่างๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ใน
สภาพสวยงาม พร้อมใช้งาม  

4 1 1 1 2 8 กอค. 

10. การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

4 1 1 1 4 4 กอค. 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 
สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์ 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุมใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรงุ 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 
ที่จะ 

ปรับปรงุ 
(T) 

คะแนน 
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T)

กอง  
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ฯ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

3 3 2 2 2 36 กตส. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

4 2 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์ 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

การ
ควบคุมใน
ปัจจุบัน 

ความ 
สามารถ 
ที่จะ

ปรับปรงุ 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 
ที่จะ 

ปรับปรงุ 
(T) 

คะแนน 
ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 

(I*L*A*T) 

กอง  
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ฯ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

3 3 1 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปขีอง สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 3 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ
ศูนย์ 

4. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค.
ประจําปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

2 1 2 2 2 8 ศปท. 
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ภาคผนวก 
หน้า 

1. รายละเอียดรายการความเสี่ยง 
 1.1 ความเสี่ยงระดับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสําคญั  26 
  จนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสําคัญของเนื้อหา 
 2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 29 
 3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเน้ือหาและข้อมูลไม่ถกูต้องหรือคลาดเคลื่อน  32 
  จนทําให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสําคัญของเรื่อง 
 4) การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 36 
  พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
 5) การจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง  38 
 6) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอน 40 
  การปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 7) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 42 
 8) การบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามแผน 44 
 9) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 46 
 10) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 48 
 11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 50 
 12) การจัดทําเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผดิพลาดหรือล่าช้า 52 
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1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญจนทําให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคัญของเนื้อหา 
ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 96 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าท่ีในการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี และแจ้งให้กระทรวง กรม และ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยท่ีในการจัดทํามติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าท่ี สลค. อาจเกิด
กรณีท่ีมีข้อความผิดพลาดคลาดเคล่ือนในสาระสําคัญจนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญของเน้ือหา 
จึงอาจทําให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ต้องมีการทบทวนแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอันมีผลทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ และกรณีท่ีแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เกิดความไม่ชัดเจนจนนําไปสู่การตีความและต้องมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองนั้นอีกครั้งเพ่ือสร้าง
ความชัดเจน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ศกึษาหรือไม่มีเวลาศึกษาเรื่องท่ีรับผิดชอบ

รวมท้ังศึกษาปัญหาข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
(ถ้ามี) เพ่ือประกอบในการยกร่างมติอย่างเพียงพอ 

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีจัดทําร่างมติคณะรัฐมนตรียังไม่มีความ
เชี่ยวชาญ หรือชํานาญงานเพียงพอ 

3. เจ้าหน้าท่ีจดประเด็นการอภิปรายไม่ครบถ้วน 
4. หน่วยงานเจ้าของเรื่องนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
5. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังให้ความเห็นมาไม่ครบถ้วน 

ทุกหน่วยงาน 
6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด/ผู้ชี้แจงนําเสนอความเห็นในท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเอกสาร หรือมีเอกสารแต่ไม่แจก
ในท่ีประชุม 

1. หน่วยงานไม่สามารถดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
2. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องไม่เป็นตาม

เจตนารมณ์ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
ท่ีแตกต่างกัน ทําให้เกิดความเสียหายโดยรวม  
ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

3. อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือขอให้พิจารณาทบทวน แก้ไข 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจากหน่วยงานหรือผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 

4. มติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จล่าช้า 

7. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในการ 
จดบันทึกและจัดทํามติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เม่ือขาด
บุคลากรในด้านนี้ลง เช่น เจ้าหน้าท่ีเดิมเลื่อนตําแหน่ง 
ลาออก เกษียณราชการ ฯลฯ เจา้หน้าท่ี สลค. ท่ีเข้ารับ
ภารกจิใหม่จึงขาดทักษะในการจดบันทึกและจัดทํา 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีถูกต้อง 
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ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน

การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 0 เร่ือง

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี

มาตรการในภาวะปกติ
1. มีกลไกคณะทํางานจัดทํามติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการ และติดตามมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงจะทําหน้าท่ี

ประสานงานเพ่ือให้การจัดทํามติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มีความ
สอดคล้องและไม่ซํ้าซ้อนกัน 

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการจัดทําเร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทําร่างมติคณะรัฐมนตรี 
ในเรื่องนั้น โดยต้องผ่านการตรวจสอบจาก ผอ.กอง และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล
ก่อนนําเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

3. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลท่ีรัฐมนตรีแจ้งด้วยวาจาให้ประสานขอเอกสาร
ความเห็นท่ีรัฐมนตรีชี้แจงเพ่ือประกอบการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี และประสานงานกับรัฐมนตรี
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของร่างมติเร่ืองนั้นก่อนดําเนินการต่อไปด้วย

 

4. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจดมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหรือความเห็น 
ท่ีส่งมาเพ่ิมเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากเอกสารท่ีกองการประชุมคณะรัฐมนตรีแจกวางไว้ 
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี รวมท้ังให้ตรวจสอบจากรายการรับเอกสารของเคาน์เตอร์ 3  
และสารบรรณกลาง สํานักงานเลขาธิการ ตลอดจนงานธุรการของแต่ละกองด้วย 

 

5. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการจัดทําและแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานมติคณะรัฐมนตรี 
อย่างละเอียดก่อนนําเสนอผู้บังคบับัญชาทุกคร้ัง

 

6. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น กํากับ ตรวจสอบ กลั่นกรองการจัดทําร่างมติคณะรัฐมนตรีของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอย่างละเอียด รอบคอบ 

7. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของมติคณะรัฐมนตรี  
เป็นการเฉพาะด้วย 

8. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานท่ีเสนอความเห็นเพ่ือประกอบ 
การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 

 

9. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีจัดทํามติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทํา 
มติคณะรัฐมนตรี เข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ และให้หม่ันหาความรู้เพ่ิมเติม
และติดตามข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ 

 

10. สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมสําหรับการจัดทํา 
มติคณะรัฐมนตรี และมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
อย่างสมํ่าเสมอ 

ม.ค. 54-ปัจจุบัน 

11. ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจดบันทึกและจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
แก่เจ้าหน้าท่ี สลค. อย่างท่ัวถึง เพ่ือเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้ 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 

มาตรการในช่วงท่ีมีสถานการณ์การชุมนุม  
- - 

มาตรการกรณีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
- - 
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 96  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าท่ีในการนําเร่ืองของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีกําหนดเวลาดําเนินการ เช่น การลงนามในสัญญา 
บันทึกความเข้าใจ ได้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาท่ี สลค. จะต้องนําเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ ประกอบกับในบางเรื่องอาจมีข้อจํากัดในการ
ดําเนินการเพราะอาจเป็นเร่ืองเร่งด่วน รวมท้ังในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติและมีการเสนอเร่ืองเพื่อแก้ไขปัญหา หาก สลค. เสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าจะทําให้ราชการเสียหาย ประเทศต้องสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ส่วนราชการบางแห่งยังไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางท่ีกําหนด 

2. เจ้าหน้าท่ี สลค. ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไป
ตามกําหนดเวลาท่ีจะนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีไม่สามารถรับทราบสถานการณ์และ/หรือ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ และประชาชน 

เร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามที่กําหนด 0 เร่ือง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

เร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามที่กําหนด ไม่เกิน 4 เร่ือง 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

4 เร่ือง 3 เร่ือง 2 เร่ือง 1 เร่ือง 0 เร่ือง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานสารบรรณ สํานักงานเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารนอกเวลา

ราชการและจะมีการประสานแจ้ง ผอ. สํานัก/กอง ทางโทรศัพท์กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน 
ม.ค. 54–ปัจจุบัน 

2. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนจะมีการประสานงานล่วงหน้าและดําเนินการคู่ขนาน  
3. กรณีประเภทเรื่องท่ีมีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ เช่น เร่ืองการลงนามในสญัญา หรือ

บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องไม่ระบุระยะเวลาลงนามในหนังสือ
เสนอเรื่อง เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องเพื่อขอทราบกําหนดเวลาท่ีชัดเจน 

 

4. เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องต้องจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนด ภายใน 72 ชั่วโมง โดยต้องถามความเห็น ภายใน 24 ชั่วโมง จัดทําบันทึก
เสนอผู้อํานวยการสํานัก กอง ภายใน 48 ชั่วโมง และเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 72 
ชั่วโมง รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลในบัญชีเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบันและให้เป็นไปตามกรอบเวลาของแต่
ละเรื่องท่ีตนรับผิดชอบและคอยติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลา ท้ังนี้ ยกเว้นกรณี
เร่ืองท่ีต้องรอความเห็นของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเร่ืองท่ีมีข้อมูล 
สาระสําคัญของเรื่อง หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ซ่ึงต้องประสานงานให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องดําเนินการหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อน 

ต.ค. 57–ปัจจุบัน 

5. ติดตามสถานภาพเรื่องโดยใช้ระบบติดตามสถานภาพเรื่อง (csr-monitoring) โดยเจ้าหน้าท่ีจัดทํา
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีจะต้องปรับข้อมูล (update) ในระบบให้เป็นปัจจุบัน 

 

6. ใช้กลไกคณะทํางานจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงจะทําหน้าท่ีประสานให้เร่ืองดําเนินการ
ตามกําหนดเวลา และจัดทําสรุปบัญชีเร่ืองพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทุกวัน 

ต.ค. 57–ปัจจุบัน 

7. จัดทํารายงานสถานะและระดับความเร่งด่วนของเร่ืองท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีรายสัปดาห์ 
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็นข้อมูลตรวจสอบและเร่งรัดเจ้าหน้าท่ี (ทุกวันพุธ) 

 

8. กรณีเร่ืองใดมีกําหนดเวลา/ความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าท่ี สลค.  
ท่ีจัดทําเร่ืองนั้นระบุข้อมูลเกี่ยวกับกําหนดเวลา/ความจําเป็นเร่งด่วนนั้นให้ชัดเจนในบันทึกท่ีเสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย 

 

9. กําชับเจ้าหน้าท่ีจดัทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีให้ใช้ checklist ตรวจสอบบันทึกเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีท่ีเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางท่ีกําหนด 

 

10. กรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วนจําเป็น ให้เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องและผู้อํานวยการกลุ่มงานท่ีจัดทําบันทึก
เสนอเรื่องติดตามสถานะความก้าวหน้าของเรื่องตลอดกระบวนการจนกว่าบันทึกจะเสนอไปยัง
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 

 

11. กรณีเร่ืองเร่งด่วนท่ีต้องรีบดําเนินการจะมีการส่งหนังสือถามความเห็นให้หน่วยงานท่ีต้อง 
ตอบความเห็นทางโทรสาร พร้อมกับโทรแจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อยืนยันว่า
ได้รับหนังสือถามความเห็นแล้วด้วย 

 

12. เผยแพร่แนวปฏิบัติแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีโดยจัดพิมพ์ checklist 
เป็นเอกสารและเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และกําชับให้มีการใช้อย่างเคร่งครัด 

 

13. ให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความสําคัญในการประสานติดตามเรื่องท่ีมีกําหนด
ระยะเวลา 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

14. กองการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานกับคณะทํางานของนายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีเพ่ือติดตามเร่งรัดนําเร่ืองท่ีจําเป็น เร่งด่วนหรือเร่ืองท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สั่งการให้นําเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมาจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันตามกําหนดเวลา 

 

15. กองการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามเรื่องจากการคาดหมายของกอง และเร่ืองเร่งด่วนท่ีได้รับการ
ประสานจากกองที่จัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเร่ืองท่ีมีคําสั่งการจากเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือตรวจสอบว่ามีเร่ืองใดต้องติดตามหรือเร่งรัดเรื่องท่ีมีความเร่งด่วนเพ่ือนํามาจัด
เข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติม  

 

16. กรณีเป็นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องส่งหนังสือเสนอเร่ืองพร้อมสําเนา
เอกสาร กรณีไม่จัดทําสําเนาเอกสารส่งมาด้วย ให้ประสานกองเจ้าของเรื่องก่อนดําเนินการ  

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีท่ี สลค. จําเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานท่ีอ่ืน สลธ. จะจัดหาสถานท่ีต้ังหน่วยงานสารบรรณ 
เพ่ือติดต่อประสานงานในการรับ-ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ และแจ้งประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ทราบท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร รวมทั้งประสานท่ีทําการไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือและเอกสาร 
ไปยังท่ีต้ังใหม่ของ สลค. เพ่ือให้เร่ืองท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอคณะรัฐมนตรียังสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

- 

มาตรการในช่วงท่ีมีสถานการณ์การชุมนุม  
1. ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทํางานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือนัดหมาย

เวลาและสถานท่ีในการเสนอแฟ้มเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
2. กรณีท่ี สลค. ต้องปฏิบัติงานนอกสถานท่ีในช่วงท่ีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุภัยพิบัติ 

ควรจัดทําบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ E-mail Address ของเจ้าหน้าท่ีประจํา 
ส่วนราชการท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเร่ืองท่ีนําเสนอต่อท่ีประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังผู้ติดตาม
คณะรัฐมนตรีไว้ เพ่ือใช้ในการเร่งรัดติดตามเร่ืองหรือข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนติดตามปรับปรุงข้อมูล
การติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

- 

มาตรการกรณีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
- - 
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3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทําให้
ข้อความหาย หรือเปล่ียนแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัของเรื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 96 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา โดยบางเรื่องต้องดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น สลค. จะต้องดําเนินการ
ศึกษาวิเคราะห์เร่ืองเพ่ือสรุปประเด็นข้อเสนอ สาระสําคัญ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
ขอความเห็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ท้ังข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมท้ังการเสนอแนะข้อสังเกตหรือความเห็นเชิงวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพ่ือมิให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และอาจเกิดผลกระทบในด้านลบต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  
 โดยท่ียังมีกระทรวง กรมบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้เสนอเร่ือง
มากระชั้นชิด เช่น เร่ืองการแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎหมายหรือเร่ืองท่ีซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายมาตราและ
หลายฉบับ หรือเป็นเร่ืองท่ีส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทําหรือดําเนินการตามหนังสือสัญญา หรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ซ่ึงจะต้องเสนอต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน ทําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องเร่งรีบดําเนนิการอาจทําให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
การเสนอเร่ืองเป็นวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีส่วนราชการเสนอมาเพื่อ

ดําเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด โดยเฉพาะเรื่องท่ี
กําลังเป็นท่ีสนใจของประชาชนและมีประเด็นปัญหา
สําคัญระดับประเทศ หรือเป็นเร่ืองท่ีส่วนราชการ 
ขอความเห็นชอบในการจัดทําหรือดําเนินการตาม
หนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศซ่ึงต้อง
เสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงต้องเร่งรีบดําเนินการ ทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
ครบถ้วน 

1. ทําให้การเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าและมีข้อมูล
ทางด้านกฎหมายท่ีจะเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. คณะรัฐมนตรีอาจตัดสินใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน  
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติได้
ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

3. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมาย 

4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
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สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
2. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดทําเร่ือง

เสนอคณะรัฐมนตรีไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญกฎหมาย หรือ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง หรืออ้างรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

3. การเสนอเร่ืองเป็นวาระจรทําให้ เจ้าหน้าท่ี สลค.  
ท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถวิเคราะห์เร่ือง
เพ่ือเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของต่อ
คณะรัฐมนตรีได้  

4. เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
ขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
หลายฉบับหลายมาตรา 

5. ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
ท้ังในเรื่องท่ัวไปและร่างกฎหมายมีระยะเวลาท่ีจํากัด 

6. จํานวนบุคลากรในการจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
น้อยลง จึงทําให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนรับผิดชอบงานที่มี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน จึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาท่ีจํากัด
วิเคราะห์เร่ืองให้ละเอียดรอบคอบได้ 

7. เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
ขาดการเสริมสร้างศักยภาพและการอบรมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจกฎหมายที่สําคัญ ๆ ต่อการจัดทําเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

8. ขาดความระมัดระวังในข้ันตอนการพิมพ์บันทึกเสนอ
เร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังขาดความระมัดระวัง 
ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบ
ของบันทึก 

5. มติคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
6. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานนําไปสู่

การถูกฟ้องร้องในคดีปกครอง 
 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน 

การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าบันทึก
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 เร่ือง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. การเร่งรัดการดําเนินการถามความเห็นโดยเร็ว โดยการใช้กลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภาในการประสานงาน 
ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

 
2. กรณีการเสนอเร่ืองท่ีมีประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายสมควรขอความเห็นจากกองนิติธรรม (กนธ.) 

หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีทุกเร่ือง และหากมีประเด็นเกี่ยวกับ
งานอาลักษณ์ หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์สมควรขอความเห็น 
กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ด้วยทุกคร้ัง 

 

3. กรณีเร่ืองเร่งด่วนให้ส่วนราชการเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
4. กําหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในเร่ืองท่ีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว โดยไม่ต้องขอความเห็นหน่วยงานท่ีมีผู้แทนเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการดังกล่าวอีก และให้แจ้งหน่วยงานของรัฐท่ีเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบถึงการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เสนอข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น 
(ถ้ามี) 

 

5. ซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 

 

6. การแจ้งเวียนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวคําพิพากษาของศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดทําเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบและวิเคราะห์ สําหรับคําวินิจฉัยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งให้ สลค. ควรทําเป็นฐานข้อมูลกลางในอินทราเน็ต และ Knowledge 
Center ของ สลค. โดยให้ กนธ. จัดทําคําสําคัญสาํหรับค้นหาไว้ด้วย 

 

7. การกําหนดกลุ่มงานเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีประเด็นปัญหาสลับซับซ้อนหรือปัญหา 
ข้อกฎหมาย 

 

8. จัดทําแบบตรวจสอบ (checklist) การเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีแยกตามประเภทเรื่องและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่หรือท่ีแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

9. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเพ่ิมทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยการส่งไปสัมมนา/ฝึกอบรม รวมท้ังจัดทําโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

10. สํานักและกองรวบรวมข้อสังเกตและประเด็นปัญหาจากเรื่องท่ีส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือจัดทําเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจดัทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรสีําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การวิเคราะห์และจัดทําเร่ืองฯ 

11. ประสานส่วนราชการเพื่อขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลเร่ืองท่ีขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือนํามาดําเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

12. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการจัดทําบันทึกเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานบันทึกอย่าง
ละเอียดก่อนนําเสนอผู้บังคับบัญชาทุกคร้ัง 

13. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกฯ เป็นการเฉพาะด้วย 
14. จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

โดยจัดทําประวัติผู้เข้ารับการอบรมและจัดให้มีการทดสอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมด้วย 
15. กรณีท่ีกองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) และกองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.) พบว่า  

เร่ืองท่ีมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ
ของเรื่องให้ กปค. และ กบส. มีบันทึกแจ้งการพบข้อผิดพลาดนั้นต่อกองท่ีเป็นเจ้าของเรื่อง 

16. ให้ผู้อํานวยการกองให้ความสําคัญในการตรวจสอบความถูกต้องท้ังในด้านเนื้อหาและรูปแบบของ
บันทึกก่อนลงนามเสนอผู้บริหารพิจารณา 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 

มาตรการในช่วงท่ีมีสถานการณ์การชุมนุม  
1. กรณีท่ี สลค. ต้องปฏิบัติงานนอกสถานท่ีในช่วงท่ีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุภัยพิบัติ  

ควรจัดทําบัญชีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail Address ของเจ้าหน้าท่ีประจํา 
ส่วนราชการท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเร่ืองท่ีนําเสนอต่อท่ีประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังผู้ติดตาม
คณะรัฐมนตรีไว้ เพ่ือใช้ในการติดตามเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนติดตามปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

2. กรณีท่ีรัฐบาลยุบสภา ประกาศกฎอัยการศึก และมีการรัฐประหาร โยกย้ายสถานท่ีทํางาน 
หลายแห่ง สับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร 
สลค. ได้ต้ังเจ้าหน้าท่ีทีมพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานเร่งด่วนในทุกสถานท่ี และตั้งทีมสนับสนุนข้อมูล 
การดําเนินงาน 

- 

มาตรการกรณีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
- - 
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4) การติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตามมติคณะรฐัมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตร ี 
ผู้สนับสนนุ  กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 96 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ . 2548 มาตรา 11 บัญญัติว่า 
“เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติในเร่ืองใดแล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าท่ีติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพ่ือรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ...” ประกอบกับ สลค. ได้ดําเนินการปรับปรุง
โครงสร้าง สลค. โดยแบ่งภารกิจเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภารกิจงานเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 2) กลุ่มภารกิจงาน
ติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย 3) กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์ และ 4) กลุ่มภารกิจงานบริหาร
ภายใน ซ่ึงการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอยู่ในกลุ่มภารกิจท่ี 2 
โดยได้มีการจําแนกประเภทเร่ืองท่ี สลค. จะติดตามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงาน
ของรัฐรายงานผลการดําเนินการ (คณะรัฐมนตรีกําหนด/ไม่กําหนดเวลาการรายงาน) และ (2) เร่ืองท่ี สลค. พิจารณาเห็นว่า
สมควรจะติดตามผลการดําเนินการ (นโยบายสําคัญของรัฐบาล/เร่ืองท่ีสาธารณชนให้ความสนใจ) ซ่ึงหาก สลค. ไม่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดอาจส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ี สลค. ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามเรื่องท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ดําเนินการ 

2. เจ้าหน้าท่ี สลค. มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ี
ติดตามค่อนข้างน้อย 

3. ส่วนราชการรายงานผลดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

คณะรัฐมนตรีไม่ได้รับทราบและ/หรือรับทราบความก้าวหน้า
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายช้ากว่ากําหนด ทําให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายในเรื่องนั้น ๆ 
ได้ไม่ครบถ้วนและอาจไม่ได้ทันต่อสถานการณ ์

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

ร้อยละของเร่ืองท่ีไม่สามารถติดตามส่วนราชการในการ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน + ร้อยละ 2

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 17 ร้อยละ 15 ร้อยละ 13 ร้อยละ 11 ร้อยละ 9
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ประสานเพื่อติดตามให้ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท้ังแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 
2. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องท่ีจะต้องติดตามเป็นรายเรื่องเพื่อให้มีการติดตามและ

ประสานงานกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด 
3. ประสานงานกับผู้ประสานงานของส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการ

ดําเนินการ 
4. ให้เจ้าหน้าท่ีติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  
5. จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองในการจัดทําข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 

ปี 2555-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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5) การจัดทําสรปุผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนนุ  กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

และกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 72 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละคร้ังมีเร่ืองท่ีจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 เร่ือง/คร้ัง ท้ังท่ี
เป็นเรื่องในวาระปกติ และวาระจร ซ่ึงทุกเร่ืองสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะต้องนํามาจัดทําเป็นสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงในการจัดทําสรุปผลการประชุมฯ แต่ละคร้ังมักจะมีเร่ืองท่ีเป็นวาระเพ่ือทราบจรและเพ่ือพิจารณาจรท่ีมิได้มี
การจัดทําบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นเจ้าของเรื่องไว้ ดังนั้น ในการจัดทําสรุปผล
การประชุมฯ ของเจ้าหน้าท่ีจึงต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์สรุปเร่ืองมากข้ึน และหากความเห็นของส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องมีไม่ครบถ้วน อาจเกิดความเสี่ยงท่ีจะทําให้การจัดทําสรุปผลการประชุมฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เกิดข้อผิดพลาดได้ ท้ังนี้ ภายหลังจากที่ได้รับมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถจัดทําสรุปผลการประชุมฯ 
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ความเห็นจากส่วนราชการไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเร่ืองท่ี

เป็นวาระเพ่ือทราบจรและพิจารณาจรที่มีการเสนอ
ความเห็นเร่งด่วนในวันประชุมคณะรัฐมนตรี และ
หลังจากการประชุม รวมท้ังมีกรณีท่ีส่งความเห็นโดย 
ไม่ผ่านระบบงานสารบรรณ ทําให้การรวบรวมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ซ่ึงมีผลทําให้
การจัดทําสรุปผลฯ ไม่ครบถ้วน 

2. เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ บันทึกความเห็นของ 
ส่วนราชการไม่ครบถ้วน และผิดพลาดในบางเรื่อง

1. สรุปผลการประชุมฯ ขาดความน่าเชื่อถือ นําไปใช้อ้างอิง
ไม่ได้  

2. การนําไปใช้อ้างอิง ทําให้มีความผิดพลาด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ี 

ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดทําเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ผิดพลาด 0 คร้ัง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

-
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความเห็นส่วนราชการและเอกสารอ่ืน ๆ ในข้ันต้น  

กรณีไม่ครบถ้วนให้เร่งประสานขอข้อมูลความเห็นจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นเจ้าของเรื่อง และประสาน 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอสําเนาความเห็นและนํามาสรุปในเบื้องต้น 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

2. สอบทานหนังสือถามความเห็นกับบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีว่ายังขาด
ความเห็นของหน่วยงานใดบ้าง 

3. หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจัดทําสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารท่ีเสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากรายการเอกสารท่ีกลุ่มบริหาร
วาระการประชุมฯ ส่งให้  

 

4. มติคณะรัฐมนตรีให้ยึดตามหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก มาบันทึกในสรุปผลการประชุมฯ 
5. กรณีบันทึกเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคล่ือนในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคัญของเรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ รายงานให้ ผู้อํานวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีทราบ และแจ้งการพบข้อผิดพลาดให้กองท่ีเป็นเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 

6. ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ  
7. เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างสรุปผลการประชุมฯ ในเรื่องท่ีรับผิดชอบ 

อย่างละเอียดอีกคร้ังก่อนส่งให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลจัดทํารูปเล่มต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ 
 

8. ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ  
ท่ีแก้ไขแล้ว และเวียนให้เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ ตรวจทานอีกคร้ัง 

 

9. ผู้อํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแก้ไขก่อนเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท่ีกํากับดูแล 

 

10. หลังจากสรุปผลการประชุมฯ ผ่านความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ อีกคร้ัง 
ก่อนผลิตซีดีต้นฉบับ (Master CD) 

 

11. กรณีมีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีภายหลังจัดทําและแจ้งเวียนสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ผู้รับผิดชอบในการจัดทําสรุปผลการประชุมฯ จะแนบมติคณะรัฐมนตรีท่ีกองเจ้าของเรื่อง 
ได้แก้ไขแล้วไว้กับเอกสารต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ ทุกคร้ังท่ีมีการแก้ไข เพ่ือให้ผู้นําสรุปผล 
การประชุมฯ ไปใช้อ้างอิงทราบถึงการแก้ไขทุกคร้ัง 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 

มาตรการในช่วงท่ีมีสถานการณ์การชุมนุม  
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานและทํางานท่ีบ้าน - 
มาตรการกรณีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  

- - 
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6) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรฐัมนตรีถูกเปดิเผยในขั้นตอนการปฏบิตัิงานของ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนนุ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง 
คือ การติดตามเร่งรัดเร่ืองท่ีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนํามาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เร่ืองท่ีนํามาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องท่ีอยู่ในชั้นความลับ 
“ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงอาจเป็นเหตุ
ให้มีการนําข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืนได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ผลิตเอกสารเกินจํานวนท่ีต้องใช้ 
2. เอกสารท่ีเหลือไม่ได้จัดเก็บไว้ในท่ีมิดชิด ไม่ทําลาย  

และไม่ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 
3. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของเอกสาร 

“ลับมาก” ตามระเบียบงานสารบรรณ 
4. มีการสําเนาเรื่องเก็บไว้โดยไม่จําเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาต 
5. บุคคลภายนอก/ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องผลิต

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีโดยข้อมูลถูกนําไปเผยแพร่หรือ
นําไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย 
0 คร้ัง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุม

คณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เข้าไปโดยไม่จําเป็น 

ปี 2544–ปัจจุบัน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุซอง 
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” 

 

3. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะท่ีต้องใช้เท่านั้น  
4. เอกสารประกอบเรื่องส่วนท่ีเหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืน

กองเจ้าของเรื่อง 
 

5. เอกสารส่วนท่ีไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละคร้ังจะส่งไปทําลายท้ังหมด  
6. สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องตระหนักในเร่ืองธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

ของตนเองในการปฏิบัติงาน 
7. การจัดทํารหัส (Coding) ในเอกสารวาระการประชุม 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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7) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยกองประชุมคณะรัฐมนตรีมีภารกิขในการนําเร่ืองท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันประชุมคณะรัฐมนตรีมาผลิตและบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงใน
แต่ละสัปดาห์มีเร่ืองท่ีสั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉล่ียสัปดาห์ละ 50 – 60 เร่ือง โดยกอง
วิเคราะห์เ ร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และสํานักงานเลขาธิการ จะส่งสําเนาเร่ืองพร้อมเอกสารประกอบเร่ืองให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการผลิตเอกสารไว้ล่วงหน้า เพ่ือรอคําสั่งการจากนายกรัฐมนตรี เม่ือกองการประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับคําสั่งการท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากกองการวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว กองการประชุมคณะรัฐมนตรีจะผลิตเฉพาะหน้าสุดท้ายท่ีมี
คําสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแทรกเอกสารดังกล่าวไว้หน้าสุดท้ายของบันทึกเสนอเร่ืองต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีท่ีมีคําสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีให้จัดเร่ืองเพ่ิมเติมหรือตัดเร่ืองออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลากระชั้นชิด กองการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีต้องเร่งดําเนินการในทุกข้ันตอน เร่ิมต้ังแต่การจัดทําสารบัญวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่ การเรียง
เอกสาร การผลิตเอกสาร และการใส่ลําดับท่ีของเอกสารประกอบเรื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้การส่งระเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีให้สํานักงานเลขาธิการเป็นไปในเวลาท่ีกําหนด หรือไม่ล่าช้าเกินไป จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น การผลิตเอกสารวาระไม่ครบถ้วน การเรียงเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. มีคําสั่งการในระยะเวลากระชั้นชิดให้นําเร่ืองเพิ่มเติม

หรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงการจัดทําระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีใกล้จะแล้วเสร็จ ทําให้ต้องดําเนินการ
แก้ไขโดยเร่งด่วนเพ่ือให้แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด 

2. สถานท่ีในการจัดเรียงเอกสารคับแคบ ทําให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการเรียงเอกสาร 

3. มีการตรวจสอบเอกสารคร้ังสุดท้ายก่อนจัดระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ครบทุกชุด 

 

คณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องมี
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาด 0 คร้ัง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. แยกประเภทเอกสารท่ีจะจัดเรียงให้เป็นสัดส่วนและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
 ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

เม.ย. 59 – ปัจจุบัน 

2. กําชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเรียงเอกสารเพิ่มความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบ 
 ในงานท่ีได้รับมอบหมายมากข้ึน 

 

3. หลังจากเรียงชุดเอกสารเสร็จแล้ว มอบหมายเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ในกองการประชุม 
 คณะรัฐมนตรีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกชุด ก่อนนําไปบรรจุในแฟ้มวาระการประชุม 
 คณะรัฐมนตรี 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 

 
 
 



 
   44 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8) การบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีม่เปน็ไปตามแผน 
ผู้รับผิดชอบ  สํานัก กอง กลุม่ และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

ในแต่ละปีงบประมาณคณะรัฐมนตรีจะมีมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมท้ังกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ซ่ึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ในแต่ละปีท่ีผ่านมาพบว่า สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนท่ีกําหนด ทําให้ต้องมีการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ท้ังนี้ หากยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อีกจะทําให้
กรมบัญชีกลางตัดงบประมาณส่วนนั้นไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการขอต้ังงบประมาณและการบริหารงบประมาณในปีถัดไปด้วย 
อนึ่ง การบริหารงบประมาณในท่ีนี้ไม่นับรวมงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง-ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากการสร้าง-ซ่อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จําเป็นต้องดําเนินการด้วยความประณีต สวยงาม งานจึงแล้วเสร็จค่อนข้างล่าช้า ซ่ึงการเบิกจ่าย
ร้อยละ 50 จะดําเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ จึงไม่สามารถวัดผลตามแผนที่กําหนดเป็นรายไตรมาสได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและ/หรือแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณไม่ชดัเจน 
2. การใช้จ่ายจริงไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีกําหนดไว้ 
3. สํานักและกองไม่สามารถดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผน 
4. ไม่มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
5. ไม่มีการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ให้สํานักและกองทราบ 

1. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

2. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานัก กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ภายนอก : - 

การบริหารงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 10 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

การบริหารงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้  
ไม่เกินร้อยละ 20 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
 ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 
17.5 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
10 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ   
1. แต่งต้ังคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทํารายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้

จ่ายงบประมาณประจําปี เพ่ือติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักและกอง โดยมี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน และผู้อํานวยการทุกสํานักและกอง
เป็นคณะทํางาน 

2. สลธ. แจ้งวงเงินงบประมาณท่ีแต่ละสํานักและกองได้รับจัดสรรประจําปีให้สํานักและกองทราบ  
3. สํานัก กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

และฝึกอบรมค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และค่าสร้างและซ่อม 
เคร่ืองราชฯ) ของหน่วยงานส่งให้ สลธ. 

4. สลธ. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักและกอง 
และกํากับควบคมุการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 

5. สํานัก กอง กลุ่ม และศูนย์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการตามข้อ 3) ประสานงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง รวมท้ังการดําเนินโครงการของหน่วยงานกับ สลธ. 

6. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของสํานักและกองให้เป็นไปตามแผน 
7. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารทราบทุก 2 เดือน 
8. ประชุมหารือร่วมกับผู้อํานวยการสํานักและกองเพ่ือชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองการบริหาร

จัดการโครงการ 

ต.ค. 55-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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9) การรักษาความลับของเรือ่งท่ีอยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  กองบริหารงานสารสนเทศ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจท่ีสําคัญย่ิงประการหนึ่ง คือ การนําเร่ืองลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ังเพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญและมีผลกระทบท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น 
การปรับอัตราภาษี การเวนคืนท่ีดิน การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคล
ในตําแหน่งสําคัญ การพระราชทานยศ การสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักด์ิ ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีผลกระทบ
ท้ังต่อประชาชนโดยรวมและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นข้อมูลท่ียังไม่สมควรเปิดเผยก่อนท่ีจะมีการประกาศเผยแพร่ใน
ราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงต้องกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการนําข้อมูลท่ี
อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปิดเผย รวมท้ังป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลจากการบุกรุกหรือโจมตี
ระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล 
2. ขาดการติดตามกํากับดูแล 
3. ระบบฐานข้อมูลถูกโจมตีจากภายนอก ระบบการรักษา

ความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) ไม่มีประสิทธิภาพ 

1. มีผลกระทบต่อราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี  
และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังอาจมีผลกระทบ 
ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หากมีผู้นํา
ข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในการ
ปฏิบัติงานของสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

3. เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีกรณีเจ้าหน้าท่ีนําข้อมูลไป
เผยแพร่เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และ

ประชาชนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
0 เร่ือง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ด้านบุคคล 

1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกในการรักษาความลับของราชการแก่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
1.2 จํากัดตัวบุคคลท่ีเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับ โดยยึดหลักให้ทราบเท่าท่ีจําเป็น 

2. ด้านเอกสารและข้อมูล 
2.1 การรับ-ส่งเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นความลับต้องใส่ซองและมีใบปกเอกสารลับ 
2.2 จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในท่ีปลอดภัยจนกว่าจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

3. ด้านสถานท่ี 
3.1 กําหนดบริเวณท่ีมีข้อมูลท่ีเป็นความลับ  และห้ามบุคคลท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า 
3.2 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

4. ด้านระบบสารสนเทศ 
4.1 ระบุตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเผยแพร่ โดยกําหนดรหัสผ่านให้เฉพาะบุคคล 
 ท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น และจะยกเลิกเม่ือบุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว  
4.2 จัดเก็บข้อมูลท่ียังมีชั้นความลับท่ีจะนําข้ึนเผยแพร่ในโฟลเดอร์เฉพาะ ซ่ึงจะเปิดดูได้เฉพาะ
 บุคคลท่ีมีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น  
4.3 เลือกใช้ช่องทางในการรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปลอดภัย  
4.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) เพ่ือป้องกันผู้บุกรุก 
4.5 ถือปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกํากับดูแลการปฏิบัติและอํานวยการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 
2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย 

 
- 
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10) การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานัก กอง กลุม่ และศูนย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการจัดหาพัสดุของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใสและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซ่ึงต้องดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e - bidding) และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ป.ป.ช. ท้ังนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องดําเนินการตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมท้ังยังมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติอีกเป็นจํานวนมาก รวมถึงต้องลงระบบ e-GP และระบบ GFMIS 
จนอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการดําเนินการและส่งผลให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ในระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจบุันมีระเบียบมติคณะรัฐมนตรี
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นจํานวนมาก  

2. การดําเนินการตามขั้นตอนจัดซ้ือจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น 
การเผยแพร่ประกาศราคากลางในระยะเร่งด่วน 

1. การจัดซ้ือจัดจ้างมีความล่าช้า  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. อาจไม่คุ้มค่า เนื่องจาก

มีผู้แข่งขันเสนอราคาน้อยราย 
4. เกิดความเสียหายด้านการบริหารงาน การบริหาร

งบประมาณ และภาพลักษณ์ขององค์กร 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  

ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : -  

การละเว้นไม่ดําเนินการตามระเบียบฯ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน 0 คร้ัง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการอบรมให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบอ่ืน ๆ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องและแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ แก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

2. จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 
3. กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระเบียบฯ (ตามข้อ 1) 

รวมท้ังการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ด้วย 
4. ดําเนินการชี้แจงและแนะนําให้เจ้าหน้าท่ีของสํานักและกองผู้ท่ีต้องการใช้พัสดุมีความรู้ความเข้าใจ

ในข้ันตอนการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (ตามข้อ 1) 

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขดัข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ  
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 48  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
เพ่ือสนับสนุนให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ หากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีจะส่งผลให้การประชุม
คณะรัฐมนตรีไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน การสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจกระทําได้ล่าช้า คณะรัฐมนตรี
ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างทันทีทันใด ซ่ึงอาจทําให้เกิดความเสี่ยงในการท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการ
ตัดสินใจในเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ไมโครโฟนบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่สามารถใช้งานได้ 
2. ระบบภาพไม่สามารถนาํเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

เสนอผ่านจอภาพได้ 

1. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชมุไม่สามารถสื่อสารกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไม่สามารถพิจารณาข้อมูลเนื้อหา
รายละเอียดวาระการประชุมจากหน้าจอภาพ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อขัดข้อง 0 คร้ัง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้  
3. ภายหลังการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สํารองต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟนแบบเคล่ือนท่ี เคร่ืองฉายภาพ (Projector) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เม่ืออุปกรณ์ใดมีปัญหาจะใช้อุปกรณ์สํารองแทนทันที  
และนําอุปกรณ์ท่ีมีปัญหาแก้ไขในทันที 

ต.ค. 58 เป็นต้นไป 

2. มีการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า 1 วัน และในวันประชุม 
ก่อนเริ่มการประชุมอีก 1 คร้ัง 

 

3. จัดทํารายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยจัดส่งรายงานให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 1 วัน 
เพ่ือกองการประชุมคณะรัฐมนตรีจะได้รวบรวมเสนอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
ท้ังนี้ เพ่ือให้ระบบดําเนินการได้ดีและต่อเนื่อง จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดหาระบบชุดไมโครโฟนสํารองสําหรับ ครม. และผู้เข้าร่วมประชุม โดยประสาน สลน.  
ในการดําเนินการ  
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพให้สามารถนําเสนอได้ 2 ชุด (ชุดหลักและสํารอง)  
โดยหากชุดหลักไม่สามารถนําเสนอได้จะทําให้สามารถใช้ชุดสํารองได้ทันที  
- จัดหาฉากรับภาพและเคร่ืองฉายภาพ (Projector) และติดต้ังถาวรในห้องประชุม ครม.  
เพ่ือสํารองในกรณีไม่สามารถนําเสนอจอภาพ VDO Wall จอหลักได้  

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
นําเสนอข้อมูลผ่านเคร่ืองฉายภาพ (Projector) ต.ค. 58 เป็นต้นไป 
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12) การจัดทําเรื่องเก่ียวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าชา้ 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ   

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 48 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 ภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นภารกิจท่ีสําคัญย่ิงประการหนึ่งของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาทิ 
การขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังข้าราชการและบุคคลตําแหน่งสําคัญตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การขอพระราชทานโปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักด์ิ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใช้ตราประจําชาดสําหรับศาล การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานความเป็นธรรม 
การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ โดยแต่ละภารกิจจะมี
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติกําหนดไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงการจัดทําเร่ืองเพื่อขอให้สํานักราชเลขาธิการนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกอบพระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาทุกเร่ือง
จะต้องดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณประเพณี มีข้อมูลท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน 
ชัดเจน รวมท้ังต้องรวดเร็วทันการณ์ หากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีความผิดพลาดหรือล่าช้าจะเป็นการมิบังควรอย่างย่ิง  
ซ่ึงนอกจากจะต้องดําเนินการขอพระราชทานอภัยแล้ว ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังมีผลกระทบต่อส่วนราชการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

และแนวทางปฏิบัติ 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความละเอียดรอบคอบ 
3. ขาดการตรวจสอบกลั่นกรอง 
4. ขาดการติดตามกํากับดูแล 

1. เร่ืองท่ีนําความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทาน 
 พระบรมราชวินจิฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรณุา 

มีความผิดพลาดหรือล่าช้า  
2. การรับสนองพระบรมราชโองการและการประกาศ 
 ในราชกิจจานุเบกษามีความคลาดเคลื่อน 
3. ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถสนองพระมหากรุณา

ได้ตามพระราชกระแส 
4. มีผลกระทบต่อข้าราชการหรือบุคคลซ่ึงเปน็ผู้ท่ีจะได้รับ

พระราชทานพระมหากรุณา
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  

ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และ

ประชาชนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
0 เร่ือง 

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

-
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เร่ือง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. สอนงานแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าท่ีใหม่ 
3. ประสานหารือกับสํานักราชเลขาธิการเพ่ือให้ทราบแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
 แนวทางปฏิบัติ 
4. ซักซ้อมการปฏิบัติและประสานตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการเจา้ของเรื่องและส่วนราชการ
 เจ้าของเรื่องโดยใกล้ชิด 
5. กําชับเน้นยํ้าให้เจ้าหน้าท่ีมีความละเอียดรอบคอบ และถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
 ประเมินผลการปฏิบติังาน 
6. มีการตรวจสอบกลั่นกรองงานตามสายการบังคับบัญชา 
7. มีระบบการติดตามสถานภาพของเรื่อง 

ดําเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
ประสานการปฏิบัติกับสํานักราชเลขาธิการโดยใกล้ชิด 

 
- 
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 1.2 ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ 
  1.2.1 สํานักงานเลขาธิการ        54 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 55 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  
  2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  57 
   หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้  
  3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 59 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด  
  4) การร้องเรียนเก่ียวกับการดําเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 61 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 
การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 

ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ  

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง  

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล ์
โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวกลับบ้านทุกวัน หรือสํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน 
เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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4) การร้องเรียนเก่ียวกับการดําเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 
ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 32  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ดําเนินการด้านวินัยแก่ข้าราชการและบุคลากรท่ีกระทําผิดวินัย ด้วยความ
ยุติธรรม ซ่ึงเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย 
แต่ในกรณีท่ีการดําเนินการด้านวินัยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดข้ึน อาจทําให้มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการด้านวินัยมีการเปิดเผยข้อมูล 

ท่ีจะส่งผลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับหรือ 
เสียประโยชน์ 

2. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ยอมรับคําตัดสิน 
3. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ทราบข้ันตอนในการดําเนินการด้านวินัย 

1. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2. เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายใน สลค.  
3. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย 
ภายนอก : -  

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

จํานวน 0 คร้ัง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

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

ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร  

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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หน้า 

  1.2.2 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี        63 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 64 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 66 
  3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีช้ันความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่ม ี 68 
   หน้าที่ต่อเรื่องน้ัน 
  4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาํลาย  70 
   หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้  
  5) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 72 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด  
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 72 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศ
ลดภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 
การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 

ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

-
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เร่ือง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนนุ  กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
และกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 72 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าท่ีในการนําเร่ืองท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการ
จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงระเบียบวาระปกติกําหนดออกในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ส่วนเรื่องท่ี
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ท่ีเรียกว่า “วาระจร” ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็น
เร่งด่วนตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยการดําเนินการ
มีความเสี่ยงในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอาจทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดได้ 
เนื่องจากได้รับการสั่งการให้นําเร่ืองบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเร่ืองออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด 
ทําให้มีเวลาจํากัด ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตขัดข้อง  
ในระหว่างผลิต เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟ้า เคร่ือง Duplicator หรือเคร่ือง Write CD ทําให้การจัดระเบียบ
วาระการประชุมล่าช้ากว่ากําหนด 
 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การสั่งการให้นําเร่ืองบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

หรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด 
ทําให้มีระยะเวลาจํากัดต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน

1. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารท่ีจะ
บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ทําได้ไม่เต็มท่ีและอาจ
เกิดความผิดพลาดได้

2. มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ 
3. วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตขัดข้องในระหว่างผลิต เช่น 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟ้า  
เคร่ือง Duplicator หรือเคร่ือง Write CD ทําให้การจัด
ระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากว่ากําหนด 

2. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับระเบียบวาระ
การประชุมช้า ทําให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองน้อยลง 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จ

ภายในเวลาท่ีกําหนด 0 คร้ัง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

-
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5
- - - - 0 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดเวลาในการปิดระเบียบวาระการประชุมฯ และการออกระเบียบ

วาระการประชุมฯ 
ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อติดตามเร่ืองกลับมาผลิตและจัดระเบียบ
วาระการประชุมฯ ให้ทันตามกําหนดเวลา 

 

3. จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในกรณีท่ีทราบว่าจะบรรจุเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ 
4. ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในสภาพ 

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรีกําหนดให้บริษัทท่ีให้บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีเป็นคู่สัญญากับ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเจ้าหน้าท่ีของบริษัทมาประจําท่ีห้องผลิตเอกสารตลอดการประชุมฯ 
เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีเคร่ืองถ่ายเอกสารติดขัดหรือไม่สามารถทํางานได้ 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. กรณีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตขัดข้อง จะประสานขอความอนุเคราะห์จากกองและ 

กลุ่มงานอ่ืน ๆ เพ่ือขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในการผลิต 
ระเบียบวาระการประชุม 

2. แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทราบทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือข้อความสั้น (SMS) 
3. การผลิตเอกสารในวันประชุมคณะรัฐมนตรีให้แบ่งการผลิตเอกสารเป็น 2 ส่วน                         

ส่วนท่ี 1 เร่งผลิตให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมก่อน                                                
ส่วนท่ี 2 หลังจากผลิตให้คณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จจึงจะผลิตให้เจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้องอีก 25 ชุด 
และจัดส่งให้ภายหลัง 

 
- 

มาตรการในช่วงท่ีมีสถานการณ์การชุมนุม  
ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทํางานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือนัดหมายเวลา
และสถานท่ีในการเสนอแฟ้มเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

- 

มาตรการกรณีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
- - 
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3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรท่ีีมีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ี 
 ต่อเรื่องนั้น 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตร ีกองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 เร่ืองท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจําเป็นต้องกําหนดชั้นความลับ ซ่ึงหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเร่ืองนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ท้ังในด้านการเมือง ความม่ันคง ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ 
3. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ

ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องท่ีมีชั้นความลับทําให้เกิดความ
เสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน จํานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับท่ีถูกเปิดเผย 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน - 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ือง 

2. ให้ผู้อํานวยการกองท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ และถือปฏิบัติในการรกัษาความลับเร่ือง
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ 
4. จัดทําคู่มือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
5. จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ  

 
ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง



 
   71 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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5) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
ไม่เกินร้อยละ 10 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
 ร้อยละ 

10 
ร้อยละ  

7.5 
ร้อยละ  

5 
ร้อยละ  

2.5 
ร้อยละ  

0 
 
 
 



 
   73 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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  1.2.3 กองนิติธรรม         74 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 75 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  
  2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีช้ันความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 77 
   หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องน้ัน 
  3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 79 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศ
ลดภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 
การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 

ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรท่ีีมีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ี 
 ต่อเรื่องนั้น 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตร ีกองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 เร่ืองท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจําเป็นต้องกําหนดชั้นความลับ ซ่ึงหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเร่ืองนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ท้ังในด้านการเมือง ความม่ันคง ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ 
3. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ

ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องท่ีมีชั้นความลับทําให้เกิดความ
เสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน จํานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับท่ีถูกเปิดเผย 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน - 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ือง 

2. ให้ผู้อํานวยการสํานักท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ และถือปฏิบติัในการรักษาความลับ
เร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ 
4. จัดทําคู่มือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
5. จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ  

 
ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ  

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง



 
   80 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัย สํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive  

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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4) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบแผนการ

ดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/ข้อสังเกต
การบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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5) การเสนอร่างพระราชบญัญตัิต่อรฐัสภามีข้อผิดพลาด 
ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม 
ผู้สนับสนนุ  -  

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยกองนิติธรรมมีหน้าท่ีในการนําร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้
เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา ส่งให้รัฐสภาเพื่อพิจารณา ซ่ึงต้องดําเนินการด้วยความรวดเร็วโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อรัฐสภา
เพ่ือพิจารณานั้น ในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว 
คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติก่อนท่ีจะ
เสนอต่อรัฐสภาพิจารณาก็ได้ จึงอาจทําให้การนําส่งร่าง
พระราชบัญญัติต่อรัฐสภามีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนโดย
นําร่างพระราชบญัญัติท่ียังไม่มีการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรี
เสนอรัฐสภา 

1. ทําให้ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอต่อรัฐสภาไม่เป็นไปตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

2. ทําให้คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา 
 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. กองนิติธรรม และเจ้าหน้าท่ี สลค. 
ภายนอก : ครม. 

จํานวนคร้ังท่ีพบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ีส่งรัฐสภา (0 คร้ัง) 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. นิติกรตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีและความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องเสนอรัฐสภา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือเพ่ือส่งร่างพระราชบญัญัติ 
 ดังกล่าวไปเพื่อรัฐสภาพิจารณา 
2. นิติกรประสานกับกลุ่มบริหารงานท่ัวไป กองนิติธรรม ในการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องส่ง

รัฐสภาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ภายหลังท่ีนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในหนังสือฯ เพ่ือความ
ถูกต้องตรงกันกับร่างพระราชบญัญัติฉบับท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติให้ส่งรัฐสภา 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
กรณีส่งร่างพระราชบัญญัติผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้จัดส่งร่างท่ีถูกต้อง เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป 

 
- 
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หน้า 

  1.2.4 กองบริหารงานสารสนเทศ        85 
  1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขดัข้อง 86 
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   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  6) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 96 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
  7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 98 
   ในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ชั้น 2 อาคาร สลค.) ทุกคร้ัง สํานักงานเลขาธิการและกอง
บริหารงานสารสนเทศมีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สามารถ
รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดกรณีระบบโสตฯ ภายในห้องประชุมขัดข้อง
ซ่ึงจะทําให้การประชุมต้องหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จําเป็นต้องหาวิธีป้องกันหรือควบคุม
เหตุการณ์ดังกล่าว 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ระบบไฟฟ้าและไมโครโฟนในห้องประชุมขัดข้อง 
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง 

1. ทําให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด 
2. ไม่สามารถนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

พิจารณาทางจอภาพได้ 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  

ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : หน่วยงานภายนอกท่ีขอใช้ห้องประชุม ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง 0 คร้ัง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้  
 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการและกองบริหารงานสารสนเทศร่วมกันทดสอบ 

ระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์เป็นประจําทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 คร้ัง 
ต.ค. 58 เป็นต้นไป 

2. จัดทํารายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ และจัดส่งรายงานการตรวจสอบ
ดังกล่าวเสนอให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 58 เป็นต้นไป 

3. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สํารอง เช่น ไมโครโฟนสํารอง เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เพ่ือใช้ทดแทน 
เม่ืออุปกรณ์หลักชํารุด 

ต.ค. 58 เป็นต้นไป 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
ใช้อุปกรณ์สํารองทํางานทดแทนอุปกรณ์หลัก ต.ค. 58 เป็นต้นไป 
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2) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ 
อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีขัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจําทุกสัปดาห์ และมีการ
จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีเป็นไปตามท่ีกําหนด จึงมีความจําเป็นต้องจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์
ให้มีความพร้อมและมีความเหมาะสมสําหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ 
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์เกิดขัดข้องหรืออยู่ในสภาพท่ี 

ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

1. ทําให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด 
2. ระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีท่ีมีต่อการ

ให้บริการของ สลค. (คุณภาพของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ในการประชุม) ลดลง 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องระหว่างการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 0 คร้ัง 

(หากเกิดกรณีท่ีระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องจะแก้ไข 
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 5 นาที) 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี 
อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีทุกคร้ัง  
 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการประสานงานจงัหวัดท่ีจะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 

เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สาํหรับการประชุมดังกลา่ว จํานวน 2 ชุด 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีระบบโสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเตรียมห้อง

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีก่อนวันประชุม 1 วัน 
3. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีระบบโสตทัศนูปกรณ์ดําเนินการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเคร่ืองฉาย

โปรเจคเตอร์ในช่วงเช้าของวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม 

ม.ค. 55–ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีประสานงานจังหวัดท่ีจะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี  
เตรียมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สําหรับการประชุมดังกล่าว จํานวน 2 ชุด 
และจังหวัดไม่สามารถจัดหาให้ได้ สํานักงานเลขาธิการ และกองบริหารงานสารสนเทศจะต้อง 
นําเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ไปจาก สลค. 

ม.ค. 55–ปัจจุบัน 
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4) ระบบ M-VARA ไม่สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนนุ  กองการประชุมคณะรฐัมนตร ี

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน  

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพัฒนาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเคร่ือง TABLET 
(M-VARA) เพ่ือส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรี และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูได้บนอุปกรณ์ TABLET โดยสามารถดําเนินการได้ท้ังในกรณีท่ีมีการจัดการประชุม
คณะรัฐมนตรีในทําเนียบรัฐบาล หรือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี อย่างไรก็ตาม หากระบบขัดข้อง
จะส่งผลให้คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์ หรือกรณีอุปกรณ์ TABLET สําหรับเรียกดูระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุม
คณะรัฐมนตรีสูญหาย อาจทําให้ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีร่ัวไหลได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1.  ระบบ M-VARA ขัดข้องทําให้ไม่สามารถส่งระเบียบ

วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเผยแพร่ได้ 
2. ระบบเครือข่ายท่ีเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการมายังสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

1. ไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ 
2. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจร่ัวไหลได้ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 0 คร้ัง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 คร้ัง 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดต้ังศูนย์สํารองระบบ M-VARA ไว้ท่ีสถานท่ีท่ีปลอดภัยและเหมาะสมนอกทําเนียบรัฐบาล 

ในกรณีท่ีเคร่ืองแม่ข่ายหลักในทําเนียบรัฐบาลขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ทําให้ไม่สามารถ 
เข้ามาใช้เคร่ืองแม่ข่ายหลักได้ สามารถทํางานผ่านระบบสํารองได้ทันที 

2. จัดทําระบบเครือข่ายสํารอง โดยอาจใช้เครือข่ายสื่อสาร เช่น GIN เป็นต้น 
3. หากกรณีเกิดขัดข้องการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย หรือระบบงานให้

ดําเนินการดังนี้ 
 3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือระบบเครือข่าย 
  (1) ตรวจสอบการทํางานในเบื้องต้นและดําเนินการแก้ไขภายใน 30 นาที  
  (2) หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบเครือข่าย

ไปใช้ท่ีศูนย์สํารองหรือเครือข่ายสํารอง 
 3.2 ระบบงาน 

(1) ตรวจสอบการทํางานของระบบงานในเบื้องต้น หากเกิดปัญหาเฉพาะส่วนและไม่กระทบ
กับโครงสร้างของระบบงานโดยรวมดําเนินการแก้ไขภายใน 1 วันทําการ 

(2) หากเป็นปัญหาท่ีกระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวมดําเนินการแก้ไขภายใน  
3 วันทําการ 

(3) มีระบบงานท่ีสามารถจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจากภายนอก 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือศูนย์สํารองได้โดยผ่านระบบเครือข่ายท่ัวไป  

4. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้ 
4.1 อุปกรณ์ TABLET ท่ีจะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องนํามาให้เจ้าหน้าท่ีของกองบริหารงาน

สารสนเทศติดต้ังระบบการใช้งาน 2 ส่วน ได้แก่ การเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และระบบตรวจสอบการสูญหายของอุปกรณ์ TABNET ท่ีใช้ระบบ M-VARA 

4.2 อุปกรณ์ TABLET ท่ีจะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องมีการกําหนดรหัสผ่านเข้าใช้งาน 
เคร่ือง TABLET (PASSCODE) เพ่ือรักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาเรียกดูข้อมูล 
ในเคร่ืองได้ 

5. ในกรณีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ียังสามารถดําเนินการส่งระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามกองบริหารงานสารสนเทศจะ
นําระบบคอมพิวเตอร์ไปติดต้ังเพ่ิมเติม ณ สถานท่ีท่ีจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเก็บระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ให้กับคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ 

ส.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบ CD ส.ค. 57-ปัจจุบัน 
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5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัย สํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive  

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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6) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง  

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 24  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานข้อมูลสําคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนท่ีมาขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารนั้น สลค. จําเป็นต้องกําหนดแนวปฏิบัติหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และระเบียบ สลค. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ จะเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นช่องทางในการเรียกรับ
ประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดจิตสํานึก 
2. ความต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วน 
3. การสมยอมของผู้ใช้บริการ 
4. ผู้ขอรับบริการใช้อํานาจหน้าท่ีท่ีสูงกว่าในการขอรับ

ข้อมูลไม่ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีกําหนด 

1. ข้อมูลท่ีเปิดเผยอาจกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคล 
 ให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย 
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :   สลค. 
ภายนอก :  เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ และประชาชน 

การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
จํานวน 0 คร้ัง 

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

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกําหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2.2  ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลราชกิจจานุเบกษายกเว้นประกาศ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบริหารงานสารสนเทศ 
2.3  ข้อมูลฐานันดร ณ กลุ่มงานฐานนัดร กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติการให้ข้อมูล (เอกสาร) ท่ีเป็นความลับท่ีอยู่ในความครอบครองของ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

4. มีการประกาศการกําหนดลําดับข้ันตอนการบริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  
5. มีการประกาศการกําหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม  
      ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สลค. และกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
6. มีการกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับของเจ้าหน้าท่ี 
7. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี โดยกําชับให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการ 

ให้ข้อมูล (เอกสาร) ท่ีเป็นความลับท่ีอยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 
8. ให้ผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคําร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับการใช้เคร่ือง 

Smart Card Reader และเจ้าหน้าท่ีบันทึกหลักฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทุกคร้ัง 
9. จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าท่ี  

เช่น เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สลค. เว็บไซต์ราชกิจจานเุบกษา 
เว็บไซต์ระบบทะเบยีนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร และโซเชียลมีเดีย 

10. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เร่ิม พ.ย. 61 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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หน้า 

  1.2.5 กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ     100 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 101 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 103 
   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 105 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
  4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมเีน้ือหาคลาดเคล่ือน 107 
  5) การยืนยัน/แจง้มติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 109 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเรื่องท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ  

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัย สํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive  

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปจัจุบัน 
ผู้รับผิดชอบ  กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
ผู้สนับสนนุ  กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 
1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 การจัดทําประมวลมติคณะรัฐมนตรี เป็นการจัดทําฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเร่ือง โดยการรวบรวม
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองนั้น ๆ แล้วนํามาสรุปและเรียบเรียงในแต่ละมติตามลําดับเวลา โดยท่ีการจัดทําประมวล
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการจัดทําในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลและเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณชน
ในวงกว้าง เพ่ือนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการศึกษาทําความเข้าใจความเป็นมาของแต่ละเรื่อง 
วิเคราะห์เร่ือง และเสนอความเห็นประกอบการจัดทําบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเพ่ือให้สํานักและกองสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจาก 
 ในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 
 ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. การจัดทําประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความล่าช้าไม่ทัน 
 ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน 
 และเจ้าหน้าท่ีมีปริมาณงานท่ีมากและมีระยะเวลาท่ีจํากัด 
3. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนเนื่องจาก 
 การพิมพ์ท่ีผิดพลาด และเจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวัง 
 ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ 

จํานวนคร้ังของความผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
ของประมวลมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 4 คร้ัง 

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

มาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

±1 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกันตรวจสอบข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี หากพบ

ข้อผิดพลาดให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าท่ี กบส. เพ่ือให้แก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู้ใช้ข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
สนับสนุนการวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีร่วมกันตรวจสอบเน้ือหา รวมทั้งร่วมให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะสําหรับประกอบการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

3. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําประมวลมติคณะรัฐมนตรีติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และคาดการณ์เพ่ือจัดทําประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าเพ่ือมิให้
เกิดความล่าช้าและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการพิมพ์เนื้อหาให้มากย่ิงข้ึน และมีการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาตามลําดับชั้น 

5. กําหนดช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน (ความถ่ีของการปรับปรุงข้ึนอยู่กับประเภทของเร่ือง) 

 
ต.ค. 58-ปัจจุบัน 
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5) การยืนยัน/แจ้งมติคณะรฐัมนตรไีม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ผู้รับผิดชอบ  กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
ผู้สนับสนนุ  กองบริหารงานสารสนเทศและกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 27  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

        สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี และภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ประสานการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี
ซ่ึงการยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเป็นภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการยืนยัน/แจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีเป็นการนําผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปสู่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ
และดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง หากมีการยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะทําให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติต่อไป 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีจัดทํามติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน 
2. เจ้าหน้าท่ียืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน 

ส่วนราชการไม่สามารถรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/หรือ
นําไปสู่การปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน   สลค. 
ภายนอก คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ 

เร่ืองท่ียืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน 
ไม่เกิน 4 เร่ืองต่อสัปดาห์ 

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

เร่ืองท่ียืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน  
ไม่เกิน 4 เร่ืองต่อสัปดาห์ 

เกณฑ์การวัดผล  
1 2 3 4 5 
- - - - 4 

 



 
   110 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้เจ้าหน้าท่ียืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การจัดทําหนังสือยืนยัน/แจ้งมติ

คณะรัฐมนตรี และรับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
2. ให้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนการยืนยัน/แจ้งมติ

คณะรัฐมนตรี 
3. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ กํากับ ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทําหนังสือยืนยัน/แจ้งมติ

คณะรัฐมนตรีอย่างละเอียด รอบคอบ 

ต.ค. 59 -  ปัจจุบัน 

 - 
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  

-  
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หน้า 

 1.2.6 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี 111 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 112 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีช้ันความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 114 
   หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องน้ัน 
  3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 116 
   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  4) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 118 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามัน การประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ี 
 ต่อเรื่องนั้น 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
 และกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 เร่ืองท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจําเป็นต้องกําหนดชั้นความลับ ซ่ึงหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเร่ืองนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ท้ังในด้านการเมือง ความม่ันคง ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1 เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ 
3. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ

ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องท่ีมีชั้นความลับทําให้เกิดความ
เสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน จํานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับท่ีถูกเปิดเผย 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน - 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ือง 

2. ให้ผู้อํานวยการกองท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ และถือปฏิบัติในการรกัษาความลับเร่ือง
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ 
4. จัดทําคู่มือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
5. จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัย สํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive  

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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4) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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หน้า 

  1.2.7 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี     120 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 121 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 123 
   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 125 
   ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเรื่องท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ  

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัย สํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive  

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพ่ือบริหารจดัการข้อมูลเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ี 
 ต่อเรื่องนั้น 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
 และกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 เร่ืองท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจําเป็นต้องกําหนดชั้นความลับ ซ่ึงหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเร่ืองนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ท้ังในด้านการเมือง ความม่ันคง ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ 
3. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ

ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องท่ีมีชั้นความลับทําให้เกิดความ
เสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน จํานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับท่ีถูกเปิดเผย 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน - 

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

 
 
 
 

 



 
   131 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าท่ีจัดทําเร่ือง 

2. ให้ผู้อํานวยการสํานักท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ และถือปฏิบติัในการรักษาความลับ
เร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ 
4. จัดทําคู่มือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
5. จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ  

 
ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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3) เรื่องท่ีส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีมีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 โดยท่ีการประกาศราชกิจจานุเบกษามีความสําคัญในกระบวนการตรากฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนทราบ บางเร่ืองมีความเกี่ยวข้องกับหลักการนโยบายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของ
ประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อความม่ันคงของประเทศ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน หากข้อมูลท่ีจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร่ืองสําคัญดังกล่าวเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเร่ืองนั้นก่อน อาจส่งผล
ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการท้ังในด้านการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 

เร่ืองสําคัญ 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรอบคอบและไมร่ะมัดระวังขณะทํา

หน้าท่ีในการจัดทําข้อมูลเรื่องสําคัญ 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยก่อนการประกาศราชกิจจานุเบกษาอาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนโดยรวม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน 

เร่ืองท่ีส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีมีชั้นความลับถูก
เปิดเผยก่อนประกาศ 0 เร่ือง 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. ด้านบุคคล 
 1.1 จํากัดตัวบุคคลท่ีเข้าถึงข้อมูล โดยยึดหลักให้ทราบเท่าท่ีจําเป็น 

1.2 พิจารณาการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับของราชการแก่บุคคลท่ีจําเป็นต้องทราบ
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเท่านั้น 

1.3 สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาความลับของราชการ 
2. ด้านเอกสารและข้อมูล 
 2.1 การรับ-ส่ง เอกสารและข้อมูล มีการปิดผนึกซองให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 2.2 จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในท่ีปลอดภัยจนกว่าจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
3. ด้านสถานท่ี มีการกําหนดบริเวณ มิให้บุคคลท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
4. ด้านระบบสารสนเทศ 

4.1 กําหนดรหัสผ่านเฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลในระบบเผยแพร่ท่ีเป็น
ความลับก่อนท่ีจะเผยแพร่เท่านั้น 

4.2 จัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับในโฟลเดอร์เฉพาะที่จะเห็นได้เฉพาะบุคคลท่ีมีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น 
4.3 เลือกใช้ช่องทางในการรบั-สง่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์ปลอดภัยกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีการป้องกัน

ไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไข หรือถูกโจมตีจากภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
ของเครือข่าย Firewalls 

4.4 ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรกัษาความม่ันคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศ
อย่างเคร่งครัด 

 
ดําเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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4) เรื่องท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
โดยรวมขาดการวิเคราะห์หรือตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ปัจจุบันส่วนราชการส่งเร่ืองมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาจํานวนมากข้ึนและเรื่องเหล่านั้นมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย
และซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งหลายเรื่องมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนโดยรวม ประกอบกับอาจเป็นเรื่องใหม่ท่ี
ไม่เคยส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษามาก่อน เจ้าหน้าท่ีจึงไม่อาจวิเคราะห์และคาดคะเนถึงผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวได้
อย่างครบถ้วน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1 เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบถึงผลกระทบดังกล่าว ขาดความรู้

เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง 
2. เร่ืองท่ีส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษามีเนื้อหาท่ีซับซ้อน 

หรือเป็นเรื่องเฉพาะทาง หรือเป็นเรื่องใหม่ ท่ีไม่เคยส่งมา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

การนําเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ทําให้ส่งผล
กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนโดยรวม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน 

เร่ืองท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนโดยรวม จํานวน 0 เร่ือง 

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

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อกฎหมาย เนื้อหา รูปแบบ รวมท้ังติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลา ก่อน

ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา กรณีมีข้อสงสัยว่าเร่ืองนั้น ๆ จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และประชาชนโดยรวมหรือไม่ ให้ประสานกองนิติธรรม กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี หรือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพ่ือประกอบการพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

2. จัดทําแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจน และซักซ้อมเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
และปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว  

 
ดําเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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5) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกําหนดเวลา 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  กองนิติธรรม 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 
1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 โดยท่ีกฎหมายจะยังไม่มีสภาพบังคับใช้ ถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับ ได้บัญญัติให้บทกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแลว้ 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และอนุบัญญัติท่ีออกตามกฎหมายแม่บทซ่ึงมีบทบัญญัติให้ต้องนําอนุบัญญัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลใช้บังคับได้ นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(4) 
ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีจัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ต้องนําลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษาจึงมีความสําคัญในกระบวนการตรากฎหมายและการออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนทราบ การนํากฎหมายหรืออนุบัญญัติ โดยเฉพาะกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับภาษี การเงิน 
การคลัง การปกครองและความม่ันคงของประเทศ การเลือกต้ัง และเร่ืองสําคัญต่าง ๆ เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นต้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจากต้นฉบับท่ีได้มีการดําเนินกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยชอบแล้ว 
หรือประกาศล่าช้าไม่ทันการณ์ จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจาก

ต้นฉบับ มีสาเหตุจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ
รอบคอบและระมัดระวังในการจัดทําข้อมูลกฎหมาย 
และการตรวจพิสูจน์อักษรในเนื้อหาของกฎหมายให้
ถูกต้องตรงกับต้นฉบับท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทัน
กําหนดเวลา มีสาเหตุจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกับ
เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องท่ีจะนํากฎหมายมาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาขาดการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทัน
กาํหนดเวลามีผลให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน 

กฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด  
หรือไม่ทันกําหนดเวลา 0 เร่ือง 

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

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ 
1. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด 

1.1 นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมาย เนื้อหา และรูปแบบก่อนส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 
1.2 ให้เจ้าหน้าท่ีจัดพิมพ์เร่ืองท่ีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยห้ามมิให้คัดลอก (ก๊อปปี้) 

เร่ืองอ่ืนมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียงพิมพ์กับอีกเร่ืองหนึ่งโดยเด็ดขาด 
1.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์อักษรแบ่งการพิสูจน์อักษรเป็นปรู๊ฟ 1, 2 และ 3 ซ่ึงแต่ละเร่ืองจะต้อง

ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรจากเจ้าหน้าท่ี 3 ปรู๊ฟ 
1.4 นิติกร 3 คน อ่านทานเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์อักษรตามข้อ 1.3 ดําเนินการเสร็จแล้ว 
1.5 ผู้อํานวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาตรวจสอบเรื่องท้ังหมดในภาพรวมอีกคร้ังหนึ่ง 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ เช่น ชื่อเร่ือง เล่ม ตอน วันท่ีลงประกาศ และชื่อ 
ตําแหน่ง ผู้ลงนาม แล้วเสนอผู้อํานวยการกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์พิจารณา
เพ่ืออนุมัติสั่งการให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

1.6 ให้เจ้าหน้าท่ีนําข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวม
ท้ังหมดกับต้นฉบบัก่อนและหลังนาํเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษา 

2. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทันกําหนดเวลา 
2.1 แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ หากกรณีมีเร่ืองท่ีจะต้องนําลงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาโดยเร่งด่วนและมีกําหนดเวลา จะต้องรายงานให้ผู้อํานวยการกลุ่มงาน 
ราชกิจจานุเบกษาทราบในทันที 

2.2 ให้เจ้าหน้าท่ีประสานเจ้าของเรื่องส่งข้อมูลเรื่องท่ีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษามาทาง
ระบบ e-mail เพ่ือใช้เรียงพิมพ์ และเอกสารของเร่ืองทางโทรสาร เพ่ือใช้ตรวจสอบเรื่อง
และตรวจสอบพิสูจน์อักษรไปพลางก่อน 

2.3 เม่ือเจ้าของเรื่องได้นําต้นฉบับเร่ืองมาส่งแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว้
ในกรณีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด (ตามข้อ 1.1-1.6) โดยเร่งด่วน 

 
ดําเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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6) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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7) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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8) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง  

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 24  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานข้อมูลสําคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนท่ีมาขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารนั้น สลค. จําเป็นต้องกําหนดแนวปฏิบัติหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และระเบียบ สลค. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ จะเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นช่องทางในการเรียกรับ
ประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดจิตสํานึก 
2. ความต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วน 
3. การสมยอมของผู้ใช้บริการ 
4. ผู้ขอรับบริการใช้อํานาจหน้าท่ีท่ีสูงกว่าในการขอรับ

ข้อมูลไม่ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีกําหนด 

1. ข้อมูลท่ีเปิดเผยอาจกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคล 
 ให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย 
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :   สลค. 
ภายนอก :  เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ และประชาชน 

การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
จํานวน 0 คร้ัง 

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

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 คร้ัง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกําหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ณ ศูนย์บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา  

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2.2  ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ ศนูย์บริการข้อมูลข่าวสาร  

กองบริหารงานสารสนเทศ 
2.3  ข้อมูลฐานันดร ณ กลุ่มงานฐานนัดร กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติการให้ข้อมูล (เอกสาร) ท่ีเป็นความลับท่ีอยู่ในความครอบครองของ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

4. มีการกําหนดลําดับข้ันตอนการบริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  
5. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์บริการข้อมูล

ข่าวสาร และศูนย์บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
6. มีการกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับของเจ้าหน้าท่ี 
7. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี โดยกําชับให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการ 

ให้ข้อมูล (เอกสาร) ท่ีเป็นความลับท่ีอยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
8. ให้ผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคําร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าท่ีบันทึก

หลักฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทุกคร้ัง 
9. จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าท่ี  

เช่น เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร โทรศัพท์ โทรสาร และโซเชียลมีเดีย 
10. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ดําเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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9) วัสดุครุภัณฑท่ี์ใช้ในการปฏิบตัิงานหน้าพระท่ีนั่ง พระราชพิธี รฐัพิธี และพธีิสําคัญต่าง ๆ  
ไม่ไดร้ับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน 

ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 1  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 8  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มีภารกิจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีนั่ง ซ่ึงมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีนั่ง ท่ีอยู่ในความดูแลของ กอค. หลายรายการ และแต่ละรายการมีมูลค่าสูง และต้องมีวิธีการดูแล
รักษาเป็นการเฉพาะ เพ่ือรักษาสภาพให้สวยงาม สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเสมอ ดังรายการต่อไปน้ี 
 1. พานกะไหล่ทอง 
 2. ผ้าคลุมปักเงิน/ทอง 
 3. พานแว่นฟ้า 2 ชั้นประดับมุก 
 4. ปากกาจาร (ทําด้วยไม้) 
 5. หมอนเชิญเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 6. กล่องบุหนังเทียม 
 7. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการพระราชพิธี 
 8. ชุดครุยนายกรัฐมนตรีพร้อมตราจุลจอมเกล้า 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเก็บหรือดูแลรักษาไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลให้วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการเก็บรักษาและ

เก็บรักษาไม่ถูกวิธี 
2. วัสดุครุภัณฑ์ถูกหยิบยืมไปใช้ในงานท่ีมิใช่งานในหน้าท่ี 

วัสดุครุภัณฑ์ชํารุดหรือหมองไม่สวยงามไม่สามารถนําไป 
ใช้งานได้ ทําให้การปฏิบัติงานหน้าพระท่ีนั่งไม่สมพระเกียรติ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : - วัสดุครุภัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานได้ 

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

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดทําคู่มือการเก็บรักษาและแผนการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ฯ และมีการซักซ้อมการดําเนินการ

ตามคู่มือเป็นระยะ 
2. จัดทําแนวปฏิบัติในการนําวัสดุอุปกรณ์ฯ มาใช้งาน ท้ังนี้ การจะหยิบยืมไปใช้ในงานท่ีมิใช่งาน 

ในหน้าท่ีต้องได้รับอนุญาตจาก ผอ.กอค. ทุกคร้ัง 
3 มีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจะใช่ในการปฏิบัติงานพิธี พระราชพิธี ทุกสามเดือน และ

ตรวจสอบสภาพก่อนใช้การปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
4. มีการดูแลบํารุงรักษาประจําปี ปีละคร้ัง 

ดําเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
นําวัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาไว้นอกสถานท่ีต้ังได้ 

 
- 
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10) การทุจริตในการปฏบิัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 1  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับและมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 1  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 4 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 การปฏิบัติงานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังบุคคล
ท่ีกระทําคุณประโยชน์ เป็นภารกิจท่ีสําคัญย่ิงประการหนึ่งของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยต้องพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานความดีความชอบของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การนําความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีทุจริตในการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน 
ความดีความชอบ 

1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ 

2. การนําความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ผิดพลาด

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : ราชการในพระองค์ 0 ราย 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ปีละคร้ัง -

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

1 ราย - - - 0 ราย
 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ  
1.  กํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจทานเอกสารการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ตามสายการบังคบับัญชา 
2.  ใช้ระบบโปรแกรมในการช่วยตรวจสอบ 

ดําเนินการต่อเนื่อง
จนเสร็จสิ้นภารกิจ 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. ระงับการเสนอขอพระราชทานหรือดําเนินการแก้ไขทันทีหากพบว่ามีกรณีทุจริต  
2. ดําเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีทุจริต 

 
เม่ือมีการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดทําคู่มือการเก็บรักษาและแผนการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ฯ และมีการซักซ้อมการดําเนินการ

ตามคู่มือเป็นระยะ 
2. จัดทําแนวปฏิบัติในการนําวัสดุอุปกรณ์ฯ มาใช้งาน ท้ังนี้ การจะหยิบยืมไปใช้ในงานท่ีมิใช่งาน 

ในหน้าท่ีต้องได้รับอนุญาตจาก ผอ.กอค. ทุกคร้ัง 
3 มีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจะใช่ในการปฏิบัติงานพิธี พระราชพิธี ทุกสามเดือน และ

ตรวจสอบสภาพก่อนใช้การปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
4. มีการดูแลบํารุงรักษาประจําปี ปีละคร้ัง 

ต.ค. 57 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
นําวัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาไว้นอกสถานท่ีต้ังได้ 

 
- 
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หน้า 

  1.2.9 กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ  148 
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 149 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 151 
   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 153 
   สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
 อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเรื่องท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ  

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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หน้า 

  1.2.10 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ 155 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 156 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 158 
   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 160 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีปเปดิเผย 
 ต่อบุคคลภายนอก 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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  หน้า 

 1.2.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน        162 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 163 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 165 
   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  3) การตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 167 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
 อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเรื่องท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ  

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้สนับสนนุ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

 หน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซ่ึงในปัจจุบันงานระบบการปฏิบัติงานของงานด้าน
การคลัง นอกจากจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แล้ว 
ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้นําระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (Thai Government Procurement) ให้ส่วนราชการใช้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 
ยังมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ได้แก่ การประกาศเผยแพร่
ราคากลาง ดังนั้น นอกจากการตรวจสอบเอกสาร (Manual) แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องเรียกข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบเพ่ือนํามาตรวจสอบกับเอกสาร และขณะท่ีปฏิบัติงานหากพบว่าหน่วยรับตรวจมีข้อมูลซ่ึงยังมี
ข้อคลาดเคลื่อนกับผู้ตรวจสอบตรวจสอบ จะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและให้หน่วยรับตรวจดําเนินการแก้ไข (หากข้อมูล
ไม่ซับซ้อน) เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงกัน การปฏิบัติงานแต่ละคร้ังผู้ตรวจสอบต้องจัดทําเอกสารประกอบการตรวจสอบ
จํานวนมาก และต้องจัดทําบันทึกเพ่ือขอรับทราบความเห็นกับหน่วยรับตรวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
และความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ โดยบางคร้ังการได้รับการแจ้งยืนยันจากหน่วยรับตรวจ
ล่าช้า ทําให้การปฏิบัติงานไม่สามารถแล้วเสร็จตามกําหนด การปฏิบัติงานบางคร้ังมีความจําเป็นต้องขยายขอบการตรวจสอบ
หรือต้องตรวจสอบหลักฐานเพ่ิมเติมจึงจะสามารถสรุปหรือให้ความเห็นในการเสนอรายงานต่อผู้บริหาร จึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้
การปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องท่ีกําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบไม่สามารถแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจําปี

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การท่ีหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบงานหรือมี

หนังสือเวียนหรือข้อสั่งการต่าง ๆ ทําให้หน่วยรับตรวจ
ต้องมีการปฏิบัติงานซับซ้อน รวมท้ังผู้ตรวจสอบภายใน 
ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบท้ังข้อมูล Manual และ
ข้อมูลจากระบบงานมากขึ้น 

2. การมีบุคลากรท่ีจํากัด ทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว้  

3. หน่วยรับตรวจมีระบบการควบคมุภายใน เร่ือง  
การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เข้าใจ 
เร่ืองท่ีปฏิบัติทําให้ต้องเสียเวลาในการปฏิบัติงานมากข้ึน

1. ผู้บริหารได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ทันการณ์ท่ีนําไปแก้ไข
ปัญหา 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงต้องรายงานให้กับ
หน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง และสํานกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และหากข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนไม่ได้
รับการแก้ไข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จํานวนเรื่องท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทบทวนแผนทุก 6 เดือน เพ่ือขออนุมัติปรับแผน 
การตรวจสอบกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
4 เร่ือง 3 เร่ือง 2 เร่ือง 1 เร่ือง 0 เร่ือง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ศึกษาข้อมูลจากตัวอย่างหรือแนวทางท่ีหน่วยงานผู้ออกระเบียบได้ให้แนวทาง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานรวดเร็วข้ึน 
ต.ค. 58-ก.ย. 59 

2. ประเมินข้อมูลระหว่างการตรวจสอบเพื่อจํากัดขอบเขตให้ตรงประเด็นเรื่องท่ีตรวจสอบ  
3. การประสานงานด้วยวาจา หรือหนังสือกับหน่วยรับตรวจเพ่ือให้จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ 
4. สอบถามความเห็นกับหน่วยรับตรวจ (เป็นลายลักษณ์อักษร) ก่อนการตรวจสอบเสร็จสิ้น 

ในบางประเด็นท่ีตรวจพบเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีเวลาในการดําเนินการแก้ไข หรือให้ข้อมูล 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ - 
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หน้า 

  1.2.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       169 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 170 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย 172 
   ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
  3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 174 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเร่ืองท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36 
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้ 
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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หน้า 

  1.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต      176 
  1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 177 
   ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
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1) การนําข้อมูลเก่ียวกับภารกิจสําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีท่ีมีชัน้ความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 3  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 3  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา 
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในภารกิจสําคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนําเรื่องท่ีกระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความม่ันคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเร่ืองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจํานวนมากครอบคลุมถึงเร่ืองสําคัญของทางราชการหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ํามันการประกาศเวนคืนท่ีดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพ่ือมิให้เร่ืองท่ีได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
ชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญ 

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน 
และประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาติ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จํานวน 0 เร่ือง 
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)  
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดได้ 
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้
มาตรการน้ี 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 

สลค . ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เร่ืองสําคัญให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กําหนด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5  

      ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

      ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังจัดทําคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย  
 หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้ 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนนุ  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 1  ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน

คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ 
ดังนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็น
หน่วยงานท่ีมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง สลค. หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่
สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเก็บและสํารองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive 
หรือ External Hard disk หรือแผ่น CD/DVD อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลท่ีสํารองดังกล่าว 
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้สํารองไฟล์ข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสํารองไว้ แต่ไม่ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือผลกระทบท่ีจะได้รับ

เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ  

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุก 3 เดือน 
 

จํานวนคร้ังของการภาวะท่ีไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสําคัญได้ 5 คร้ัง 
เกณฑ์การวัดผล (17) 

1 2 3 4 5 
5 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง



 
   180 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และ

การสํารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard 
disk หรือแผ่น CD/DVD ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

2. กําชับเจ้าหน้าท่ีในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ระวังการหล่นกระแทก
เสียหาย 

3. กําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีไว้ชัดเจนในการดูแลและนําสื่ออิเล็กทรอนิสก์ไว้ในท่ีปลอดภัยสํารองไฟล์โดย
วิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญเร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมทางไซเบอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ข้อมูลสูญหาย ถูกทําลาย หรือนําข้อมูลมาใช้ไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าท่ีเคร่งครัดการสํารองไฟล์ข้อมูลโดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในท่ีปลอดภัยทุกวัน หรือ
สํารองไฟล์โดยวิธีอ่ืน เช่น e-mail, google drive 

- 
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3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนนุ  สํานักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง 

1. ผลกระทบ 3  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยสํานักและกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดซ่ึงทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลา รวมท้ังมีบางโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนด ทําให้ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การกําหนดกรอบเวลาดําเนินโครงการขาดความ

เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
โครงการท่ีต้องจัดจ้าง ซ่ึงต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า จึงทําให้เร่ิมจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

2. การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ 
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามที่กําหนดในแผน 

1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน :  สลค. ทุกสํานักและกอง 
ภายนอก : - 

ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
ไม่เกินร้อยละ 10 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
 ร้อยละ 

10 
ร้อยละ  

7.5 
ร้อยละ  

5 
ร้อยละ  

2.5 
ร้อยละ  

0 
 
 
 



 
   182 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้สํานักและกองเริ่มจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ

แผนการดําเนินการสําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้สํานักและกองเสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 
3. ให้สํานักและกองจัดทําและส่งแผนการดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนสํานักและกองล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาท่ีจะต้องรายงาน และผู้ประสานงาน
โครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้สํานักและกองรายงานให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามท่ีคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีกําหนด เพ่ือจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนสํานักและกองทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกับกลุ่มงานคลังและพัสดุทุกรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

7. จัดทําสรุปผลการดําเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมท้ังแจ้งเวียนสรุปผลการดําเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สํานักและกองรับไปดําเนินการ 

8. จัดทําหนังสือแจ้ง/เร่งรัดสํานักและกองให้ดําเนินโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสํานัก
และกองไม่สามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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4) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจําปีไม่แล้วเสร็จ 
 ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้สนับสนนุ  ทุกกอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง  

1. ผลกระทบ 2  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด 1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน 2  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 2  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 2  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม 8  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจําปีข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ในกระบวนการทํางานของ สลค. ท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้อํานาจ
โดยมิชอบของบุคลากร สลค. โดยสํานัก กอง กลุ่ม มีส่วนสนับสนุนในการดําเนินการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กําหนด ซ่ึงรวมถึงเจ้าหน้าท่ีของ ศปท. ต้องบริหารจัดการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกําหนด
อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
การบริหารเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ขาดประสิทธิภาพ 

สลค. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  
ภายใน   :  สํานัก กอง กลุ่ม 
ภายนอก :  สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ป.ป.ช.  
 และสํานักงาน ป.ป.ท. 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 0 

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

ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
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 ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการเตรียมการจัดทําข้อมูล หรือจัดทําโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน เพ่ือให้ทันตามกําหนด 
2. มีการแจ้งเตือนสํานัก กอง กลุ่ม ล่วงหน้าก่อนกําหนด โดยประสานงานโทรศัพท์ให้สํานัก กอง 

กลุ่ม รายงานให้เป็นไปตามกําหนดเวลา 
3. จัดทํารายงานความคืบหน้าการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจําทุกสิ้นเดือน 
4. มีการประชุมหารือเพ่ือทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 

ต.ค. 57-ต.ค. 58 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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2. การจําแนกรายการความเสี่ยงตามประเภทความเส่ียง  
 2.1 รายการความเสี่ยงระดับ สลค. 

รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ท่ีเก่ียวข้อง 

มาจาก
เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก

 1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนใน
สาระสําคัญจนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ี
เป็นสาระสําคัญของเนื้อหา 

  

 2) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่า
ระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการ 

   

 3) บันทึกเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและ
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคล่ือนจนทําให้ข้อความหาย 
หรือเปล่ียนแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญของเรื่อง 

   

 4) การติดตามและรายงานผลการดําเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  

 5) การจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง   
 6) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ถูกเปิดเผยในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

   

 7) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีผิดพลาด 

 

 8) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็น 
ไปตามแผน 

    

 9) การรักษาความลับของเรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   

 10) การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    
 11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

  

 12) การจัดทําเร่ืองเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า 
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 2.2 รายการความเสี่ยงจําแนกตามกอง กลุ่ม และศูนย์ 

รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ท่ีเก่ียวข้อง 

มาจาก
เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

2.2.1 สํานักงานเลขาธิการ 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได้ 

     

 3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

 4) การร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 

     

2.2.1 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

     

 3) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับถูก
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

     

 4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได้ 

     

 5) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

2.2.3 กองนิติธรรม 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

     

 3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 4) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

 5) การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา 
มีข้อผิดพลาด 
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รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ท่ีเก่ียวข้อง 

มาจาก
เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

2.2.4 กองบริหารงานสารสนเทศ 
 1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของ 
สลค. ขัดข้อง 

     

 2) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีขัดข้อง 

     

 4) ระบบ M – VARA ไม่สามารถทํางาน 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

     

 5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 6) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

 7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

     

2.2.5 กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานสญูหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

 4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหา
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

     

 5) การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

     

2.2.6 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับถูก
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 
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รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ท่ีเก่ียวข้อง 

มาจาก
เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

 3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 4) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

2.2.7 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

2.2.8 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีชั้นความลับถูก
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

     

 3) เร่ืองท่ีส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีมี
ชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ 

     

 4) เร่ืองท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและประชาชนโดยรวมขาด
การวิเคราะห์หรือตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     

 5) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันกําหนดเวลา 

     

 6) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานสญูหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 7) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

 8) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

     

 9) วัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีนั่ง 
พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสําคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแล
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน 
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รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ท่ีเก่ียวข้อง 

มาจาก
เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

 10) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

     

2.2.9 กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

2.2.10 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถนํามาใช้
งานได้ 

     

 3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

2.2.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 3) การตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร 
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

     

2.2.12 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     



 
   190 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ท่ีเก่ียวข้อง 

มาจาก
เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

 3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

2.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 1) การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่สามารถ
นํามาใช้งานได ้

     

 3) การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

 4) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สลค. ประจําปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
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3. กลไกในการบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง 
 3.1 การแต่งต้ังคณะทํางานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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3.2 แบบการจัดทํารายการความเสี่ยงและคําอธิบายแบบ 
 
ชื่อความเสี่ยง  .....(1)........ 

ผู้รับผิดชอบ  ……(2)……..… 
ผู้สนับสนนุ  ……(3)……..… 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเส่ียง (10) 

1. ผลกระทบ (4)  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. โอกาสท่ีจะเกิด (5)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในปัจจุบัน (6)  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึน (7)  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง (8)  ความเสี่ยงท่ีมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนรวม (9)  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

(11) 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 

(12) (13) 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเส่ียง  

(14) (15) 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

(18) 
 

(16) 

เกณฑ์การวัดผล (17) 
1 2 3 4 5 
     

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ช่วงเวลาท่ีใช้

มาตรการน้ี 
มาตรการในภาวะปกติ  

(19) (20) 
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  

(21)  
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คําอธิบาย 
หมาย 
เลข สาระสาํคญัทีจ่ะกอง/สาํนักจะต้องระบ ุ

(1) ระบุช่ือรายการความเสี่ยง 

(2) ระบุช่ือสํานักหรือกองที่เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการตามรายการความเสี่ยง 

(3) ระบุช่ือสํานักหรือกองที่เป็นผู้สนับสนุนการดําเนินการตามรายการความเสี่ยงแก่ผู้รับผิดชอบตาม (2) 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเก่ียวกับรายการความเสี่ยง 

(4) ใส่คะแนนของระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยพิจารณาจากผลกระทบ
สูงสุดที่คาดว่าจะเกิด จากผลกระทบที่เก่ียวเนื่องจากสาเหตุ ซึ่งแบ่งเป็น  4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับความเส่ียง คะแนน ผลกระทบท่ีเกิด
ต่อการปฏิบัติงาน ต่อชื่อเสียง/ภาพพจน์ 

ตํ่า 1 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและ 
การให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น 
(1/2 ชั่วโมง) 

มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ปานกลาง 2 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับกอง/
สํานัก การให้บริการแก่ประชาชน หรือมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการปานกลาง ซ่ึงสามารถ
แก้ไขได้ในเวลาพอสมควร (1/2 วัน) 

มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ปานกลาง 

สูง 3 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานท่ีเป็น
การประสานราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ และ
หน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการสูง แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา 1 วัน 

มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
อย่างมีนัยสําคัญ 

สูงมาก 4 มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี หรือมีผลต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการสูงมาก ซ่ึงไม่
สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 1 วัน  

มีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(5) ใส่คะแนนของระดับโอกาสหรือความบ่อยคร้ังที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดของ
สาเหตุอันเก่ียวเนื่องกับผลกระทบที่สูงสุด ซึง่แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับโอกาส คะแนน โอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 
ตํ่า 1 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับให้เกิดข้ึนได้ มีโอกาสเกิด 

ความเสี่ยงข้ึนได้ภายใน 12 เดือน หรือไม่มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนเลย 
ปานกลาง 2 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนได้ภายใน 6 เดือน 

สูง 3 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนได้ภายใน 3 เดือน 
สูงมาก 4 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าท่ีจะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนเสมอ หรือ
เกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบัน 
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หมาย 
เลข สาระสาํคญัทีจ่ะกอง/สาํนักจะต้องระบ ุ

(6) ใส่คะแนนของระดับการประเมินการควบคุมในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของมาตรการ
การควบคุมในปัจจุบันที่เก่ียวเน่ืองกับสาเหตุ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับการควบคุม คะแนน สถานะของการควบคุมในปัจจุบัน 
ดี 1 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันดีมากท่ีสุดแล้ว หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว 

ปานกลาง 2 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับ
ปานกลาง 

ควรปรับปรุง 3 ไม่มีการควบคุม หรือการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสท่ี
จะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

(7) ใส่คะแนนของระดับความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการคาดการณ์ประสิทธิผล
ของมาตรการใหม่ในการควบคุมสาเหตุ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับความ 
สามารถ คะแนน โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ท่ีจะปรับปรุง 

ตํ่า 1 มีความยากมากท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม หรือการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
ดีมากอยู่แล้ว 

ปานกลาง 2 มีความยากท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม หรือการควบคุมท่ีมีในปัจจุบัน 
อยู่ในระดับเพียงพอท่ีจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง 

สูง 3 สามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้มากข้ึน หรือการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ไม่เพียงพอ  ความเสี่ยงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  

(8) ให้ใสค่ะแนนของระดับความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่คาดว่ามาตรการใหม่
ในการควบคุมจะสัมฤทธิผล แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับความ
เร่งด่วน คะแนน ความเร่งด่วนท่ีจะปรับปรุง 

ตํ่า 1 ไม่สามารถเริ่มและทําให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน 
ปานกลาง 2 สามารถดําเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6-12 เดือน 

สูง 3 สามารถดําเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 
(9) ผลคูณของตัวเลขในช่องหมายเลข (4) (5) (7) และ (8)  
(10) ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้ันว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด โดยให้ทําเคร่ืองหมาย () หน้าข้อความ 

ทั้งน้ี ประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เก่ียวขอ้ง และความ
เสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่มาจากภายนอกหน่วยงาน 

(11) บรรยายโดยสังเขปถึงความเป็นมาของการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงน้ัน ๆ หรือสภาพปัญหาของการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงน้ัน ๆ  

(12) ระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยงน้ัน ๆ โดยให้ครอบคลมุทัง้สาเหตุภายในและภายนอก 
(13) ระบุผลกระทบหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเกิดความเสี่ยงน้ัน ๆ  
(14) ระบุผู้ได้รับผลกระทบหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจาก

ความเสี่ยงน้ัน ๆ  
(15) กําหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง 
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หมาย 
เลข สาระสาํคญัทีจ่ะกอง/สาํนักจะต้องระบ ุ

(16) กําหนดระดับการยอมรับความเบ่ียงเบน 
(17) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดผลใหส้อดคลอ้งกับระดับการยอมรับความเสี่ยงและระดับ

การยอมรับความเบ่ียงเบน 

(18) ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการติดตาม การรายงานผลการควบคุมความเสี่ยง และการทบทวน
มาตรการความเสี่ยงน้ัน ๆ โดยอาจกําหนดเป็นรอบตามปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
(19) อธิบายโดยละเอียดว่าปัจจุบันได้บริหารจัดการหรือจัดให้มีมาตรการใดบ้างในการควบคุมความเสี่ยงที่

มีอยู่ โดย  
 ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับสาเหตุของความเสี่ยงเพ่ือให้สาเหตุที่มีอยู่แต่ละข้อมีมาตรการควบคุม

ชัดเจน 
 ต้องสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อดําเนินการแล้วจะสามารถควบคุมลักษณะของความเสี่ยงได้จริง 
 ต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จที่สามารถวัด 
 ต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือสะท้อนว่ามาตรการน้ันจะสามารถระงับสาเหตุของความเสี่ยง

ได้จริง 
(20) ระบุช่วงเวลาที่ใช้มาตรการน้ี ทั้งระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด (ถ้ามี) โดยแสดงให้เห็น

ช่วงเวลาที่ชัดเจนสําหรับการดําเนินการในแต่ละมาตรการ 
(21) ระบุรายละเอียดของมาตรการในภาวะฉุกเฉินที่จะต้องดําเนินการเมื่อมีความเสี่ยงน้ัน ๆ เกิดขึ้น หรือ

ในกรณีทีผู่้รับผิดชอบ/ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจในการตัดสินใจเบ้ืองต้นไม่อยู่ 
 กรณีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงตาม (19) และ (21) มีการยกเลิก ให้ยังคงมาตรการน้ันไว้ โดยย้าย

ไปไว้ที่หัวข้อใหม่ คือ “มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เคยกําหนดไว้เดิมและยกเลิกไปแล้ว” 
 กรณีเห็นว่ามาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่กําหนดตาม (19) และ (21) ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

สามารถกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมหัวข้อใหม่ คือ “มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น
เพ่ิมเติม หรือเป็นมาตรการใหม่ที่จําเป็นสําหรับการปรับปรุงความเสี่ยง” 
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4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
 

ความเสี่ยงระดับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดผลการดําเนินการ ดังนี้ 
ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 

1. มติ ครม. ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนใน
สาระสําคัญหรือมีการสะกดคํา 
ไม่ถูกต้องจนทําให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ
ของเนื้อหา 

มีมติ ครม. จํานวน 2,927 เร่ือง  
ไม่พบมติ ครม. ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน
ในสาระสําคัญหรือมีการสะกดคําไม่ถูกต้อง
จนทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วน
ท่ีเป็นสาระสําคัญของเนื้อหา 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่า
ระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการ 

เร่ืองเสนอ ครม. จํานวน 1,652 เร่ือง 
ไม่พบเรื่องท่ีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีต้อง
ดําเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. บันทึกเสนอเร่ืองต่อ ครม. มีเนื้อหาและ
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการสะกดคํา
ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนจนทําให้
ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคัญของเรื่อง 

มีบันทึกเสนอเร่ืองต่อ ครม. จํานวน 1,199 
เร่ือง ไม่พบบันทึกเสนอเร่ืองต่อ ครม. ท่ีมี
เนื้อหาและข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง หรือมีการสะกดคําผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนจนทําให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ
ของเรื่อง 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
ตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

มีเร่ืองท่ีต้องติดตามส่วนราชการในการ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม
มติ ครม. จํานวน 49 เร่ือง  
ไม่พบเรื่องท่ีไม่สามารถติดตามส่วนราชการ
ในการรายงานความก้าวหน้า 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

5. การจัดทําสรุปผลการประชุม ครม.  
ไม่ถูกต้อง 

มีการจัดทําสรุปผลการประชุม ครม. 
จํานวน 39 คร้ัง ไม่พบว่ามีการจัดทํา
สรุปผลการประชุมผิดพลาด 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

6. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม.  
ถูกเปิดเผยในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ 
สลค. 

มีการประชุม ครม. จํานวน 39 คร้ัง  
ไม่พบว่าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม 
ครม. ถูกเปิดเผย 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

7. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
ครม. ผิดพลาด 

มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
ครม. จํานวน 78 คร้ัง ไม่พบว่ามีการ 
จัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. 
ผิดพลาด 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

8. การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่
เป็นไปตามแผน 

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ไตรมาสที่ 1 - 3 เท่ากับร้อยละ 74.29 
- สามารถเบิกจ่ายได้ 396,040,468.42 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 43.15   
- รายการท่ียังไม่เบิกจ่ายส่วนใหญ่คือ งบ
รายจ่ายอื่น เนื่องจากงบประมาณ สลค.  
ร้อยละ 57.95 เป็นงบประมาณสําหรับ 

ไม่อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 



 
   198 
 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
รายการค่าสร้างและซ่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการและ
ส่งมอบตามงวดงาน และจะเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 4 
- รายจา่ยลงทุนอกีจํานวน 47,255,000 บาท 
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ซ่ึงคาดว่า
จะลงนามในสัญญาได้แล้วเสร็จเดือน ก.ค. 61 
และมีกําหนดเบิกจ่าย ร้อยละ 26.36 
ในไตรมาสที่ 4 

9. การรักษาความลับของเรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มีเร่ืองท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จํานวน 20,937 เร่ือง 
ไม่พบว่ามีเร่ืองท่ีถูกเปิดเผยระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

10. การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีการจัดซ้ือจัดจ้าง จํานวน 422 คร้ัง 
ไม่พบการละเว้นไม่ดําเนินการตามระเบียบฯ 
และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. 
ขัดข้อง 

การประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน 39 ครั้ง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. 
เกิดการขัดข้อง จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
1) เสียงไมโครโฟนขาดหายเป็นระยะเกิด
จากการชํารุดของเครื่องขยายเสียงจึงได้
นําเครื่องขยายเสียงชุดสํารองมาใช้แทน 
ท้ังนี้ ได้ดําเนินการจัดหาเครื่องขยายเสียง
สํารองมาใช้ทดแทนชุดเดิมจํานวน 2 ชุดแล้ว 
2) ไมโครโฟนของเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรเีสียงขาดหาย เกิดจาก
สายสัญญาณไมโครโฟนลัดวงจร (ช็อต) 
จ่ายไฟไม่ต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาโดยขยับ
และกระชับสายสัญญาณไมโครโฟนใหม่ 
ท้ังนี้ ได้ให้บริษัทผู้รับจ้างตรวจสอบการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณไมโครโฟนทุกครั้ง 
3) จอภาพดํา 3 ครั้ง ครัง้ละ 2 วินาที เกิด
จากสายสัญญาณภาพ (HDMI) ชํารุด จึง
ได้นํา Notebook และสาย HDMI สํารอง
เปลี่ยนมาใช้งานแทน 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ตอนฉายวีดิทัศน์
กระตุก จงึได้นําเครื่องคอมพิวเตอร์สํารอง
ท่ีมีคุณลักษณ์ท่ีสูงกว่าไปทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดิม 
 
 

ไม่อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
5) ไมโครโฟนของเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไม่มีเสียง แก้ไขโดยการขยับ
สายไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุม 
(Control) ไมโครโฟนให้แน่น 

12. การจัดทําเร่ืองเกี่ยวกับราชการใน
พระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 

เร่ืองเกี่ยวกับราชการในพระองค์ท้ังหมด 
จํานวน 524 เร่ือง ไม่พบว่าการจัดทําเร่ือง
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศนูย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
สํานักงานเลขาธิการ 

1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของสลค. 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่
สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนด 

สลธ. มีโครงการที่ ต้องดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สลค. 
จํานวน  4 โครงการ/รายการ  ได้แก่ 
1 )  โครงการอบรมความรู้ เบื้องต้นในการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัย 2) โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการเงิน การคลัง 
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร 
3) การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 4) 
การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
- ดําเนินการโครงการและจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว
เสร็จ 4 โครงการ ดําเนินการ/ส่งมอบงาน
แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 
จํานวน 3 โครงการ/รายการ  
-  ส่ วนอี ก  1 รายการ  (การจั ดซ่ อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วงเงิน 2,912,848 บาท) 
เนื่องจากเป็นการจัดจ้างในช่วงปลายปี
งบประมาณ โดยลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 
31 สิงหาคม 2561 จึงทําให้การส่งมอบงาน
ยังไม่แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 
(กําหนดส่งมอบงานในเดือนธันวาคม 2561) 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 

ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ไม่มีเร่ืองท่ีเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผย 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. การจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. 
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

ไม่มีการจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. 
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. เร่ืองเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับถูกเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

ไม่มีเร่ืองท่ีเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผย  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การผลิตระเบียบวาระการประชุม ครม.
วาระจรและเอกสารความเห็นของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ทันต่อการประชุม ครม. 

ไม่มีการผลิตระเบียบวาระการประชุม ครม. 
วาระจรและเอกสารความเห็นของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ทันต่อการประชุม ครม.  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
5. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 

ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

6. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีโครงการที่
ต้องดําเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กองนิติธรรม 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญ 
ของ สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. เร่ืองเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับถูกเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

ไม่มีเร่ืองท่ีเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผย  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่
สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีโครงการท่ี
ดําเนินการท่ีต้องดําเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

5. การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภามี
ข้อผิดพลาด 

ไม่พบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติท่ี
เสนอต่อรัฐสภา 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กองบริหารงานสารสนเทศ 
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของ

สลค. ขัดข้อง 
จํานวนคร้ังการจัดประชุมในห้องประชุม 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท้ังหมด 165 
คร้ัง ไม่มีการขัดข้องของระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม.
อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีขัดข้อง 

การจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอก
สถานท่ี รวม 9 ครั้ง ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ขัดข้อง 1 ครั้ง 
- ไมโครโฟนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสียงขาดหาย เกิดจากสายสัญญาณ
ไมโครโฟนลัดวงจร (ช็อต) จ่ายไฟไม่ต่อเนื่อง 
แก้ไขปัญหาโดยขยับและกระชับสายสัญญาณ
ไมโครโฟนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหม่ 
ท้ังนี้ ได้ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณไมโครโฟนทุกครั้ง 

ไม่อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. ระบบ M - VARA ไม่สามารถทํางานได้
อย่างสมบูรณ์ 

การจัดทําและเผยแพร่ระเบียบวาระ 
การประชุม ครม. บนเครื่องแท็บเล็ตด้วย
ระบบ M-VARA 52 ครั้ง 
ระบบ M - VARA ไม่สามารถทํางานได้
อย่างสมบูรณ์ 3 ครั้ง 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

(ระดับท่ียอมรับได้ คือ 
มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 

ไม่เกิน 4 คร้ัง) 
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ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
- ครัง้ท่ี 1 วันท่ี 2 ก.พ. 61 เวลา 18.00 น. 
(ใช้เวลาในการแก้ไขให้ระบบฯ ใช้งานได้
ปกติ 1 วัน) 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 พ.ค. 61 เวลา 08.30 น. 
(ใช้เวลาในการแก้ไขให้ระบบฯ ใช้งานได้
ปกติ 8 ชั่วโมง) 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น. 
(ใช้เวลาในการแก้ไขให้ระบบฯ ใช้งานได้
ปกติ 6 ชั่วโมง) 

5. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับ
ประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในภารกิจของ สลค.  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

6. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

7. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

กบส. มีโครงการท่ีต้องดําเนินการ จํานวน 
9 โครงการ เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
2 โครงการ ดังนี ้1) โครงการจัดหาระบบ
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
2) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทดแทนระบบเดิม 
เนื่องจากไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทัน 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 จงึโอนงบประมาณคืน
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2561 ท้ังจํานวน คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 

ไม่อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

 
 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ไม่มีโครงการท่ีดําเนินการท่ีต้องดําเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การประมวลมติ ครม. มีเนื้อหาคลาดเคล่ือน ไม่พบว่าการประมวลมติ ครม.  
มีเนื้อหาคลาดเคล่ือน 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

5. การยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ท้ังหมด 1,714 เร่ือง 
มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 9 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 0.53 
 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. เร่ืองเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับถูกเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ี 
ต่อเร่ืองนั้น 

ไม่มีการนําเร่ืองเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลายหรือไม่
สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีโครงการที่
ดําเนินการท่ีต้องดําเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนด 

กสค. มีโครงการที่ต้องดําเนินการ จํานวน 
1 โครงการ และไม่สามารถดําเนินการให้
แล้วเสร็จตามเปา้หมายรอ้ยละ 100 
(เนื่องจากเป็นโครงการที่จะดําเนนิการ
หลังจากมีรัฐบาลใหม่และ ครม. แถลง
นโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว จากการ
ตรวจสอบคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จะยังไม่มีการเลือกต้ังและมีรัฐบาลชุดใหม่
เข้ามาบรหิารราชการแผ่นดิน จึงไม่มีการ
จัดประชุมชี้แจงนโยบายรฐับาลต่อ
ผู้บริหารระดับสงู ท้ังนี ้กสค. ได้มีบันทึก
แจ้งให้คณะทํางานเร่งรัดการใช้จา่ย
งบประมาณของ สลค. พิจารณานาํเงิน
งบประมาณโครงการจัดประชุมชีแ้จง
นโยบายรฐับาลต่อผู้บริหารระดับสูง 
จํานวน 800,000 บาท ไปใชป้ระโยชน ์
ในภารกิจของ สลค. ท่ีสําคัญต่อไปด้วยแล้ว) 

- 
 

4. การจัดทําองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน 
การติดตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลคลาดเคลื่อนและไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ไม่พบความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน
ขององค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการติดตามผล
การดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
2. เร่ืองเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับถูกเปิดเผย

แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 
ไม่มีการนําเร่ืองเสนอ ครม. ท่ีมีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าท่ีต่อเร่ืองนั้น 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. 
 

เร่ืองท่ีส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีมีชั้น
ความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ 

ไม่มีเร่ืองท่ีมีชั้นความลับท่ีถูกเปิดเผยก่อน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. เร่ืองท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนโดยรวม 

ไม่มีเร่ืองท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนโดยรวม 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

5. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันกําหนดเวลา 

ไม่มีกฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผิดพลาด หรือไม่ทันกําหนดเวลา 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

6. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

7. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

กอค. มีโครงการท่ีต้องดําเนินการ จํานวน 
1 โครงการ และดําเนินการได้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

8. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับ
ประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในภารกิจของ สลค. 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

9. วัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
หน้าพระท่ีนั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
สําคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณส์วยงามพร้อมใช้งาน 

ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานหน้า
พระท่ีนั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสําคัญ
ต่าง ๆ ชํารุด หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

10. การทุจริตในการปฏิบัติงานการ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริต ในการ
ปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่
สามารถนํามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

กพน. มีโครงการท่ีต้องดําเนินการ จํานวน 
1 โครงการ และดําเนินการได้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย  

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ สลค. 

ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไม่
สามารถนํามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีโครงการ 
ท่ีดําเนินการท่ีต้องดําเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

กรมบัญชีกลางให้ กตส. รายงานผล 
การตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จํานวน 2 รอบ (สรุปผล 
การตรวจสอบ 6 เดือนต่อคร้ัง)  
กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1 
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 60 - มี.ค. 61) โดย
รายงานให้กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว ตาม
หนังสือท่ี นร 0511/ท 2959  
ลงวันท่ี 17 เม.ย. 61 และตามหนังสือท่ี นร 
0511/ท 2960 ลงวันท่ี 17 เม.ย. 61 
ส่วนรอบท่ี 2 จะรายงานในเดือนตุลาคม 2561 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีโครงการที่
ดําเนินการท่ีต้องดําเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร 
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ตรวจสอบครบตามเร่ืองท่ีวางแผนไว้เสร็จ
เรียบร้อยแล้วจํานวน 10 เร่ือง และอยู่
ระหว่างการเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จํานวน 1 เร่ือง 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

กพร. มีโครงการท่ีต้องดําเนินการ จํานวน 2 
โครงการ และดําเนินการได้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

1. การนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคญัของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการนําข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสําคัญของ 
สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็นท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําคัญหรือจําเป็น
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือไม่สามารถนํามาใช้งานได ้

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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ลําดับ รายการความเสี่ยง ผลการดําเนินการ ระดับการยอมรับ 
3. การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

ศปท. มีโครงการท่ีดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 
และดําเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 

4. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. 
ประจําปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

ศปท. มี 20 โครงการ/กิจกรรม  
และดําเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ 
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6. บันทึกเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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