คานา
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้ส ามารถ
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะสามารถลดทอนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือป้องกันมิให้ข้อผิดพลาด
ที่เคยเกิดขึ้น แล้ ว กลั บ มาเกิดขึ้น อี ก โดยกลไกส าคัญที่จะทาให้ การบริห ารความเสี่ ยงประสบความส าเร็ จ
คือการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น การระบุสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาด
และการกาหนดมาตรการและสื่อสารมาตรการที่จะควบคุมหรือป้องกันข้อผิดพลาดนั้น
สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช้ ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2547 โดยตั้งคณะทางานคณะหนึ่งเพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในภารกิจ
หลักทั้งด้านคณะรัฐมนตรี ด้านราชการในพระองค์ และด้านการบริหารงานในองค์กร ความเสี่ยงที่มีโอกาส
จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และความเสี่ยงในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ รวมทั้ง การกาหนดมาตรการเตรี ย มความพร้ อ มหรื อ มาตรการฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
ไม่ป กติที่จ ะส่ง ผลต่อ การปฏิบัติภ ารกิจ ของสานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี เช่น ภัย พิบัติท างธรรมชาติ
ความวุ่นวายทางการเมืองที่มีผลต่อการทางานของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
ในส่ ว นของการบริ ห ารความเสี่ ย งในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะท างานบริห ารระบบ
ควบคุม ภายใน และการบริห ารความเสี ่ย งของส านั ก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2562 เพื่อทบทวนรายการและมาตรการความเสี่ยง และรับทราบกรอบแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีการปรั บปรุงรายการความเสี่ ยง และมาตรการในการควบคุมความเสี่ ยงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริห ารในการวางนโยบายหรือบริห ารจัดการ
ความเสี่ย งที่เ กิด ขึ้น ในองค์ก ร ผู้ที่มีห น้า ที่รับ ผิด ชอบในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ ยง
รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงทั้งในระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนาไปสู่การการลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาส
ในการบรรลุ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง
(High Performance Organization) ต่อไป
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานบริหารระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธันวาคม 2562
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ส่วนที่ 1
การบริหารความเสี่ยงของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1.1 ความเป็นมา
ส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี (สลค.) มีภ ารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสาน
ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง
กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
ของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบาย
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จะเห็ น ว่ า ภารกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบของ สลค. มี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากต้ อ งประสานงาน
กับคณะรัฐมนตรี ราชการในพระองค์ และหน่วยงานราชการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการประชาชน อีกทั้ง
ยังต้องทางานใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ที่ผ่านมา สลค.
จึงมีความตระหนักว่าจะต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยา และระวังมิให้มีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการดาเนินภารกิจ และได้เริ่มพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดทาแผนปฏิบั ติ การ
ความเสี่ยง สลค. ขึ้นใช้ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ทั้งนี้ สามารถแบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 รูปแบบ
ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในสภาวการณ์ปกติ
การบริหารความเสี่ยงในสภาวการณ์ปกติจะดาเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นในภารกิจต่าง ๆ และวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการควบคุมหรือ
จัดการความเสี่ยงนั้น และรวบรวมรายการความเสี่ยงมาจัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Plan) เพื่อใช้เป็ น เครื่ องมือสื่ อสารการดาเนิน มาตรการ และใช้ในการติดตามและรายงานผลการด าเนิ น
มาตรการ ตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบที่ 2 การบริหารความต่อเนื่อง
การบริหารความต่อเนื่องจะดาเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินภารกิจของ สลค. ในลักษณะที่อาจทาให้การดาเนินภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สลค.
ไม่ต่อเนื่องหรือสะดุดหยุดลง เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2552 และปี 2553 สถานการณ์
อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นปี 2554 สลค. จึ ง ได้ ก าหนดมาตรการขึ้ น มารองรั บ และเตรี ย มความพร้ อ มในกรณี
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พัฒนามาเป็น แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ซึ่ งเป็ น การด าเนิ น การตามนั ย ของมติ คณะรั ฐ มนตรี (24 เมษายน 2555) ในเรื่ องการบริ ห ารความพร้ อ ม
ต่อสภาวะวิกฤต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของ สลค. ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
โดยแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งจะรองรั บ สภาวะวิ ก ฤตในหลายเหตุ ก ารณ์ เช่ น การชุ ม นุ ม การจลาจล
การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอุทกภัย ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจัดทาแยกต่างหากจากแผนบริหารความเสี่ยง

2
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1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การบริ ห ารความเสี่ ย งประกอบด้ ว ย 8 กระบวนการย่ อ ย มี ลั ก ษณะเหมื อ นวงจรชี วิ ต ที่ ต้ อ ง
มีการดาเนินไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการย่อย 8 กระบวนการประกอบด้วย
1.2.1 การกาหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) หมายถึง ระดับข้อผิดพลาด
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โดยเป็ น ระดั บ ที่ ห น่ ว ยงานยอมรั บ และถื อ ว่ า เป็ น ความเสี่ ย ง
ที่ยอมรับได้ เช่น ร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน คิดเป็นจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 3
1.2.2 การกาหนดระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน (Risk Tolerance) หมายถึง กรณีที่ระดับ
การยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) มีความเบี่ยงเบนโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่า เดิม หน่วยงานอาจกาหนด
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบนเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกินกว่าที่จะยอมรับได้ เช่น กรณียอมให้ มติ
คณะรัฐมนตรีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 1
1.2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุว่าความเสี่ยงมีที่มาอย่างไร มีสาเหตุจากอะไร ทั้งสาเหตุ
ภายในและภายนอก จะมีผลกระทบกับใคร อย่างไร โดยให้ระบุเป็นวลีที่ชัดเจนและมีเหตุผล
1.2.4 การจัดทาทะเบียนปัจจัยเสี่ยง เป็นการรวบรวมปัจจัย เสี่ยงที่ได้ตามข้อ 1.2.3 และนามา
จัดทาเป็นทะเบียนปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
1.2.5 การประเมินค่าความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิด (ความบ่อยครั้ง) และระดับ
ผลกระทบของความเสี่ ย ง (ระดั บ ความรุ น แรง) เพื่ อ หาความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ อ งค์ ก รจะต้ อ งจั ด ท า
แผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1.2.6 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการแสดงมาตรการที่จะใช้ควบคุมความเสี่ยงนั้น โดยมี
ทั้งมาตรการควบคุมปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการใหม่ซึ่งจะต้องมีการระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)
1.2.7 การตรวจสอบและติดตามผล เพื่อจะได้ทราบว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทาขึ้นนั้นมีความ
เหมาะสมหรื อ ไม่ สามารถรองรั บ หรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งได้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร เพื่ อ จะได้ น ามาเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป
1.2.8 การทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นการตั้งคาถามว่าการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา
(1) ได้ดาเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดาเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร
(2) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิผลจริงหรือไม่ สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่
(3) ปั จ จั ย หรื อสภาวการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จะต้องปรับเปลี่ ยนมาตรการ
ควบคุมหรือไม่ ควรดาเนินมาตรการเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(4) การก าหนดมาตรการใหม่ ต้ อ งปรั บ ให้ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ และสอดคล้ อ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีที่ความเสี่ยงลดลง หมายถึง มาตรการที่ดาเนินการมาแล้วนั้นเหมาะสม
เพียงพอ ควรคงไว้ และอาจปรับให้ดีขึ้น กรณีที่ความเสี่ยงคงที่ หมายถึง มาตรการที่ดาเนินการมาแล้วนั้น
ยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หมายถึง มาตรการ
ที่ดาเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3

ภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
1.

2.

3.

4.

กาหนดระดับ
การยอมรับความเสี่ยง

กาหนดระดับการ
ยอมรับความเบี่ยงเบน

ระบุปัจจัยเสีย่ ง

จัดทาทะเบียน
ความเสีย่ ง

8.

7.

6.

5.

ทบทวน

ตรวจสอบ/ติดตาม

จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง

ประเมินค่าความเสี่ยง

สลค. ได้กาหนดระดับผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด การควบคุมในปัจจุบัน ความสามารถที่จะปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง เพื่อใช้ในการประเมินค่าความเสี่ยง ดังนี้
(1) ค่าคะแนนของ “ผลกระทบ” (Impact: I) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน

ผลกระทบที่เกิด

ต่า

1

ปานกลาง

2

สูง

3

สูงมาก

4

มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบตั ิงานและ
การให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (1/2 ชั่วโมง)
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านระดับกอง การให้บริการแก่ประชาชน
หรือมีผลต่อการปฏิบตั ิงานและการให้บริการปานกลาง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในเวลา
พอสมควร (1/2 วัน)
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านระดับ สลค. และการปฏิบัติงานที่เป็นการประสาน
ราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการสูง แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา 1 วัน
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี หรือ
มีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูงมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 1 วัน

(2) ค่าคะแนนของ “โอกาสที่จะเกิด” (Likelihood: L) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับโอกาส
ที่จะเกิด
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คะแนน

โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึน้

1

มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
ภายใน 12 เดือน หรือไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลย
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสีย่ งขึ้นได้ภายใน 6 เดือน
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน 3 เดือน
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ สลค.
อย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นเสมอ หรือเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

2
3
4
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(3) ค่าคะแนนของ “การควบคุมในปัจจุบัน” แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
การควบคุม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

คะแนน

สถานะของการควบคุมในปัจจุบนั

1
2
3

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากที่สุดแล้ว หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือสามารถควบคุมความเสีย่ งได้ในระดับปานกลาง
ไม่มีการควบคุม หรือการควบคุมทีม่ ีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

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

คะแนน

โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง

1
2

มีความยากมากที่จะปรับปรุงให้ดขี ึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีอยูใ่ นปัจจุบันดีมากอยู่แล้ว
มีความยากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีในปัจจุบันอยู่ในระดับเพียงพอ
ที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากขึ้น หรือการควบคุมที่มอี ยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
ความเสีย่ งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

3

(5) ค่าคะแนนของ “ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง” (Timescales: T) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ความเร่งด่วน
ต่า
ปานกลาง
สูง

คะแนน
1
2
3

ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
ไม่สามารถเริ่มและทาให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
สามารถดาเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6-12 เดือน
สามารถดาเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
ระดับความวิกฤต = ผลกระทบ (I) * โอกาสที่จะเกิด (L)

ระดับความวิกฤต
ความเสี่ยงที่มีวิกฤตมาก
ความเสี่ยงที่มีวิกฤตน้อย

ผลคูณ
12-16
<12

ระดับความเสี่ยง
ระดับ สลค. (Corporate Risk)
ระดับกอง กลุ่ม ศูนย์ฯ (Departmental Risk)

ลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (priority for action) คือความสาคัญเร่งด่วนของความเสี่ยงที่จะต้อง
ดาเนินการปรับปรุง เป็นผลคูณของระดับผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น และ
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง ผลคูณที่ได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ
ลาดับความสาคัญ = ผลกระทบ (I) x โอกาสที่จะเกิด (L) x ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น (A) x ความเร่งด่วน
ที่จะปรับปรุง (T)
ระดับความสาคัญ
สาคัญมาก
สาคัญปานกลาง
สาคัญน้อย

ผลคูณ
>75
>50
<=50
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1.3 การรายงานผลการดาเนินการและการทบทวน
1.3.1 ระยะเวลาการรายงาน
(1) รายการความเสี่ยงของ สลค. ได้กาหนดระยะเวลาในการรายงานใน 2 ลักษณะ คือ
(1.1) ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดาเนินการตามมาตรการ
ที่กาหนดไว้ได้
(1.2) รอบระยะเวลา โดยแบ่ ง เป็ น รอบ 3 เดื อ น (เดื อ นธั น วาคม) รอบ 6 เดื อ น
(เดือนมีนาคม) รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน) และรอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน)
(2) รายการความเสี่ยงในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ได้กาหนดระยะเวลาในการรายงานคือ ให้รายงานผลฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
1.3.2 การทบทวนความเสี่ยง รายการความเสี่ยงที่กาหนดพร้อมรายละเอียด ได้แก่ ระดับคะแนนต่าง ๆ
สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน มาตรการใหม่ มาตรการฉุกเฉิน ฯลฯ สามารถ
ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาเพื่อ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
ในการรายงานผลการดาเนิ น การ เมื่อพบว่า มีปั ญหาอุ ปสรรคในการควบคุ ม ความเสี่ ย ง หรือ ไม่ส ามารถ
ด าเนิ น การตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ไ ด้ จ ะมี ก ารทบทวนความเสี่ ย งด้ ว ย เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2
สรุป ผลการบริหารความเสี่ยงของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 สรุปผลการบริหารความเสี่ยงของสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1.1 ผลการบริหารความเสี่ยงระดับ สลค. จานวน 12 รายการ
รายการความเสี่ยง
(1) มติ ครม. ผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่ นในสาระสาคัญหรือมีการสะกด
ค าไม่ ถู ก ต้ อ งจนท าให้ ค วามหมายเปลี่ ย นแปลงไปในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของเนื้อหา
(2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาทีต่ ้องดาเนินการ
(3) บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการ
สะกดคาผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทาให้ความหมายเปลีย่ นแปลงไป
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเรื่อง
(4) การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมติ ครม.
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
(5) การจัดทาสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง
(6) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผยในขั้นตอน
การปฏิบัติงานของ สลค.
(7) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด
(8) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน
(9) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(10) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
ครม. ขัดข้อง
(12) การจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า

ระดับการยอมรับ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้













รายการความเสี่ ย งที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ จ านวน 12 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
ทั้งนี้ รายการที่ (8) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
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งบประมาณในไตรมาสที่ 1 – 4 ร้ อยละ 100 ในขณะที่การบริห ารงบประมาณเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 4.84 (เบิกจ่ายจริง 484,451,621.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.34 ผูกพันงบประมาณ 348,567,182.08 บาท
คิดเป็นร้อยละ 39.81 รวมเบิ กจ่ายและผูกพัน 833,018,803.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.16) (ข้อมูล ณ วันที่
24 สิ งหาคม 2562) โดยผลการเบิ กจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังมีรายการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
และยังไม่ครบกาหนดส่งมอบงาน รวมทั้งมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์และอื่น ๆ
เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 โดยกาหนดการส่งมอบงานและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ (ภายในกันยายน 2562) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สลค. จะมีการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด แต่ สลค. มียอดเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้ว 833,018,803.59 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.16 ของงบประมาณที่ได้รับและสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ก าหนดไว้ จึ ง เป็ น ไปตามมาตรการ
ด้านงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่กาหนดเป้าหมายการใช้งบประมาณ
โดยหากหน่วยงานสามารถดาเนินการได้ตามแผนฯ ที่กาหนดไว้แล้วแต่ต่ากว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดาเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว ดังนั้น จึงถือว่ารายการความเสี่ยงรายการนี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2.1.2

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) จานวน 20 รายการ

กอง กลุ่ม และศูนย์

จานวนรายการความเสี่ยง

สลธ.
กปค.
กนธ.
กบส.
กพต.
กวค.
กสค.
กอค.
กพน.
กคอ.
กตส.
กพร.
ศปท.

4
5
5
7
5
4
3
10
3
3
3
3
4

ระดับการยอมรับ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4
5
5
7
5
4
3
10
3
3
2
1
3
4
-

2.1.2.1 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จานวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95
2.1.2.2 ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นรายการความเสี่ยง
ในความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผน
การตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กาหนดเรื่องที่จะตรวจสอบรวม 22 เรื่อง
ผลการการดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 17 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบ จานวน 1 เรื่อง
และยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 4 เรื่อง เนื่องจากมีบุคลากรโอนย้ายระหว่างปี ประกอบกับบางครั้งมีความจาเป็ น
ต้องขยายขอบเขตและประเด็น การตรวจสอบเพื่อให้เรื่องที่ตรวจสอบมีความชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
จึงทาให้การปฏิบัติงานไม่สามารถแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจาปี
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2.1.3

ข้อสรุป/ข้อสังเกต
การบริ ห ารความเสี่ ยงในปี ที่ ผ่ า นมา สลค. ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ยง
มาอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละรายการได้นาความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบมาบริหาร
จัดการและแก้ไข ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือปัญหาขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั้งใน
ระดับ สลค. และในระดับกอง กลุ่ม ศูนย์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้รับผิดชอบจึงควรมีการวางแผนเพื่อ
ป้องกันปัญหาและวิกฤตให้เหมาะสมกับองค์กรให้มากที่สุด

2.2 ทิศทางการบริหารความเสี่ยงของส านักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ท่ามกลางความเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ในปัจจุบัน การดาเนินงานของ สลค. ต้องเผชิญกับ การ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาไม่ ว่ า จะเป็ น จากปั จ จั ย ภายนอก เช่ น การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย เศรษฐกิ จ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ปัจจัยภายใน เช่น การดาเนินงานขององค์กร โครงสร้างองค์กร การบริหาร
จัดการข้อมูล เป็นต้น การบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา แม้กอง กลุ่ม และศูนย์ รวมทั้งคณะทางานบริหารระบบ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. จะตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายระดับการยอมรับความเสี่ยงที่กาหนดขึ้น โดยมีการประสานงานและร่วมมือกัน
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จนทาให้ผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สลค. อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภารกิจของ สลค. ตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับราชการของรัฐสภา ราชการในพระองค์
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการของคณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ชื่ อ มโยงไปยั ง ผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนซึ่ งมีความสาคัญมาก และในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการหรือทุกขั้นตอน
แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ถือว่ามีความสาคัญ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อประเทศชาติหรือประชาชนในวงกว้างได้
ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สลค. มีวิสัยทัศน์ว่า “สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น กลไกหลัก
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ” ดังนั้น จึงจาเป็นที่การปฏิบัติงานในทุกระดับ
ของ สลค. จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือการไม่สามารถดาเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบเวลา
ที่กฎหมายกาหนดหรือตามมาตรฐานการทางานในส่วนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ โดยให้ความสาคัญในการพิจารณา
ทบทวนถึงข้อผิ ดพลาดและกาหนดวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ ข้อผิ ดพลาดดังกล่าวเกิดซ้าอีกหรือลดการเกิด
ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสาคัญกับเรื่องที่มีโอกาสจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิช อบด้ว ย
ทั้งนี้ ทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรให้ความสาคัญ ดังนี้
ระดับผู้บริหาร
เนื่ อ งจากการให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของผู้ บ ริ ห ารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ
ที่มีผลต่อความสาเร็จของบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะทางานฯ จึงต้องพยายามเชื่อมโยงและปรับบทบาท
ของตนเองเพื่ อ ให้ ส ามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการบริ ห ารงานหรื อ ตอบสนองต่ อ นโยบายของผู้ บ ริ ห าร
ให้มากขึ้น เช่น การนานโยบาย ประเด็นปัญหาในการทางานที่ผู้บริหารโดยเฉพาะเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี
ที่ได้มีข้อสั่งการ ข้อสังเกตมาพิจารณาประกอบในการกาหนดรายการความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือปรับ/เพิ่มมาตรการควบคุม
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ระดับคณะทางานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค.
คณะทางานฯ ควรมีการประชุมเพื่อสื่อสารและซักซ้อมการจัดการปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารความเสี่ยงกับบุคลากรของ สลค. เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
ในงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในกรณีที่ไม่มี
การบริหารความเสี่ยง หรือไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ควรดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยง
ให้ ม ากขึ้ น เช่ น การจั ด บรรยายเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง าน
การสอดแทรกเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการบรรยายหรืออบรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
คณะทางานฯ ควรปรับบทบาทหรือรูปแบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นลักษณะเชิงรุกมากขึ้น
โดยให้ ความส าคัญ ในการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ห รือปัจจัยแวดล้ อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่อาจสร้าง
ความเสี ย หายหรื อ กระทบต่ อ สลค. และคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ มี ม าตรการบริ ห ารความเสี่ ย งล่ ว งหน้ า
ทั้งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อการพัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้น เช่น การกระตุ้นหรือสนับสนุนให้กอง กลุ่ม
และศูนย์ นานโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร รวมทั้งข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ไปพิจารณา
กาหนดรายการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือปรับ/เพิ่มมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยทาให้ลดข้อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ระดับกอง กลุ่ม และศูนย์
(1) ผู้อานวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้ าศูนย์ ต้องให้ความร่วมมือในการสื่ อสารให้ เจ้าหน้ า ที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ ต่าง ๆ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการตระหนัก รู้
และให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยป้องกันหรือลดปัญหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะที่จะทาให้
เกิดความเสียหายหรื อกระทบต่อ สลค. หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้
ต้ อ งช่ ว ยกั น สร้ า งบรรยากาศ วั ฒ นธรรม หรื อ ค่ า นิ ย มในหน่ ว ยงานที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
หรือข้อผิดพลาดเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคนกล้า เปิดเผยและยอมรับความผิดพลาดและตระหนักที่จะดาเนินการ
เพื่อป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เสมือนเป็นเรื่องปกติและถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หรือกระบวนการ
ในการทางาน ซึ่งจะนาไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือกาหนดมาตรการร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงและ
ป้องกันข้อผิดพลาดมิให้กลับมาเกิดขึ้นอีก
(2) ผู้อานวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ในฐานะเป็นผู้ ใกล้ชิดและมีห น้าที่กากับ การ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ โดยตรง รวมทั้งผู้แทนกอง กลุ่ม และศูนย์ จะต้องเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ ยง
รวมทั้ง กระตุ้น และกากับ /กาชับ ให้บุค ลากรในสัง กัด ทุก คนนาหลัก การบริห ารความเสี่ย งไปประยุก ต์ใ ช้
ในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ เพื่ อให้กระบวนการทางานในทุกภารกิจของ สลค. มีการดาเนินการอย่าง
ถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม
(3) ผู้อานวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ควรให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ ข อง
ผู้แทนความเสี่ยง โดยช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวและพิจารณาให้มีการหมุนเวียนทีมเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคานึงว่า ควรทาให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงซึ่งจะนาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ในวงกว้างมากขึ้นด้วย
(4) กอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ควรพิจารณาทบทวนมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของ
รายการความเสี่ยงแต่ละรายการทั้งหมด เพื่อปรับ หรือเพิ่ม หรือพัฒนามาตรการให้สามารถป้องกันหรือลด
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ข้ อ ผิ ด พลาดได้ ดี แ ละรั ด กุ ม ยิ่ ง ขึ้ น โดยให้ ค วามส าคั ญ เป็ น พิ เ ศษกั บ รายการที่ ผ ลการด าเนิ น การ
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ สลค. และรายการที่มีข้อผิดพลาด
ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดาเนินการของ สลค. รวมทั้งภารกิจที่มีปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทางานเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ควรประเมินปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทางานต่าง ๆ เพื่อกาหนดรายการความเสี่ยงให้ครอบคลุม
หรือเพียงพอต่อการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป หรือบรรลุวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ เช่น การนานโยบายและประเด็นปัญหาของผู้บริหารหรือประเด็นสงสัยของ
หน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
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ส่วนที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและแผนยุทธศาสตร์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์ สลค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ”
และได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่ อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
มี เ ป้ า ประสงค์ คื อ 1) ส่ ว นราชการที่ จ ะเสนอเรื่ อ งมี ค วามเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่ อ งฯ
อย่างเคร่งครัด 2) บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงประโยชน์
สู ง สุ ด ของประชาชน 3) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ค วามถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ 4) การจั ด ประชุ ม
คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนิน การตามนโยบายและมติคณะรั ฐ มนตรี
และพัฒนาฐานข้อ มูล สาหรั บ การเสนอแนะเชิงนโยบาย มีเป้าประสงค์คือ 1) ส่ ว นราชการรายงานผล
การดาเนิน การตามนโยบายและมติคณะรัฐ มนตรีตามระยะเวลาที่กาหนด และ 2) คณะรัฐมนตรีมี ข้ อ มูล
การติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ มีเป้าประสงค์คือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา มีเป้าประสงค์
คือ 1) ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 2) สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฎหมาย และข้อมูล
สาคัญ 3) ประชาชนรับรู้ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านในภารกิ จหลัก
ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าประสงค์คือ 1) บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ เอื้อต่อการพัฒนา
องค์กร สลค. ในอนาคต 2) ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
3) การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะทางานฯ จึงได้กาหนดรายการความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์ กร
เพื่อให้ มีการก าหนดมาตรการป้ อ งกัน และกากับดู แลให้ ก ารปฏิบั ติราชการและการพัฒ นาองค์ กรเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนยุทธศาสตร์ สลค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
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3.2 แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

3.2.1 กรอบแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการประชุมคณะทางานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค.
ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อวั นที่ 11 ตุ ลาคม 2562 ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาการทบทวนความเสี่ ยงของ สลค. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับทราบกรอบแผนบริห ารความเสี่ ยง สลค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบกับเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 รองเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) ได้รับทราบ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึง่ มีการปรับปรุงรายการความเสี่ยงให้
เป็นปัจจุบันตามความเห็นของ กอง กลุ่ม และศูนย์ ดังนี้
3.2.1.1 ความเสี่ยงระดับ สลค. จานวน 12 รายการ ดังนี้
รายการความเสี่ยงระดับ สลค.
1.

มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญจนทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเนื้อหา

2.

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ

3.

บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทาให้ข้อความหาย
หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเรื่อง

4.

การติดตามและรายงานการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

5.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง

6.

การจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า

7.

การจัดทาสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง

8.

ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.

9.

การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด

10.

การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน

11.

การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

12.

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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3.2.1.2 ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ สลค. จานวน 18 รายการ จาแนกตามผู้รับผิดชอบหลัก
ดังนี้
1) สานักงานเลขาธิการ
1.1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
1.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
1.3) การดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ข อง สลค. ไม่แล้ ว เสร็ จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4) การร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส
2) กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
2.1) การน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ส าคั ญ ของ สลค. ที่ มี ชั้ น ความลั บ หรื อ อยู่ ใ น
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2.2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
2.3) เรื่ องเสนอคณะรัฐ มนตรีที่มีชั้นความลั บถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายในหรือผู้ ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น
2.4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
2.5) การดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ข อง สลค. ไม่แล้ ว เสร็ จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
3) กองนิติธรรม
3.1) การนาข้อ มูล ภารกิจสาคัญของ สลค. ที่มีชั้น ความลับหรือ อยู่ใ นกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
3.2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น
3.3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3.4) การดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ข อง สลค. ไม่แล้ ว เสร็ จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
3.5) การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภามีข้อผิดพลาด
4) กองบริหารงานสารสนเทศ
4.1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
4.2) การนาข้อ มูล ภารกิจสาคัญของ สลค. ที่มีชั้น ความลับหรือ อยู่ใ นกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
4.3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ขัดข้อง
4.4) ระบบ M – VARA ไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
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4.5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
4.6) การดาเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ข อง สลค. ไม่แล้ ว เสร็ จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
4.7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.
5) กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
5.1) การนาข้อ มูล ภารกิจ สาคัญของ สลค. ที่มีชั้น ความลับหรือ อยู่ใ นกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
5.3) การดาเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ข อง สลค. ไม่แล้ ว เสร็ จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
5.4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน
5.5) การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
6) กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
6.1) การนาข้อ มูล ภารกิจ สาคัญของ สลค. ที่มีชั้น ความลับหรือ อยู่ใ นกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
6.2) เรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ชั้ น ความลั บ ถู ก เปิ ด เผยแก่ บุ ค คลภายนอก
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
6.3) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ หรื อ จ าเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
6.4) การดาเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ข อง สลค. ไม่แล้ ว เสร็ จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
7) กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
7.1) การนาข้อ มูล ภารกิจ สาคัญของ สลค. ที่มีชั้น ความลับหรือ อยู่ใ นกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
7.2) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ หรื อ จ าเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
7.3) การดาเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ข อง สลค. ไม่แล้ ว เสร็ จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
8) กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.1) การนาข้อมูล ภารกิจ สาคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรือ อยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
8.2) เรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ชั้ น ความลั บ ถู ก เปิ ด เผยแก่ บุ ค คลภายนอก
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
8.3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
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8.4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด
8.5) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกาหนดเวลา
8.6) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.
8.7) วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสาคัญ
ต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสวยงาม พร้อมใช้งาน
8.8) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9) กลุ่มงานดู แลและพั ฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
9.1) การน าข้อมูล ภารกิ จส าคั ญ ของ สลค. ที่มีชั้นความลั บหรื อ อยู่ ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
9.2) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ หรื อ จ าเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
9.3) การด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปีข อง สลค. ไม่ แ ล้ ว เสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
10) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี
10.1) การน าข้อมูล ภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลั บหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
10.2) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ หรื อ จ าเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
10.3) การดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้ ว เสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
11) กลุ่มตรวจสอบภายใน
11.1) การนาข้อมูลภารกิจสาคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
11.2) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ หรื อ จ าเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
11.3) การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12.1) การนาข้อมูลภารกิจสาคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
12.2) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ หรื อ จ าเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
12.3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
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13) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
13.1) การนาข้อมูลภารกิจสาคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
13.2) ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าคั ญ หรื อ จ าเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
13.3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
13.4) แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจาปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
3.2.2 คะแนนรายการความเสี่ยงระดับ สลค. และคะแนนรายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม
และศูนย์
จากการประเมินคะแนนและจัดลาดับความสาคัญของรายการความเสี่ยง โดยคานวณจาก
ผลคูณของผลกระทบ (Impact: I) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) สามารถจาแนกความเสี่ยงระดับ สลค.
และความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม ศูนย์ฯ ได้ดังนี้
3.2.2.1 รายการความเสี่ ย งระดั บ สลค. [รายการความเสี่ ย งที่ มี ร ะดั บ ความวิ ก ฤต
อยู่ในระดับ วิกฤตมาก (ผลคูณเท่ากับ 12-16) โดยมาจากผลคูณของผลกระทบ (Impact: I) และโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood: L)] มีจานวน 12 รายการ [โดยเรียงตามลาดับความสาคัญ (ลาดับความสาคัญมาจาก
ผลคู ณ ของผลกระทบ (Impact: I) โอกาสที่ จ ะเกิ ด (Likelihood: L) ความสามารถที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ให้ ดีขึ้น
(Ability to improve: A) และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง (Timescales: T)] ประกอบด้วย

รายการความเสี่ยงระดับ สลค.
1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญ
จนทาให้ความหมายเปลีย่ นแปลงไปในส่วนทีเ่ ป็นสาระสาคัญ
ของเนื้อหา
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้อง
ดาเนินการ
3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือคลาดเคลื่อนจนทาให้ข้อความหาย หรือเปลีย่ นแปลงไปใน
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเรื่อง
4) การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
6) การจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า
7) การจัดทาสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง

ผล โอกาส การ
ความ ความ
คะแนน
กระทบ ที่จะ ควบคุม สามารถ เร่งด่วน
ลาดับ
เกิด
ใน
ที่จะ
ที่จะ
ความ
(I)
(L) ปัจจุบัน ปรับปรุง ปรับปรุง สาคัญ
ให้ดีขึ้น (T) (I*L*A*T)

4

4

2

(A)
3

4

4

2

2

3

96

4

4

1

3

2

96

4

4

2

2

3

96

4

3

2

2

3

72

4
4

3
3

2
2

2
2

3
3

72
72

2

96
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ผล โอกาส การ
ความ ความ
คะแนน
กระทบ ที่จะ ควบคุม สามารถ เร่งด่วน
ลาดับ
เกิด
ใน
ที่จะ
ที่จะ
ความ
(I)
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ปรั
บ
ปรุ
ง
ปรั
บ
ปรุ
ง
ส
าคัญ
(L)
ให้ดีขึ้น (T) (I*L*A*T)

รายการความเสี่ยงระดับ สลค.
8) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.
9) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาด
10) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน
11) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
12) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4

3

2

(A)
2

4

3

2

2

3

72

4
4

3
3

3
2

2
3

3
2

72
72

3

3

1

3

3

54

3

72

3.2.2.2 รายการความเสี่ ย งระดั บ กอง กลุ่ ม และศู น ย์ [รายการความเสี่ ย งที่ มี
ผลคูณของผลกระทบ (Impact: I) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) อยู่ในระดับที่มีวิกฤตน้อย (ผลคูณ
น้ อยกว่า 12)] มีจ านวน 18 รายการ [โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ (ล าดับความส าคัญมาจากผลคู ณ
ของผลกระทบ (Impact: I) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น (Ability
to improve: A) และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง (Timescales: T)] ประกอบด้วย
รายการความเสี่ยงระดับกอง
กลุ่ม และศูนย์

ผล
กระทบ
(I)

โอกาส
การ
ความ
ที่จะเกิด ควบคุมใน สามารถ
(L)
ปัจจุบนั
ที่จะ
ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
(A)

สานักงานเลขาธิการ
4
2
2

1.

การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

3.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

ความ คะแนน
กอง
เร่งด่วน ลาดับ
กลุ่ม
ที่จะ
ความ
และ
ปรับปรุง สาคัญ
(T) (I*L*A*T) ศูนย์ฯ

3

3

72

1

2

2

36

2

2

2

36

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
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รายการความเสี่ยงระดับกอง
กลุ่ม และศูนย์
4.

1.

2.

การร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการ
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส

ผล
กระทบ
(I)

4

โอกาส
การ
ความ
ที่จะเกิด ควบคุมใน สามารถ
(L)
ปัจจุบนั
ที่จะ
ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
(A)

2

ความ คะแนน
กอง
เร่งด่วน ลาดับ
กลุ่ม
ที่จะ
ความ
และ
ปรับปรุง สาคัญ
(T) (I*L*A*T) ศูนย์ฯ

2

2

2

32

สลธ.

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

3

3

72

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กปค.

การจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กาหนด
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น

4

2

2

3

3

72

4

2

2

3

3

72

4.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่
ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

5.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

กองนิติธรรม
4
2

2

3

3

72

3.

1.

การนาข้อมูลภารกิจสาคัญของ สลค. ทีม่ ี
ชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น

4

2

2

3

3

72

3.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่
ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

กปค.
กนธ.
กวค.
กอค.
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กปค.
กนธ.
กวค.
กอค.
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
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รายการความเสี่ยงระดับกอง
กลุ่ม และศูนย์

ผล
กระทบ
(I)

19

โอกาส
การ
ความ
ที่จะเกิด ควบคุมใน สามารถ
(L)
ปัจจุบนั
ที่จะ
ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
(A)

ความ คะแนน
กอง
เร่งด่วน ลาดับ
กลุ่ม
ที่จะ
ความ
และ
ปรับปรุง สาคัญ
(T) (I*L*A*T) ศูนย์ฯ

4.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

5.

การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา
มีข้อผิดพลาด

4

1

4

1

1

4

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กนธ.

กองบริหารงานสารสนเทศ
4
2
2

3

3

72

กบส.

1.
2.

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
ของ คณะรัฐมนตรีขัดข้อง
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

4

2

2

3

3

72

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ขัดข้อง
ระบบ M – VARA ไม่สามารถทางาน
ได้อย่างสมบูรณ์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

4

2

2

3

3

72

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กบส.

3

2

2

3

3

54

กบส.

3

3

1

2

2

36

6.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

7.

การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
4
1
2
1
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
3
สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

1

4

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กบส.
กอค.

3

72

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

2

36

3.
4.
5.

1.

2.

3

3

1

2

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
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รายการความเสี่ยงระดับกอง
กลุ่ม และศูนย์
3.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

4.

ผล
กระทบ
(I)

2

36

การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนือ้ หา
3
3
1
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน
การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
3
1
1
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2

2

36

3

3

27

กพต.
กนธ.

3

3

72

2.

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น

4

2

2

3

3

72

3.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

4.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กปค.
กนธ.
กวค.
กอค.
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์

3

72

2

36

1.

1.

2.

3

2

ความ คะแนน
กอง
เร่งด่วน ลาดับ
กลุ่ม
ที่จะ
ความ
และ
ปรับปรุง สาคัญ
(T) (I*L*A*T) ศูนย์ฯ

2

5.

3

โอกาส
การ
ความ
ที่จะเกิด ควบคุมใน สามารถ
(L)
ปัจจุบนั
ที่จะ
ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
(A)

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
3
สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กพต.

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
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รายการความเสี่ยงระดับกอง
กลุ่ม และศูนย์
3.

1.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

ผล
กระทบ
(I)

3

21

โอกาส
การ
ความ
ที่จะเกิด ควบคุมใน สามารถ
(L)
ปัจจุบนั
ที่จะ
ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
(A)

3

2

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

ความ คะแนน
กอง
เร่งด่วน ลาดับ
กลุ่ม
ที่จะ
ความ
และ
ปรับปรุง สาคัญ
(T) (I*L*A*T) ศูนย์ฯ

2

2

36

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์

3

3

72

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กปค.
กนธ.
กวค.
กอค.
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอค.

2.

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น

4

2

2

3

3

72

3.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

4.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

5.

การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
4
1
2
1
1
ผิดพลาด หรือไม่ทันกาหนดเวลา
การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
4
1
2
1
1
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
4
1
1
1
1
หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
สาคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ใน
สภาพสวยงาม พร้อมใช้งาม
การทุจริตในการปฏิบตั ิงาน การขอ
4
1
1
1
1
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
3
3
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

6.
7.

8.

1.

4
4
4

กบส.
กอค.
กอค.

4

กอค.

72

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
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รายการความเสี่ยงระดับกอง
กลุ่ม และศูนย์

ผล
กระทบ
(I)

โอกาส
การ
ความ
ที่จะเกิด ควบคุมใน สามารถ
(L)
ปัจจุบนั
ที่จะ
ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
(A)

ความ คะแนน
กอง
เร่งด่วน ลาดับ
กลุ่ม
ที่จะ
ความ
และ
ปรับปรุง สาคัญ
(T) (I*L*A*T) ศูนย์ฯ

2.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

3.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

1.

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
3
3
72
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

3.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

3

3

72

1.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

3.

การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

3

3

2

2

2

36

3

3

72

1.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กตส.
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
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รายการความเสี่ยงระดับกอง
กลุ่ม และศูนย์

ผล
กระทบ
(I)

23

โอกาส
การ
ความ
ที่จะเกิด ควบคุมใน สามารถ
(L)
ปัจจุบนั
ที่จะ
ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
(A)

ความ คะแนน
กอง
เร่งด่วน ลาดับ
กลุ่ม
ที่จะ
ความ
และ
ปรับปรุง สาคัญ
(T) (I*L*A*T) ศูนย์ฯ

2.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

3.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

3

3

72

1.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
4
2
2
สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้

3

3

1

2

2

36

3.

การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

3

3

2

2

2

36

4.

การดาเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค.
ประจาปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนด

2

1

2

2

2

8

กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
กอง
กลุ่ม
และ
ศูนย์
ศปท.

24
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ภาคผนวก
หน้า

1. รายละเอียดรายการความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1)
มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญ
จนทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเนื้อหา
2)
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ
3)
บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
จนทาให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเรื่อง
4)
การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
5)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
6)
การจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า
7)
การจัดทาสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
8)
ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอน
การปฏิบัติงานของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
9)
การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด
10) การบริหารงบประมาณของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามแผน
11) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
12) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

26
29
32
36
38
40
42
44
46
48
50
52
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1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญจนทาให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเนื้อหา
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
4
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
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สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าที่ในการจัดทามติคณะรัฐมนตรี และแจ้งให้กระทรวง กรม และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ในการจัดทามติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ สลค. อาจเกิด
กรณีที่มีข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญจนทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเนื้อหา
จึงอาจทาให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ต้ อ งมี ก ารทบทวนแก้ ไ ขมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า วอั น มี ผ ลท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น การ และกรณี ที่ แ จ้ งมติ
คณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เกิดความไม่ชัดเจนจนนาไปสู่การตีความและต้องมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นอีกครั้งเพื่อสร้าง
ความชัดเจน
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีเวลาศึกษาเรื่องที่รับผิดชอบ 1. หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมมี ติ
รวมทั้งศึกษาปัญหาข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 2. การปฏิบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องไม่เป็นตาม
(ถ้ามี) เพื่อประกอบในการยกร่างมติอย่างเพียงพอ
เจตนารมณ์ และการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี
2. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ จั ด ท าร่ า งมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ยั ง ไม่ มี ค วาม
ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความเสียหายโดยรวม
เชี่ยวชาญ หรือชานาญงานเพียงพอ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. เจ้าหน้าที่จดประเด็นการอภิปรายไม่ครบถ้วน
3. อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือขอให้พิจารณาทบทวน แก้ไข
4. หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งน าเสนอข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจากหน่วยงานหรือผู้ที่มสี ่วนได้
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
5. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง ให้ ค วามเห็ น มาไม่ ค รบถ้ ว น
4. มติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จล่าช้า
ทุกหน่วยงาน
6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด/ผู้ชี้แจงนาเสนอความเห็นในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเอกสาร หรื อมีเอกสารแต่ไม่แจก
ในที่ประชุม
7. ขาดการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละสอนงานในการ
จดบันทึกและจัดทามติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อขาด
บุคลากรในด้านนี้ลง เช่น เจ้าหน้ าที่เดิมเลื่อนตาแหน่ง
ลาออก เกษียณราชการ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ สลค. ที่เข้ารับ
ภารกิ จใหม่ จึ ง ขาดทั ก ษะในการจดบั น ทึ ก และจั ด ท า
มติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง
8. กาหนดเวลาในการจัดทามติคณะรัฐมนตรีค่อนข้า งสั้น
เพื่อให้สามารถแจ้งส่วนราชการได้เร็ว ดังนั้น จึงมีเวลา
ยกร่างมติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างจากัดและทาให้อาจเกิด
ความผิดพลาด

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ภายใน : สลค.
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
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ระดับการยอมรับความเสี่ยง
การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 0 เรื่อง
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. มีกลไกคณะทางานจัดทามติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการ และติดตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะทาหน้าที่
ประสานงานเพื่อให้การจัดทามติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความสอดคล้อง
และไม่ซ้าซ้อนกัน
2. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทาเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จดั ทาร่างมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้อานวยการกอง และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่กากับดูแลก่อนนาเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
3. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รัฐมนตรีแจ้งด้วยวาจาให้ประสานขอเอกสาร
ความเห็นที่รัฐมนตรีชี้แจงเพื่อประกอบการจัดทามติคณะรัฐมนตรี และประสานงานกับรัฐมนตรี
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของร่างมติเรื่องนั้นก่อนดาเนินการต่อไปด้วย
4. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจดมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหรือความเห็น
ที่ส่งมาเพิ่มเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากเอกสารที่กองการประชุมคณะรัฐมนตรีแจกวางไว้
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ตรวจสอบจากรายการรับเอกสารของเคาน์เตอร์รับเรื่อง
และสารบรรณกลาง สานักงานเลขาธิการ ตลอดจนงานธุรการของแต่ละกองด้วย
5. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทาและแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานมติคณะรัฐมนตรี
อย่างละเอียดก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
6. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น กากับ ตรวจสอบ กลั่นกรองการจัดทาร่างมติคณะรัฐมนตรี
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิอย่างละเอียด รอบคอบ
7. มอบหมายให้มผี ู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของมติคณะรัฐมนตรี
เป็นการเฉพาะด้วย
8. กาหนดแนวทางปฏิบัติในการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การจัดทามติคณะรัฐมนตรี
9. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดทามติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรูเ้ กี่ยวกับการจัดทา
มติคณะรัฐมนตรี เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ และให้หมั่นหาความรู้เพิม่ เติม
และติดตามข่าวสารอย่างสม่าเสมอ
10. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพิม่ เติมสาหรับการจัดทา
มติคณะรัฐมนตรี และมีการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดทามติคณะรัฐมนตรี
อย่างสม่าเสมอ
11. ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจดบันทึกและจัดทามติคณะรัฐมนตรี
แก่เจ้าหน้าที่ สลค. อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

ม.ค. 54-ปัจจุบัน

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้

-

-

-

-

-

-

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
4
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
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สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าที่ในการนาเรื่องของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องที่มีกาหนดเวลาดาเนินการ เช่น การลงนามในสัญญา
บันทึกความเข้าใจ ได้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ ยวกั บระยะเวลาที่ สลค. จะต้ องน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ ประกอบกั บในบางเรื่องอาจมีข้ อจากัดในการ
ดาเนินการเพราะอาจเป็นเรื่องเร่งด่วน รวมทั้งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและมีการเสนอเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหา หาก สลค. เสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าจะทาให้ราชการเสียหาย ประเทศต้องสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ส่วนราชการบางแห่งยังไม่ปฏิบตั ิตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีไม่สามารถรับทราบสถานการณ์และ/หรือ
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้ทันการณ์
พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่กาหนด
2. เจ้าหน้าที่ สลค. ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไป
ตามกาหนดเวลาที่จะนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน
ไม่เป็นไปตามที่กาหนด 0 เรื่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เป็นไปตามที่กาหนด ไม่เกิน 4 เรื่อง
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
4 เรื่อง 3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณ สานักงานเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าทีร่ บั -ส่งเอกสารนอกเวลา
ราชการและจะมีการประสานแจ้งผู้อานวยการกองทางโทรศัพท์กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน
2. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนจะมีการประสานงานล่วงหน้าและดาเนินการคูข่ นาน
3. กรณีประเภทเรื่องที่มีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ เช่น เรื่องการลงนามในสัญญา หรือ
บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องไม่ระบุระยะเวลาลงนามในหนังสือ
เสนอเรื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องเพื่อขอทราบกาหนดเวลาที่ชัดเจน
4. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องต้องจัดทาเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะทางาน
จัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีกาหนด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีเรื่องทีต่ ้องรอความเห็นของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องที่มีข้อมูล สาระสาคัญของเรื่อง หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนหรือ
ผิดพลาด ซึ่งต้องประสานงานให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดาเนินการหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี
5. ติดตามสถานภาพเรื่องโดยใช้ระบบติดตามสถานภาพเรื่อง (csr-monitoring) โดยเจ้าหน้าที่จดั ทา
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีจะต้องปรับข้อมูล (update) ในระบบให้เป็นปัจจุบัน
6. ใช้กลไกคณะทางานจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะทาหน้าทีป่ ระสานให้เรื่องดาเนินการ
ตามกาหนดเวลา และจัดทาสรุปบัญชีเรื่องพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นระยะ
7. จัดทารายงานสถานะและระดับความเร่งด่วนของเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีรายสัปดาห์
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ (ทุกวันพุธ)
8. กรณีเรื่องใดมีกาหนดเวลา/ความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าที่ สลค.
ที่จัดทาเรื่องนั้นระบุข้อมูลเกีย่ วกับกาหนดเวลา/ความจาเป็นเร่งด่วนนั้นให้ชัดเจนในบันทึกที่เสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย
9. กาชับเจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ใช้ checklist ตรวจสอบบันทึกเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่กาหนด
10. กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจาเป็น ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องและผู้อานวยการกลุ่มงานที่จดั ทาบันทึก
เสนอเรื่องติดตามสถานะความก้าวหน้าของเรื่องตลอดกระบวนการจนกว่าบันทึกจะเสนอไปยัง
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
11. กรณีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดาเนินการจะมีการส่งหนังสือถามความเห็นให้หน่วยงานที่ต้อง
ตอบความเห็นทางโทรสาร พร้อมกับโทรแจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อยืนยันว่า
ได้รับหนังสือถามความเห็นแล้วด้วย
12. เผยแพร่แนวปฏิบัติแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีโดยจัดพิมพ์ checklist
เป็นเอกสารและเผยแพร่ผา่ นทางอินเทอร์เน็ต และกาชับให้มีการใช้อย่างเคร่งครัด
13. ให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความสาคัญในการประสานติดตามเรื่องที่มีกาหนด
ระยะเวลา
14. กองการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานกับคณะทางานของนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามเร่งรัดนาเรื่องที่จาเป็น เร่งด่วนหรือเรื่องที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สั่งการให้นาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันตามกาหนดเวลา

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ม.ค. 54–ปัจจุบัน

ต.ค. 57–ปัจจุบัน

ต.ค. 57–ปัจจุบัน
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
15. กองการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามเรื่องจากการคาดหมายของกอง และเรื่องเร่งด่วนที่ได้รับการ
ประสานจากกองที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเรื่องที่มีคาสั่งการจากเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบว่ามีเรือ่ งใดต้องติดตามหรือเร่งรัดเรื่องที่มีความเร่งด่วนเพื่อนามาจัด
เข้าระเบียบวาระการประชุมเพิม่ เติม
16. กรณีเป็นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องส่งหนังสือเสนอเรื่องพร้อมสาเนา
เอกสาร กรณีไม่จดั ทาสาเนาเอกสารส่งมาด้วย ให้ประสานกองเจ้าของเรื่องก่อนดาเนินการ
17. ชี้แจง/ทาความเข้าใจกับส่วนราชการในโอกาสต่าง ๆ โดยเน้นย้าให้สว่ นราชการวางแผนในการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องที่มีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ เพื่อเสนอเรื่อง
มายัง สลค. ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ หมาะสมหรือภายในเวลาที่ สลค. กาหนด และเสนอคณะรัฐมนตรี
ได้ทันก่อนถึงกาหนดเวลาดาเนินการ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีที่ สลค. จาเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น สลธ. จะจัดหาสถานที่ตั้งหน่วยงานสารบรรณ
เพื่อติดต่อประสานงานในการรับ-ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ และแจ้งประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ
ทราบที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร รวมทั้งประสานที่ทาการไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือและเอกสาร
ไปยังที่ตั้งใหม่ของ สลค. เพื่อให้เรือ่ งที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอคณะรัฐมนตรียังสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม
1. ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทางานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนัดหมาย
เวลาและสถานที่ในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2. กรณีที่ สลค. ต้องปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ในช่วงที่เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุภัยพิบัติ
ควรจัดทาบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ e-mail Address ของเจ้าหน้าที่ประจา
ส่วนราชการที่ทาหน้าที่ประสานงานเรื่องที่นาเสนอต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผูต้ ิดตาม
คณะรัฐมนตรีไว้ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามเรื่องหรือข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนติดตามปรับปรุงข้อมูล
การติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
-
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มาตรการนี้
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3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทาให้
ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเรื่อง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
4
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
96
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา โดยบางเรื่องต้องดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น สลค. จะต้องดาเนินการ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งเพื่ อ สรุ ป ประเด็ น ข้ อ เสนอ สาระส าคั ญ ข้ อ กฎหมาย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการ
ขอความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิ จารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการเสนอแนะข้อสังเกตหรือความเห็นเชิงวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพื่อมิให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดผลกระทบในด้านลบต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
โดยที่ ยั ง มี ก ระทรวง กรมบางแห่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี โดยได้ เ สนอเรื่ อ ง
มากระชั้นชิด เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายหรือเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายมาตราและ
หลายฉบับ หรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทาหรือดาเนินการตามหนังสือสัญญา หรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องเสนอต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่ว น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบดาเนินการอาจทาให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
การเสนอเรื่องเป็นวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ส่วนราชการเสนอมาเพื่อ
1. ทาให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าและมีข้อมูล
ดาเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด โดยเฉพาะเรื่องที่
ทางด้านกฎหมายที่จะเสนอความเห็นประกอบการ
กาลังเป็นที่สนใจของประชาชนและมีประเด็นปัญหา
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
สาคัญระดับประเทศ หรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการ
2. คณะรัฐมนตรีอาจตัดสินใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน
ขอความเห็นชอบในการจัดทาหรือดาเนินการตาม
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติได้
หนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศซึ่งต้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามบทบัญญัติของ
3. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องเร่งรีบดาเนินการ ทาให้ไม่สามารถ
กฎหมาย
ตรวจสอบข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ครบถ้วน
กฎหมาย
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สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
2. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จดั ทาเรื่อง
5. มติคณะรัฐมนตรีขดั ต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เสนอคณะรัฐมนตรีไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญกฎหมาย หรือ 6. การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานนาไปสู่
มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้อง หรืออ้างรัฐธรรมนูญ
การถูกฟ้องร้องในคดีปกครอง
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
3. การเสนอเรื่องเป็นวาระจรทาให้ เจ้าหน้าที่ สลค.
ที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถวิเคราะห์เรื่อง
เพื่อเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของต่อ
คณะรัฐมนตรีได้
4. เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่ วข้องกับกฎหมาย
หลายฉบับหลายมาตรา
5. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ สลค. ที่จดั ทาเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
ทั้งในเรื่องทั่วไปและร่างกฎหมายมีระยะเวลาที่จากัด
6. จานวนบุคลากรในการจัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
น้อยลง จึงทาให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบงานที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่จากัด
วิเคราะห์เรื่องให้ละเอียดรอบคอบได้
7. เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ขาดการเสริมสร้างศักยภาพและการอบรมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจกฎหมายที่สาคัญ ๆ ต่อการจัดทาเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
8. ขาดความระมัดระวังในขั้นตอนการพิมพ์บันทึกเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขาดความระมัดระวัง
ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบ
ของบันทึก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าบันทึก
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 เรื่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. การเร่งรัดการดาเนินการถามความเห็นโดยเร็ว โดยการใช้กลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาในการประสานงาน
2. กรณีการเสนอเรื่องที่มีประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายสมควรขอความเห็นจากกองนิติธรรม (กนธ.)
หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีทุกเรือ่ ง และหากมีประเด็นเกี่ยวกับ
งานอาลักษณ์ หรือเกีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริยส์ มควรขอความเห็น
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยทุกครั้ง
3. กรณีเรื่องเร่งด่วนให้ส่วนราชการเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4. กาหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในเรื่องที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว โดยไม่ต้องขอความเห็นหน่วยงานที่มผี ู้แทนเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการดังกล่าวอีก และให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบถึงการเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เสนอข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
(ถ้ามี)
5. ซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด
6. การแจ้งเวียนคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวคาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทาเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบและวิเคราะห์ สาหรับคาวินิจฉัยสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งให้ สลค. ควรทาเป็นฐานข้อมูลกลางในอินทราเน็ต และ Knowledge
Center ของ สลค. โดยให้ กนธ. จัดทาคาสาคัญสาหรับค้นหาไว้ด้วย
7. การกาหนดกลุ่มงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีประเด็นปัญหาสลับซับซ้อนหรือปัญหา
ข้อกฎหมาย
8. จัดทาแบบตรวจสอบ (checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแยกตามประเภทเรื่องและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่หรือที่แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
9. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. ทีจ่ ัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยการส่งไปสัมมนา/ฝึกอบรม รวมทั้งจัดทาโครงการเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
10. สานักและกองรวบรวมข้อสังเกตและประเด็นปัญหาจากเรื่องที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อจัดทาเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีสาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การวิเคราะห์และจัดทาเรื่องฯ
11. ประสานส่วนราชการเพื่อขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลเรื่องที่ขอให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนามาดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
12. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทาบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตอ้ งตรวจทานบันทึกอย่าง
ละเอียดก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
13. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกฯ เป็นการเฉพาะด้วย
14. จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยจัดทาประวัติผเู้ ข้ารับการอบรมและจัดให้มีการทดสอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมด้วย
15. กรณีที่กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) และกองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.) พบว่า
เรื่องที่มีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่ นจนทาให้ความหมายเปลีย่ นแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ของเรื่องให้ กปค. และ กบส. มีบนั ทึกแจ้งการพบข้อผิดพลาดนั้นต่อกองที่เป็นเจ้าของเรื่อง
16. ให้ผู้อานวยการกองให้ความสาคัญในการตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของ
บันทึกก่อนลงนามเสนอผู้บริหารพิจารณา
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม
1. กรณีที่ สลค. ต้องปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ในช่วงที่เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุภัยพิบัติ
ควรจัดทาบัญชีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ e-mail Address ของเจ้าหน้าที่ประจา
ส่วนราชการที่ทาหน้าที่ประสานงานเรื่องที่นาเสนอต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผูต้ ิดตาม
คณะรัฐมนตรีไว้ เพื่อใช้ในการติดตามเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนติดตามปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. กรณีที่รัฐบาลยุบสภา ประกาศกฎอัยการศึก และเกิดการรัฐประหาร โยกย้ายสถานที่ทางาน
หลายแห่ง สับเปลีย่ นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
สลค. ได้ตั้งเจ้าหน้าที่ทีมพิเศษเพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วนในทุกสถานที่ และตั้งทีมสนับสนุนข้อมูล
การดาเนินงาน
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
-
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4) การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
4
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
96
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 11 บั ญ ญั ติ ว่ า
“เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัตติ าม
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ...” ประกอบกับ สลค. ได้ดาเนินการปรับปรุง
โครงสร้าง สลค. โดยแบ่งภารกิจเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 2) กลุ่มภารกิจงาน
ติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย 3) กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์ และ 4) กลุ่มภารกิจ งานบริหาร
ภายใน ซึ่งการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอยู่ในกลุ่มภารกิจที่ 2
โดยได้มีการจาแนกประเภทเรื่องที่ สลค. จะติดตามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงาน
ของรัฐรายงานผลการดาเนินการ (คณะรัฐมนตรีกาหนด/ไม่กาหนดเวลาการรายงาน) และ (2) เรื่องที่ สลค. พิจารณาเห็นว่า
สมควรจะติดตามผลการดาเนินการ (นโยบายสาคัญของรัฐบาล/เรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ) ซึ่งหาก สลค. ไม่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดอาจส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ สลค. ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามเรื่องที่
คณะรัฐมนตรีไม่ได้รับทราบและ/หรือรับทราบความก้าวหน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ
ดาเนินการ
เชิงนโยบายช้ากว่ากาหนด ทาให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจ
2. เจ้าหน้าที่ สลค. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
ของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายในเรื่องนั้น ๆ
ติดตามค่อนข้างน้อย
ได้ไม่ครบถ้วนและอาจไม่ได้ทันต่อสถานการณ์
3. ส่วนราชการรายงานผลดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ร้อยละของเรื่องที่ไม่สามารถติดตามส่วนราชการในการ
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
+ ร้อยละ 2
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ 17 ร้อยละ 15 ร้อยละ 13 ร้อยละ 11 ร้อยละ 9
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ประสานเพื่อติดตามให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรือ่ งที่จะต้องติดตามเป็นรายเรื่องเพือ่ ให้มีการติดตามและ
ประสานงานกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด
3. ประสานงานกับผู้ประสานงานของส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการ
ดาเนินการ
4. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
5. จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองในการจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ปี 2555-ปัจจุบัน

-
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5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (สลค.) ได้ น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นห้ อ งประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อสนับสนุนให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทั ศ นู ปกรณ์ มีปั ญหาหรือ เกิ ดข้ อ ขั ดข้ อ งในระหว่ า งการประชุ มคณะรั ฐมนตรีจ ะส่งผลให้ก ารประชุม
คณะรัฐมนตรีไม่สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนข้ อมูลประกอบการตัดสินใจกระทาได้ล่าช้า คณะรัฐมนตรี
ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดความผิดพลาดในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ไมโครโฟนบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถสื่อสารกันได้
ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบภาพไม่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 2. คณะรัฐมนตรีไม่สามารถพิจารณาข้อมูลเนื้อหา
เสนอผ่านจอภาพได้
รายละเอียดวาระการประชุมจากหน้าจอภาพ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อขัดข้อง 0 ครั้ง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
3. ภายหลังการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สารองต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟนแบบเคลื่อนที่ เครื่องฉายภาพ (Projector)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เมือ่ อุปกรณ์ใดมีปญ
ั หาจะใช้อุปกรณ์สารองแทนทันที
และนาอุปกรณ์ที่มีปญ
ั หาแก้ไขในทันที
2. มีการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า 1 วัน และในวันประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมอีก 1 ครั้ง
3. จัดทารายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยจัดส่งรายงานให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 1 วัน
เพื่อกองการประชุมคณะรัฐมนตรีจะได้รวบรวมเสนอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบดาเนินการได้ดแี ละต่อเนื่อง จึงเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
- จัดหาระบบชุดไมโครโฟนสารองสาหรับ ครม. และผู้เข้าร่วมประชุม โดยประสาน
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการดาเนินการ
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพให้สามารถนาเสนอได้ 2 ชุด (ชุดหลักและสารอง)
โดยหากชุดหลักไม่สามารถนาเสนอได้จะทาให้สามารถใช้ชุดสารองได้ทันที
- จัดหาฉากรับภาพและเครื่องฉายภาพ (Projector) และติดตั้งถาวรในห้องประชุม ครม.
เพื่อสารองในกรณีไม่สามารถนาเสนอจอภาพ VDO Wall จอหลักได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
นาเสนอข้อมูลผ่านเครื่องฉายภาพ (Projector)

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 58 เป็นต้นไป

ต.ค. 58 เป็นต้นไป
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6) การจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาทิ
การขอพระราชทานโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการและบุ ค คลต าแหน่ ง ส าคั ญ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
การขอพระราชทานโปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญ าตใช้ ต ราประจาชาดสาหรั บศาล การขอพระราชทานอภัย โทษ การ ขอพระราชทานความเป็นธรรม
การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ โดยแต่ละภารกิจจะมี
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติกาหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งการจัดทาเรื่องเพื่อขอให้ ส่วนราชการในพระองค์ นาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกอบพระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาทุกเรือ่ ง
จะต้องดาเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณประเพณี มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน
ชัดเจน รวมทั้งต้องรวดเร็วทันการณ์ หากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีความผิดพลาดหรือล่าช้าจะเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง
ซึ่งนอกจากจะต้องดาเนินการขอพระราชทานอภัยแล้ว ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งมีผลกระทบต่อส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ได้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ 1. เรื่องที่นาความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทาน
และแนวทางปฏิบัติ
พระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณา
2. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ
มีความผิดพลาดหรือล่าช้า
3. ขาดการตรวจสอบกลั่นกรอง
2. การรับสนองพระบรมราชโองการและการประกาศ
4. ขาดการติดตามกากับดูแล
ในราชกิจจานุเบกษามีความคลาดเคลื่อน
3. ส่วนราชการที่เกีย่ วข้องไม่สามารถสนองพระมหากรุณา
ได้ตามพระราชกระแส
4. มีผลกระทบต่อข้าราชการหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
0 เรื่อง
ประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สอนงานแก่เจ้าหน้าที่ที่สับเปลีย่ นหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่
3. ประสานหารือกับส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ
4. ซักซ้อมการปฏิบัติและประสานตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการเจ้าของเรื่องและส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องโดยใกล้ชิด
5. กาชับเน้นย้าให้เจ้าหน้าทีม่ ีความละเอียดรอบคอบ และถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
6. มีการตรวจสอบกลั่นกรองงานตามสายการบังคับบัญชา
7. มีระบบการติดตามสถานภาพของเรื่อง
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพระองค์โดยใกล้ชิด

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ดาเนินการต่อเนื่อง

-
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7) การจัดทาสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งมีเรื่องที่จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 เรื่อง/ครั้ง ทั้งที่
เป็นเรื่องในวาระปกติ และวาระจร ซึ่งทุกเรื่องสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะต้องนามาจัดทาเป็นสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งในการจัดทาสรุปผลการประชุมฯ แต่ละครั้งมักจะมีเรื่องที่เป็นวาระเพื่อทราบจรและเพื่อพิจารณาจรที่มิได้มี
การจัดทาบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องไว้ ดังนั้น ในการจัดทาสรุปผล
การประชุ มฯ ของเจ้ า หน้า ที่จึ งต้องใช้ ระยะเวลาในการวิเ คราะห์สรุป เรื่อ งมากขึ้ น และหากความเห็น ของส่ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องมีไม่ครบถ้วน อาจเกิดความเสี่ยงที่จะทาให้การจัดทาสรุ ปผลการประชุมฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถจัดทาสรุปผลการประชุมฯ
ให้แล้วเสร็จ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ความเห็นจากส่วนราชการไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องที่ 1. สรุปผลการประชุมฯ ขาดความน่าเชื่อถือ นาไปใช้อ้างอิง
เป็นวาระเพื่อทราบจรและพิจารณาจรที่มีการเสนอ
ไม่ได้
ความเห็นเร่งด่วนในวันประชุมคณะรัฐมนตรี และ
2. การนาไปใช้อ้างอิง ทาให้มีความผิดพลาด
หลังจากการประชุม รวมทั้งมีกรณีที่ส่งความเห็นโดย
ไม่ผา่ นระบบงานสารบรรณ ทาให้การรวบรวมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งมีผลทาให้
การจัดทาสรุปผลฯ ไม่ครบถ้วน
2. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ บันทึกความเห็นของ
ส่วนราชการไม่ครบถ้วน และผิดพลาดในบางเรื่อง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การจัดทาเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ผิดพลาด 0 ครั้ง
ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้

มาตรการในภาวะปกติ
1. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความเห็นส่วนราชการและเอกสารอื่น ๆ ในขั้นต้น
ต.ค. 51-ปัจจุบัน
กรณีไม่ครบถ้วนให้เร่งประสานขอข้อมูลความเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่อง และประสาน
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอสาเนาความเห็นและนามาสรุปในเบือ้ งต้น
2. สอบทานหนังสือถามความเห็นกับบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีว่า
ยังขาดความเห็นของหน่วยงานใดบ้าง
3. หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารที่เสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากรายการเอกสารที่กลุม่ บริหาร
วาระการประชุมฯ ส่งให้
4. มติคณะรัฐมนตรีให้ยึดตามหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก มาบันทึกในสรุปผลการประชุมฯ
5. กรณีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญของเรื่อง ให้เจ้าหน้าทีส่ รุปผลการประชุมฯ รายงานให้ ผูอ้ านวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีทราบ และแจ้งการพบข้อผิดพลาดให้กองที่เป็นเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ
7. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างสรุปผลการประชุมฯ ในเรื่องที่รับผิดชอบ
อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจัดทารูปเล่มต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ
8. ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ
ที่แก้ไขแล้ว และเวียนให้เจ้าหน้าทีส่ รุปผลการประชุมฯ ตรวจทานอีกครั้ง
9. ผู้อานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแก้ไขก่อนเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่กากับดูแล
10. หลังจากสรุปผลการประชุมฯ ผ่านความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ อีกครั้ง
ก่อนผลิตซีดีต้นฉบับ (Master CD)
11. กรณีมีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีภายหลังจัดทาและแจ้งเวียนสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาสรุปผลการประชุมฯ จะแนบมติคณะรัฐมนตรีที่กองเจ้าของเรื่อง
ได้แก้ไขแล้วไว้กับเอกสารต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ ทุกครั้งที่มีการแก้ไข เพื่อให้ผู้นาสรุปผล
การประชุมฯ ไปใช้อ้างอิงทราบถึงการแก้ไขทุกครั้ง
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
มีการจัดเก็บข้อมูลสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ใน External Harddisk เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานและทางานที่บ้าน
- ติดตั้งระบบแชร์โฟลเดอร์เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกองต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ (Cloud Drive)
ใช้ ชื่ อ ว่ า “ระบบ SOC Cloud” เพื่ อ น าข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ม าจั ด ท าสรุ ป ผลการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
-
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8) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง
คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนามาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่นามาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ
“ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้มีการนาข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ผลิตเอกสารเกินจานวนที่ต้องใช้
เกิดการทุจริตต่อหน้าที่โดยข้อมูลถูกนาไปเผยแพร่หรือ
2. เอกสารที่เหลือไม่ได้จัดเก็บไว้ในทีม่ ิดชิด ไม่ทาลาย
นาไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และไม่ส่งคืนเจ้าของเรื่อง
และพวกพ้อง
3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัตติ ามขั้นตอนของเอกสาร
“ลับมาก” ตามระเบียบงานสารบรรณ
4. มีการสาเนาเรื่องเก็บไว้โดยไม่จาเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาต
5. บุคคลภายนอก/ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องผลิต
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
0 ครั้ง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
เข้าไปโดยไม่จาเป็น
2. กาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตติ ามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุซอง
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก”
3. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะทีต่ ้องใช้เท่านั้น
4. เอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืน
กองเจ้าของเรื่อง
5. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้งจะส่งไปทาลายทั้งหมด
6. สร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
ของตนเองในการปฏิบัติงาน
7. การจัดทารหัส (Coding) ในเอกสารวาระการประชุม
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ปี 2544–ปัจจุบัน

-
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9) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
สานักงานเลขาธิการ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยกองประชุมคณะรัฐมนตรีมีภารกิขในการนาเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันประชุมคณะรัฐมนตรีมาผลิตและบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งใน
แต่ละสัปดาห์มีเรื่องที่สั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 50 – 60 เรื่อง โดยกอง
วิ เ คราะห์ เ รื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี กองนิ ติ ธ รรม กองส่ ง เสริ ม และประสานงานคณะรั ฐ มนตรี กองอาลั ก ษณ์ แ ละ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสานักงานเลขาธิการ จะส่งสาเนาเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเรื่องให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ดาเนินการผลิตเอกสารไว้ล่วงหน้า เพื่อรอคาสั่งการจากนายกรัฐมนตรี เมื่อกองการประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับคาสั่งการที่ผ่าน
การตรวจสอบจากกองการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว กองการประชุมคณะรัฐมนตรีจะผลิตเฉพาะหน้าสุดท้ายที่มี
คาสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแทรกเอกสารดังกล่าวไว้หน้าสุดท้ายของบันทึกเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่มีคาสั่ง
การของนายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ จั ด เรื่ อ งเพิ่ ม เติ ม หรื อ ตั ด เรื่ อ งออกจากวาระการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ใ นเวลากระชั้ น ชิ ด
กองการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องเร่งดาเนินการในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดทาสารบัญวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่
การเรียงเอกสาร การผลิตเอกสาร และการใส่ลาดับที่ของเอกสารประกอบเรื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การส่งระเบียบวาระ
การประชุม คณะรัฐมนตรีให้สานัก งานเลขาธิก ารเป็ นไปในเวลาที่ กาหนด หรือไม่ล่าช้าเกินไป จึงทาให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการจัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น การผลิตเอกสารวาระไม่ครบถ้วน การเรียงเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. มีคาสั่งการในระยะเวลากระชั้นชิดให้นาเรื่องเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ผูบ้ ริหาร และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
หรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม
ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องมี
คณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดทาระเบียบวาระการประชุม
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
คณะรัฐมนตรีใกล้จะแล้วเสร็จ ทาให้ต้องดาเนินการ
แก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด
2. สถานที่ในการจัดเรียงเอกสารคับแคบ ทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการเรียงเอกสาร
3. มีการตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนจัดระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ครบทุกชุด
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ภายใน : สลค.
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ระดับการยอมรับความเสี่ยง
การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาด 0 ครั้ง

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้

1
-
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ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 ครั้ง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. แยกประเภทเอกสารที่จะจัดเรียงให้เป็นสัดส่วนและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทราบ
ให้ชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
2. กาชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเรียงเอกสารเพิ่มความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
3. หลังจากเรียงชุดเอกสารเสร็จแล้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่าง ๆ ในกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกชุด ก่อนนาไปบรรจุในแฟ้มวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
เม.ย. 59 – ปัจจุบนั

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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10) การบริหารงบประมาณของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามแผน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ในแต่ละปีงบประมาณคณะรัฐมนตรีจะมีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จา่ ย
งบประมาณ รวมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ซึ่งการบริหารงบประมาณรายจ่ายของสานักเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ในแต่ละปีที่ผ่านมาพบว่า สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กาหนด ทาให้ต้องมีการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อีกจะทาให้
กรมบัญชีกลางตัดงบประมาณส่วนนั้นไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณในปีถัดไปด้วย
อนึ่ง การบริหารงบประมาณในที่นี้ไม่นับรวมงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง-ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากการสร้าง-ซ่อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จาเป็นต้องดาเนินการด้วยความประณีต สวยงาม งานจึงแล้วเสร็จค่อนข้างล่าช้า ซึ่งการเบิกจ่าย
ร้อยละ 50 จะดาเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ จึงไม่สามารถวัดผลตามแผนที่กาหนดเป็นรายไตรมาสได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ/หรือแผนการใช้จ่ายเงิน
1. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
งบประมาณไม่ชัดเจน
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
2. การใช้จ่ายจริงไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย
2. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
งบประมาณที่กาหนดไว้
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. กองไม่สามารถดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
4. ไม่มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. ไม่มีการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้กองทราบ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์
การบริหารงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 10

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
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ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
การบริหารงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ไม่เกินร้อยละ 20
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20
17.5
15
12.5
10

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. แต่งตั้งคณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสานักและกอง โดยมี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รบั มอบหมายเป็นประธาน และผู้อานวยการทุกสานักและกอง
เป็นคณะทางาน
2. สลธ. แจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละสานักและกองได้รับจัดสรรประจาปีให้สานักและกองทราบ
3. สานัก กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
และฝึกอบรมค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และค่าสร้างและซ่อม
เครื่องราชฯ) ของหน่วยงานส่งให้ สลธ.
4. สลธ. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักและกอง
และกากับควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
5. สานัก กอง กลุ่ม และศูนย์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการตามข้อ 3) ประสานงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง รวมทั้งการดาเนินโครงการของหน่วยงานกับ สลธ.
6. จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของสานักและกองให้เป็นไปตามแผน
7. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารทราบทุก 2 เดือน
8. ประชุมหารือร่วมกับผู้อานวยการสานักและกองเพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
จัดการโครงการ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 55-ปัจจุบัน

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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11) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองบริหารงานสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การนาเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มี
ความสาคัญและมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น
การปรับอัตราภาษี การเวนคืนที่ดิน การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคล
ในตาแหน่งสาคัญ การพระราชทานยศ การสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะ มีผลกระทบ
ทั้งต่อประชาชนโดยรวมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมควรเปิดเผยก่อนที่จะมีการประกาศเผยแพร่ใน
ราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงต้องกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการนาข้อมูล
ที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปิดเผย รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการบุกรุกหรือโจมตี
ระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการ
1. มีผลกระทบต่อราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี
รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีผลกระทบ
2. ขาดการติดตามกากับดูแล
ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หากมีผู้นาข้อมูล
3. ระบบฐานข้อมูลถูกโจมตีจากภายนอก ระบบการรักษา
ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) ไม่มีประสิทธิภาพ 2. มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์
ในการปฏิบัติงานของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. เกิดการทุจริตต่อหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่นาข้อมูล
ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
0 เรื่อง
ประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 เรื่อง

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ด้านบุคคล
1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกในการรักษาความลับของราชการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
1.2 จากัดตัวบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ โดยยึดหลักให้ทราบเท่าที่จาเป็น
2. ด้านเอกสารและข้อมูล
2.1 การรับ-ส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับต้องใส่ซองและมีใบปกเอกสารลับ
2.2 จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
3. ด้านสถานที่
3.1 กาหนดบริเวณที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ และห้ามบุคคลที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้า
3.2 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่
4. ด้านระบบสารสนเทศ
4.1 ระบุตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเผยแพร่ โดยกาหนดรหัสผ่านให้เฉพาะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และจะยกเลิกเมื่อบุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว
4.2 จัดเก็บข้อมูลที่ยังมีชั้นความลับที่จะนาขึ้นเผยแพร่ในโฟลเดอร์เฉพาะ ซึ่งจะเปิดดูได้เฉพาะ
บุคคลที่มสี ิทธิเข้าถึงเท่านั้น
4.3 เลือกใช้ช่องทางในการรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย
4.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) เพื่อป้องกันผู้บุกรุก
4.5 ถือปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกากับดูแลการปฏิบัติและอานวยการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

52

12) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

สานักงานเลขาธิการ
กอง กลุ่ม และศูนย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
54
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ในการจัดหาพัสดุของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่ งใสและตรงตามความต้อ งการของผู้ใ ช้ งาน ซึ่ งต้ อ งด าเนิ น การจัด ซื้อ จัด จ้า งตามระเบีย บที่ เกี่ ยวข้ อ ง อาทิ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกาศสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding : e - bidding) และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งยังมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอีกเป็นจานวนมาก รวมถึงต้องลงระบบ e-GP และ
ระบบ GFMIS จนอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการและส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรี 1. การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบมติคณะรัฐมนตรี 2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
และแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. อาจไม่คมุ้ ค่า เนื่องจาก
เป็นจานวนมาก
มีผู้แข่งขันเสนอราคาน้อยราย
2. การดาเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น 4. เกิดความเสียหายด้านการบริหารงาน การบริหาร
การเผยแพร่ประกาศราคากลางในระยะเร่งด่วน
งบประมาณ และภาพลักษณ์ขององค์กร
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การละเว้นไม่ดาเนินการตามระเบียบฯ
ภายนอก : และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้อง จานวน 0 ครั้ง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการอบรมให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบอื่น ๆ มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ แก่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
2. จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding
3. กาชับเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการที่ระเบียบฯ (ตามข้อ 1)
รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ด้วย
4. ดาเนินการชี้แจงและแนะนาให้เจ้าหน้าที่ของกองผู้ที่ต้องการใช้พัสดุมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (ตามข้อ 1)
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน

-
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1.2 ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์
1.2.1 สานักงานเลขาธิการ
54
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
55
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย 57
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
59
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
4) การร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส
61
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิ จารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประช าชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบี ย บสานัก นายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรัก ษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสาหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง
รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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4) การร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

สานักงานเลขาธิการ
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
32
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ดาเนินการด้านวินัยแก่ข้าราชการและบุคลากรที่กระทาผิดวินัย ด้วยความ
ยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย
แต่ในกรณีที่การดาเนินการด้านวินัยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น อาจทาให้มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ผดู้ าเนินการด้านวินัยมีการเปิดเผยข้อมูล
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ได้รับความเป็นธรรม
ที่จะส่งผลให้ผู้ที่เกีย่ วข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับหรือ
2. เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายใน สลค.
เสียประโยชน์
3. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ยอมรับคาตัดสิน
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนในการดาเนินการด้านวินัย
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย
การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ภายนอก : (ก.พ.ค.) เกี่ยวกับดาเนินการด้านวินัยของ สลค.
จานวน 0 ครั้ง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. เผยแพร่วินยั ข้าราชการพลเรือนแก่บุคลากร สลค.
2. จัดทาแผนผังแนวทางกระบวนการดาเนินการด้านวินัยและเผยแพร่ให้บุคลากร สลค. ทราบ
3. ดาเนินการด้านวินัยตามกฎ ก.พ. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. กรณีมีประเด็นหรือข้อสงสัยทีไ่ ม่สามารถหาข้อยุติได้จะหารือกับสานักงาน ก.พ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน

-
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หน้า

1.2.2 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น
4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
5) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริ หาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใ น
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศ
ลดภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี (สลค.) มี ห น้ า ที่ ใ นการน าเรื่อ งที่ น ายกรั ฐมนตรีห รือ รองนายกรัฐ มนตรีสั่งการ
จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งระเบียบวาระปกติกาหนดออกในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ส่วนเรื่องที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เรียกว่า “วาระจร” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจาเป็น
เร่งด่วนตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยการดาเนินการ
มีความเสี่ยงในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดได้
เนื่องจากได้รับการสั่งการให้นาเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด
ทาให้มีเวลาจากัด ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ วัสดุ -อุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิตขัดข้อง
ในระหว่างผลิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ทาให้การจัดระเบียบ
วาระการประชุมล่าช้ากว่ากาหนด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การสั่งการให้นาเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 1. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่จะ
หรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด
บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ทาได้ไม่เต็มที่และอาจ
ทาให้มีระยะเวลาจากัดต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน
เกิดความผิดพลาดได้
2. มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่
2. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับระเบียบวาระ
3. วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้องในระหว่างผลิต เช่น
การประชุมช้า ทาให้มเี วลาในการพิจารณาเรื่องน้อยลง
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า
เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ทาให้การจัด
ระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากว่ากาหนด
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จ
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ภายในเวลาที่กาหนด 0 ครั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการให้เป็นไปตามกาหนดเวลาในการปิดระเบียบวาระการประชุมฯ และการออกระเบียบ
วาระการประชุมฯ
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สลค. ทีเ่ ป็นเจ้าของเรื่องเพื่อติดตามเรื่องกลับมาผลิตและจัดระเบียบ
วาระการประชุมฯ ให้ทันตามกาหนดเวลา
3. จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในกรณีที่ทราบว่าจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ
4. ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
5. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรีกาหนดให้บริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นคู่สญ
ั ญากับ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาประจาที่ห้องผลิตเอกสารตลอดการประชุมฯ
เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารติดขัดหรือไม่สามารถทางานได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
1. กรณีวสั ดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้อง จะประสานขอความอนุเคราะห์จากกองและ
กลุ่มงานอื่น ๆ เพื่อขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกันหรือใกล้เคียงกันในการผลิต
ระเบียบวาระการประชุม
2. แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือบริการข้อความสัน้ (SMS)
3. การผลิตเอกสารในวันประชุมคณะรัฐมนตรีให้แบ่งการผลิตเอกสารเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เร่งผลิตให้คณะรัฐมนตรีและผูเ้ ข้าร่วมประชุมก่อน
ส่วนที่ 2 หลังจากผลิตให้คณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จจึงจะผลิตให้เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้องอีก 25 ชุด
และจัดส่งให้ภายหลัง
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม
ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทางานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนัดหมายเวลา
และสถานที่ในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-

-
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3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
เรื่องที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจาเป็นต้องกาหนดชั้นความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมือง ความ มั่นคง ทั้งเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีชั้นความลับทาให้เกิดความ
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ
3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทมี่ ีชั้นความลับที่ถูกเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน
0 เรื่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่อง
2. ให้ผู้อานวยการกองที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่อง
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ
4. จัดทาคู่มือปฏิบตั ิในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
5. จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบตั ิ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน

-
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4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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5) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และ
ผู้ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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1.2.3 กองนิติธรรม
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
5) การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภามีข้อผิดพลาด
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิ จารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศ
ลดภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประช าชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
เรื่องที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจาเป็นต้องกาหนดชั้นความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสีย หายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง ทั้งเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีชั้นความลับทาให้เกิดความ
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ
3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทมี่ ีชั้นความลับที่ถูกเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน
0 เรื่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่อง
2. ให้ผู้อานวยการสานักที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับ
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ
4. จัดทาคู่มือปฏิบตั ิในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
5. จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบตั ิ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน

-
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3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง

80

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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5) การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภามีข้อผิดพลาด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองนิติธรรม
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยกองนิติธรรมมีหน้าที่ในการนาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา ส่งให้รัฐสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งต้องดาเนินการด้วยความรวดเร็วโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อรัฐสภา
1. ทาให้ร่างพระราชบัญญัติทเี่ สนอต่อรัฐสภาไม่เป็นไปตาม
เพื่อพิจารณานั้น ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว
นโยบายของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติก่อนที่จะ 2. ทาให้คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา
เสนอต่อรัฐสภาพิจารณาก็ได้ จึงอาจทาให้การนาส่งร่าง
พระราชบัญญัตติ ่อรัฐสภามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดย
นาร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่มีการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรี
เสนอรัฐสภา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. กองนิติธรรม และเจ้าหน้าที่ สลค.
จานวนครั้งที่พบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติ
ภายนอก : ครม.
ที่ส่งรัฐสภา 0 ครั้ง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. นิติกรตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีและความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติทตี่ ้องเสนอรัฐสภา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือเพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปเพื่อรัฐสภาพิจารณา
2. นิติกรประสานกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป กองนิติธรรม ในการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติที่ต้องส่ง
รัฐสภาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในหนังสือฯ เพื่อความ
ถูกต้องตรงกันกับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งรัฐสภา
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีส่งร่างพระราชบัญญัติผดิ พลาดคลาดเคลื่อนให้จัดส่งร่างที่ถูกต้อง เพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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หน้า

1.2.4 กองบริหารงานสารสนเทศ
1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
2) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ขัดข้อง
4) ระบบ M-VARA ไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
6) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในภารกิจของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทุกครั้ง สานัก งานเลขาธิการและกองบริหารงานสารสนเทศ
มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดกรณีระบบโสตฯ ภายในห้องประชุมขัดข้องซึ่งจะทาให้การประชุมต้อง
หยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จาเป็นต้องหาวิธีป้องกันหรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าว
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ระบบไฟฟ้าและไมโครโฟนในห้องประชุมขัดข้อง
1. ทาให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดั ข้อง
2. ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาทางจอภาพได้
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดั ข้อง 0 ครั้ง
ภายนอก : หน่วยงานภายนอกที่ขอใช้ห้องประชุม
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการและกองบริหารงานสารสนเทศร่วมกันทดสอบ
ระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์เป็นประจาทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง
2. จัดทารายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ และจัดส่งรายงานการตรวจสอบ
ดังกล่าวเสนอให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลทราบต่อไป
3. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สารอง เช่น ไมโครโฟนสารอง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ทดแทน
เมื่ออุปกรณ์หลักชารุด
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
ใช้อุปกรณ์สารองทางานทดแทนอุปกรณ์หลัก

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 58 เป็นต้นไป
ต.ค. 58 เป็นต้นไป
ต.ค. 58 เป็นต้นไป
ต.ค. 58 เป็นต้นไป
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2) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริ หาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใ น
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-
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ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

90

3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจาทุกสัปดาห์ และมีการ
จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เป็นไปตามที่กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์
ให้มีความพร้อมและมีความเหมาะสมสาหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ
1. ทาให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์เกิดขัดข้องหรืออยู่ในสภาพที่
2. ระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการ
ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ให้บริการของ สลค. (คุณภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประชุม) ลดลง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดั ข้องระหว่างการประชุม
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 0 ครั้ง
(หากเกิดกรณีที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องจะแก้ไข
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 5 นาที)
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทุกครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการประสานงานจังหวัดที่จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สาหรับการประชุมดังกล่าว จานวน 2 ชุด
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเตรียมห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก่อนวันประชุม 1 วัน
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ดาเนินการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ในช่วงเช้าของวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีประสานงานจังหวัดที่จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สาหรับการประชุมดังกล่าว จานวน 2 ชุด
และจังหวัดไม่สามารถจัดหาให้ได้ สานักงานเลขาธิการ และกองบริหารงานสารสนเทศจะต้อง
นาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ไปจาก สลค.

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ม.ค. 55–ปัจจุบัน

ม.ค. 55–ปัจจุบัน
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4) ระบบ M-VARA ไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
54
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพัฒนาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง TABLET
(M-VARA) เพื่อส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรี และ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามารถเรี ย กดู ไ ด้ บ นอุ ป กรณ์ TABLET โดยสามารถด าเนิ น การได้ ทั้ ง ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด การประชุ ม
คณะรัฐมนตรีในทาเนียบรัฐบาล หรือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อย่างไรก็ตาม หากระบบขัดข้อง
จะส่งผลให้คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน
สมบู ร ณ์ หรื อ กรณี อุ ป กรณ์ TABLET ส าหรั บ เรี ย กดู ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ของคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะรัฐมนตรีสูญหาย อาจทาให้ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรั่วไหลได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ระบบ M-VARA ขัดข้องทาให้ไม่สามารถส่งระเบียบ
1. ไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเผยแพร่ได้
2. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจรั่วไหลได้
2. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อจากผู้ให้บริการมายัง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 0 ครั้ง
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ครั้ง
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. จัดตั้งศูนย์สารองระบบ M-VARA ไว้ที่สถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมนอกทาเนียบรัฐบาล
ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักในทาเนียบรัฐบาลขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ทาให้ไม่สามารถ
เข้ามาใช้เครื่องแม่ข่ายหลักได้ สามารถทางานผ่านระบบสารองได้ทนั ที
2. จัดทาระบบเครือข่ายสารอง โดยอาจใช้เครือข่ายสื่อสาร เช่น GIN เป็นต้น
3. หากกรณีเกิดขัดข้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย หรือระบบงาน
ให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือระบบเครือข่าย
(1) ตรวจสอบการทางานในเบื้องต้นและดาเนินการแก้ไขภายใน 30 นาที
(2) หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบเครือข่าย
ไปใช้ที่ศูนย์สารองหรือเครือข่ายสารอง
3.2 ระบบงาน
(1) ตรวจสอบการทางานของระบบงานในเบื้องต้น หากเกิดปัญหาเฉพาะส่วนและไม่กระทบ
กับโครงสร้างของระบบงานโดยรวมดาเนินการแก้ไขภายใน 1 วันทาการ
(2) หากเป็นปัญหาที่กระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวมดาเนินการแก้ไขภายใน
3 วันทาการ
(3) มีระบบงานที่สามารถจัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจากภายนอก
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือศูนย์สารองได้โดยผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป
4. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้
4.1 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องนามาให้เจ้าหน้าที่ของกองบริหารงาน
สารสนเทศติดตั้งระบบการใช้งาน 2 ส่วน ได้แก่ การเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และระบบตรวจสอบการสูญหายของอุปกรณ์ TABNET ที่ใช้ระบบ M-VARA
4.2 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องมีการกาหนดรหัสผ่านเข้าใช้งาน
เครื่อง TABLET (PASSCODE) เพือ่ รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเรียกดูข้อมูล
ในเครื่องได้
5. ในกรณีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังสามารถดาเนินการส่งระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามกองบริหารงานสารสนเทศจะ
นาระบบคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งเพิ่มเติม ณ สถานที่ที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเก็บระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ให้กับคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบ CD

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ส.ค. 57-ปัจจุบัน

ส.ค. 57-ปัจจุบัน
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5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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6) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
3. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
4. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
1
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
1
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
1
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
4
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสาคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนที่มาขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารนั้น สลค. จาเป็นต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล
ข่ า วสารปฏิบัติ ได้อ ย่า งถู กต้ องตามพระราชบัญ ญัติข้ อ มูลข่ าวสาร พ.ศ. 2540 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติม และระเบี ยบ สลค.
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเป็นการลดการใช้
ดุลยพินิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่องทางในการเรียกรับประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสานึก
1. ข้อมูลที่เปิดเผยอาจกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคล
2. ความต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วนของผู้ขอรับบริการ
ให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย
3. การสมยอมของผู้ขอรับบริการ
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย
4. ผู้ขอรับบริการใช้อานาจหน้าที่ที่สงู กว่าในการเรียกรับ
ข้อมูลโดยไม่ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ภายนอก : เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประชาชน
จานวน 0 ครั้ง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ผสู้ นใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. ดังนี้
2.1 ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.2 ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลราชกิจจานุเบกษายกเว้นประกาศ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบริหารงานสารสนเทศ
2.3 ข้อมูลฐานันดร ณ กลุม่ งานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค.
4. มีการกาหนดลาดับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม และประชาสัมพันธ์ให้ผขู้ อรับบริการทราบอย่าง
ชัดเจน ณ จุดให้บริการ
5. มีการกาหนดข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับของเจ้าหน้าที่
6. ลดการใช้ดลุ ยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยกาชับให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการ
ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ให้ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคาร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลการให้บริการทุกครัง้
8. จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ สาหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองเพื่อ
ลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์ สลค. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการ สลค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดีย
9. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสานึกให้ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ดาเนินการต่อเนื่อง

-
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หน้า
1.2.5 กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน
5) การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

100
101
103
105
107
109

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

101

1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริ หาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใ น
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-

ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบ
ที่จะได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
2
 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม 36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
การจัดทาประมวลมติคณะรัฐมนตรี เป็นการจัดทาฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง โดยการรวบรวม
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ แล้วนามาสรุปและเรียบเรียงในแต่ละมติตามลาดับเวลา โดยที่การจัดทาประมวล
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการจัดทาในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสาคัญของรัฐบาลและเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน
ในวงกว้าง เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการศึกษาทาความเข้าใจความเป็นมาของแต่ละเรื่อง
วิเคราะห์เรื่อง และเสนอความเห็นประกอบการจัดทาบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี และเป็นฐานข้อมูลกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรวมทั้งเพื่อให้สานักและกองสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมเี นื้อหาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถ
ในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ใช้ประโยชน์จากประมวลมติคณะรัฐมนตรี
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
2. การจัดทาประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความล่าช้าไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน
และเจ้าหน้าที่มีปริมาณงานที่มากและมีระยะเวลาที่จากัด
3. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมคี วามผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
การพิมพ์ที่ผิดพลาด และเจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง
ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของความผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ
ของประมวลมติคณะรัฐมนตรี จานวน 4 ครั้ง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
±1 ครั้ง
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถดาเนินการตาม
เกณฑ์การวัดผล
มาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
4 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าทีผ่ ู้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีช่วยกัน
ตรวจสอบข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ กบส. เพื่อให้แก้ไข
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ
2. ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีร่วมกันตรวจสอบเนือ้ หา รวมทั้งร่วมให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะสาหรับประกอบการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3. ให้เจ้าหน้าที่จัดทาประมวลมติคณะรัฐมนตรีตดิ ตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และคาดการณ์เพื่อจัดทาประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าเพื่อมิให้
เกิดความล่าช้าและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
4. ให้เจ้าหน้าที่จัดทาประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการพิมพ์เนื้อหาให้มากยิง่ ขึ้น และมีการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาตามลาดับชั้น
5. กาหนดช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน (ความถี่ของการปรับปรุงขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่อง)

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 58-ปัจจุบัน
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5) การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
1
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
27
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรีมีภ ารกิ จเกี่ย วกั บราชการของคณะรัฐ มนตรี และภารกิ จที่ เ กี่ย วข้ องกั บ ประชาชน
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ประสานการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งการยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเป็นภารกิจหนึ่งที่สาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการยืนยัน/แจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีเป็นการนาผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปสู่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
และด าเนิ น การในส่ว นที่ เกี่ ยวข้อ ง หากมี ก ารยืน ยัน /แจ้งมติคณะรัฐ มนตรีที่ถู ก ต้อ ง รวดเร็ว ทั น ต่ อ เหตุก ารณ์ จะท าให้
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติต่อไป
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่จัดทามติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน
ส่วนราชการไม่สามารถรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/หรือ
2. เจ้าหน้าที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน สลค.
เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน
ภายนอก คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ
ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
4
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การจัดทาหนังสื อยืนยัน/แจ้ งมติ
คณะรัฐมนตรี และรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
2. ให้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการตรวจสอบข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ นการยื น ยั น /แจ้ งมติ
คณะรัฐมนตรี
3. ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ก ากั บ ตรวจสอบและกลั่ น กรองการจั ด ท าหนั งสื อ ยื น ยั น /แจ้ งมติ
คณะรัฐมนตรีอย่างละเอียด รอบคอบ

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 59 - ปัจจุบัน

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-
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หน้า

1.2.6 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามัน การประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-
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ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
เรื่องที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจาเป็นต้องกาหนดชั้นความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ ต่อเรื่องนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง ทั้งเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1 เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีชั้นความลับทาให้เกิดความ
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ
3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทมี่ ีชั้นความลับที่ถูกเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน
0 เรี่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 เรื่อง

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่อง
2. ให้ผู้อานวยการกองที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่อง
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ
4. จัดทาคู่มือปฏิบตั ิในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
5. จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบตั ิ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-

120

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า
1.2.7 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจ จานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-

ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง
รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบตั ิ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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หน้า

1.2.8 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
5) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกาหนดเวลา
6) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในภารกิจของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
7) วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี
และพิธีสาคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม
พร้อมใช้งาน
8) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจ จานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-
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ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
เรื่องที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎรจึงจาเป็นต้องกาหนดชั้นความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมือง ความ มั่นคง ทั้งเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่จัดทาเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีชั้นความลับทาให้เกิดความ
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ
3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทมี่ ีชั้นความลับที่ถูกเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน
0 เรื่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 เรื่อง

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่จดั ทาเรื่อง
2. ให้ผู้อานวยการสานักที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับ
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
3. ในการมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ
4. จัดทาคู่มือปฏิบตั ิในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
5. จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับ ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบตั ิ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ปัจจุบัน

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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5) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกาหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้สนับสนุน
กองนิติธรรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
1
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
1
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
1
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
4
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
โดยที่กฎหมายจะยังไม่มีสภาพบังคับใช้ ถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับ ได้บัญญัติให้บทกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และอนุบัญ ญัติที่ออกตามกฎหมายแม่บทซึ่งมีบทบัญญัติให้ต้องนาอนุบัญญัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลใช้บังคับได้ นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(4)
ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ต้องนาลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษาจึงมีความสาคัญในกระบวนการตรากฎหมายและการออกกฎ ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบ การนากฎหมายหรืออนุบัญญัติ โดยเฉพาะกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับภาษี การเงิน
การคลัง การปกครองและความมั่นคงของประเทศ การเลื อกตั้ง และเรื่องสาคัญต่าง ๆ เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นต้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจากต้นฉบับที่ได้มีการดาเนินกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยชอบแล้ว
หรือประกาศล่าช้าไม่ทันกาล จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจาก การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทัน
ต้นฉบับ มีสาเหตุจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานไม่มีความ
กาหนดเวลามีผลให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่เป็นไปตาม
รอบคอบและระมัดระวังในการจัดทาข้อมูลกฎหมาย
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และการตรวจพิสูจน์อักษรในเนื้อหาของกฎหมายให้
ราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่มีประสิทธิภาพ
2. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทัน
กาหนดเวลา มีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับ
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องที่จะนากฎหมายมาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาขาดการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน
หรือไม่ทันกาหนดเวลา 0 เรื่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
เกณฑ์การวัดผล
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
1
2
3
4
5
0 เรื่อง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด
1.1 นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมาย เนื้อหา และรูปแบบก่อนส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา
1.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เรื่องที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยห้ามมิให้คัดลอก (ก๊อปปี้)
เรื่องอื่นมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียงพิมพ์กับอีกเรื่องหนึ่งโดยเด็ดขาด
1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรแบ่งการพิสูจน์อักษรเป็นปรู๊ฟ 1, 2 และ 3 ซึ่งแต่ละเรื่องจะต้อง
ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรจากเจ้าหน้าที่ 3 ปรู๊ฟ
1.4 นิติกร 3 คน อ่านทานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรตามข้อ 1.3 ดาเนินการเสร็จแล้ว
1.5 ผู้อานวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาตรวจสอบเรื่องทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ เช่น ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ลงประกาศ และชื่อ
ตาแหน่ง ผู้ลงนาม แล้วเสนอผู้อานวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์พจิ ารณา
เพื่ออนุมัติสั่งการให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
1.6 ให้เจ้าหน้าที่นาข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเป็นผูต้ รวจสอบข้อมูลในภาพรวม
ทั้งหมดกับต้นฉบับก่อนและหลังนาเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษา
2. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทันกาหนดเวลา
2.1 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ หากกรณีมเี รื่องที่จะต้องนาลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยเร่งด่วนและมีกาหนดเวลา จะต้องรายงานให้ผอู้ านวยการกลุม่ งาน
ราชกิจจานุเบกษาทราบในทันที
2.2 ให้เจ้าหน้าที่ประสานเจ้าของเรื่องส่งข้อมูลเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษามาทาง
ระบบ e-mail เพื่อใช้เรียงพิมพ์ และเอกสารของเรื่องทางโทรสาร เพื่อใช้ตรวจสอบเรื่อง
และตรวจสอบพิสูจน์อักษรไปพลางก่อน
2.3 เมื่อเจ้าของเรื่องได้นาต้นฉบับเรื่องมาส่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
ในกรณีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด (ตามข้อ 1.1-1.6) โดยเร่งด่วน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ดาเนินการต่อเนื่อง

-
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6) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
1
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
1
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
1
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
4
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสาคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนที่มาขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารนั้น สลค. จาเป็นต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล
ข่ า วสารปฏิบัติ ได้อ ย่า งถู กต้ องตามพระราชบัญ ญัติข้ อ มูลข่ าวสาร พ.ศ. 2540 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติม และระเบี ยบ สลค.
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเป็นการลดการใช้
ดุลยพินิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่องทางในการเรียกรับประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสานึก
1. ข้อมูลที่เปิดเผยอาจกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคล
2. ความต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วนของผู้ขอรับบริการ
ให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย
3. การสมยอมของผู้ขอรับบริการ
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย
4. ผู้ขอรับบริการใช้อานาจหน้าที่ที่สงู กว่าในการเรียกรับ
ข้อมูลโดยไม่ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ภายใน : สลค.
ภายนอก : เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประชาชน
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้

ระดับการยอมรับความเสี่ยง
การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
จานวน 0 ครั้ง
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 ครั้ง
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ผสู้ นใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. ดังนี้
2.1 ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.2 ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลราชกิจจานุเบกษายกเว้นประกาศ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบริหารงานสารสนเทศ
2.3 ข้อมูลฐานันดร ณ กลุม่ งานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค.
4. มีการกาหนดลาดับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม และประชาสัมพันธ์ให้ผขู้ อรับบริการทราบอย่าง
ชัดเจน ณ จุดให้บริการ
5. มีการกาหนดข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับของเจ้าหน้าที่
6. ลดการใช้ดลุ ยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยกาชับให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการ
ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. ให้ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคาร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลการให้บริการทุกครัง้
8. จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ สาหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองเพื่อ
ลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์ สลค. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการ สลค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดีย
9. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสานึกให้ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ดาเนินการต่อเนื่อง

-
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7) วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสาคัญต่าง ๆ
ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
1
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
1
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
1
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
4
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่ นั่ง ซึ่งมีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง ที่อยู่ในความดูแลของ กอค. หลายรายการ และแต่ละรายการมีมูลค่าสูง และต้องมีวิธีการดูแล
รักษาเป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาสภาพให้สวยงาม สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเสมอ ดังรายการต่อไปนี้
1. พานกะไหล่ทอง
2. ผ้าคลุมปักเงิน/ทอง
3. พานแว่นฟ้า 2 ชั้นประดับมุก
4. ปากกาจาร (ทาด้วยไม้)
5. หมอนเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. กล่องบุหนังเทียม
7. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการพระราชพิธี
8. ชุดครุยนายกรัฐมนตรีพร้อมตราจุลจอมเกล้า
อย่างไรก็ตาม หากมีการเก็บหรือดูแลรักษาไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลให้วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการเก็บรักษาและ
วัสดุครุภัณฑ์ชารุดหรือหมองไม่สวยงามไม่สามารถนาไป
เก็บรักษาไม่ถูกวิธี
ใช้งานได้ ทาให้การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งไม่สมพระเกียรติ
2. วัสดุครุภัณฑ์ถูกหยิบยืมไปใช้ในงานที่มิใช่งานในหน้าที่
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
วัสดุครุภัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานได้
ภายนอก : ร้อยละ 100
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 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
92
94
96
98
100
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. จัดทาคู่มือการเก็บรักษาและแผนการบารุงรักษาวัสดุครุภณ
ั ฑ์ฯ และมีการซักซ้อมการดาเนินการ
ตามคู่มือเป็นระยะ
2. จัดทาแนวปฏิบัติในการนาวัสดุอุปกรณ์ฯ มาใช้งาน ทั้งนี้ การจะยืมไปใช้ในงานที่มิใช่งาน
ในหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกครั้ง
3 มีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานพิธี พระราชพิธี ทุกสามเดือน และ
ตรวจสอบสภาพก่อนใช้การปฏิบัตงิ านทุกครั้ง
4. มีการดูแลบารุงรักษาประจาปี ปีละครั้ง
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
นาวัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาไว้นอกสถานที่ตั้งได้

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ดาเนินการต่อเนื่อง

-
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8) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
1
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
1
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5.
1
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
4
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
การปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคล
ที่กระทาคุณประโยชน์ เป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยต้องพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานความดีความชอบของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนาความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ทุจริตในการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความดีความชอบ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ
2. การนาความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ผิดพลาด
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
0 ราย
ภายนอก : ราชการในพระองค์
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ปีละครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
0 ราย
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานและตรวจทานเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามสายการบังคับบัญชา
2. ใช้ระบบโปรแกรมในการช่วยตรวจสอบ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
1. ระงับการเสนอขอพระราชทานหรือดาเนินการแก้ไขทันทีหากพบว่ามีกรณีทุจริต
2. ดาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ทที่ ุจริต

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ดาเนินการต่อเนื่อง
จนเสร็จสิ้นภารกิจ
เมื่อมีการทุจริต
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หน้า
1.2.9 กลุม่ งานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิ จารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประช าชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-

ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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หน้า

1.2.10 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจ จานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-
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ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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หน้า
1.2.11

กลุ่มตรวจสอบภายใน
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

158
159
161
163
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริ หาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใ น
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-

ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
สาหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กอง กลุ่ม และศูนย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
หน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันงานระบบการปฏิบัติงานของงานด้าน
การคลัง นอกจากจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แล้ว
ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้นาระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Thai Government Procurement) ให้ส่วนราชการใช้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ได้แก่ การประกาศเผยแพร่
ราคากลาง ดังนั้น นอกจากการตรวจสอบเอกสาร (Manual) แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องเรียกข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตรวจสอบเพื่อนามาตรวจสอบกับเอกสาร และขณะที่ปฏิบัติงานหากพบว่าหน่วยรับตรวจมีข้อมูลซึ่งยังมี
ข้อคลาดเคลื่อนกับผู้ตรวจสอบตรวจสอบ จะต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจและให้หน่วยรับตรวจดาเนินการแก้ไข (หากข้อมูล
ไม่ซับซ้อน) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงกัน การปฏิบัติงานแต่ละครั้งผู้ตรวจสอบต้องจัดทาเอกสารประกอบการตรวจสอบ
จานวนมาก และต้องจัดทาบันทึกเพื่อขอรับทราบความเห็นกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ โดยบางครั้งการได้รับการแจ้งยืนยันจากหน่วยรับตรวจ
ล่าช้า ทาให้การปฏิบัติงานไม่สามารถแล้วเสร็จตามกาหนด การปฏิบัติงานบางครั้งมีความจาเป็นต้องขยายขอบการตรวจสอบ
หรือต้องตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจึงจะสามารถสรุปหรือให้ความเห็นในการเสนอรายงานต่อผู้บริหาร จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้
การปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องที่กาหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบไม่สามารถแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจาปี
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การที่หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบงานหรือมี
1. ผู้บริหารได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ทันการณ์ที่นาไปแก้ไข
หนังสือเวียนหรือข้อสั่งการต่าง ๆ ทาให้หน่วยรับตรวจ
ปัญหา
ต้องมีการปฏิบตั ิงานซับซ้อน รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน 2. การรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งต้องรายงานให้กับ
ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบทั้งข้อมูล Manual และ
หน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง และสานักงาน
ข้อมูลจากระบบงานมากขึ้น
การตรวจเงินแผ่นดิน และหากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ได้
2. การมีบุคลากรที่จากัด ทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
รับการแก้ไข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
แผนที่กาหนดไว้
3. หน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง
การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เข้าใจ
เรื่องที่ปฏิบัติทาให้ต้องเสียเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบ
ภายนอก : กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ทบทวนแผนทุก 6 เดือน เพื่อขออนุมัติปรับแผน
การตรวจสอบกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1
4 เรื่อง

ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้

มาตรการในภาวะปกติ
1. ศึกษาข้อมูลจากตัวอย่างหรือแนวทางที่หน่วยงานผู้ออกระเบียบได้ให้แนวทาง เพื่อให้
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
2. ประเมินข้อมูลระหว่างการตรวจสอบเพื่อจากัดขอบเขตให้ตรงประเด็นเรื่องที่ตรวจสอบ
3. การประสานงานด้วยวาจา หรือหนังสือกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ
4. สอบถามความเห็นกับหน่วยรับตรวจ (เป็นลายลักษณ์อักษร) ก่อนการตรวจสอบเสร็จสิ้น
ในบางประเด็นที่ตรวจพบเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีเวลาในการดาเนินการแก้ไข หรือให้ข้อมูล
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ
-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

165
หน้า

1.2.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด

165
166
168
170
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1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจ จานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-
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ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกั บชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสาหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง
รวมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบตั ิ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลา
การรายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค.
และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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หน้า
1.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
4) การดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจาปี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด

172
173
175
177
179

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

173

1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือ
อยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
4
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
2
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
3
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
3
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
3
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
72
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการรัฐสภา
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในภารกิจสาคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนาเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจานวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสาคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลด
ภาษีน้ามันการประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ประเทศชาติ
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของส่วนรวม ประชาชน
ชั้นความลับ/เรื่องสาคัญ
และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไปเปิดเผย
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ
ต่อบุคคลภายนอก จานวน 0 เรื่อง
ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดได้

1
-

ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
เกณฑ์การวัดผล
2
3
4
-

5
0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ
สลค. ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
คณะกรรมการฯ กาหนด
2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กาหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสาหรับ
ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง
รวมทั้งจัดทาคูม่ ือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบตั ิ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ตลอดเวลา

-
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์
-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
1
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญและจาเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกั บ สลค. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
หรื อกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ด จากการปฏิ บัติงานที่ต้ องใช้ อิ น เทอร์เน็ ตและการเชื่ อมต่อ อุ ปกรณ์ดิจิ ทั ล ดั งนั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น Thumb Drive หรื อ External Harddisk หรื อ แผ่ น CD/DVD หรื อ ใช้ ร ะบบสารสนเทศอื่ น
ในการจัดเก็บและสารองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive/Google Form
หรื อ การใช้ บ ริ ก าร Cloud Computing อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งปรากฏว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไม่ มี ไฟล์ ข้ อ มูลที่ ส ารองดังกล่าว
หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สารองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรือให้บริการ
หรือระบบสารสนเทศ หรือสารองไว้ แต่ไม่ได้นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับ
การทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย
4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสาคัญหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค.
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
จานวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้
ไฟล์ข้อมูลสาคัญได้ 5 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ดาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค.
และการสารองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk
หรือแผ่น CD/DVD หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสียหาย
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสารอง
ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail หรือ Google Drive
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสาคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ มภัยทางไซเบอร์เป็น ประจาและต่อ เนื่อ ง เพื่ อ ไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทาลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดการสารองไฟล์ข้อมูลโดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน หรือ
สารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม

ปัจจุบัน

-
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3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
สานักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
3
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
3
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
36
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนด ทาให้ผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การกาหนดกรอบเวลาดาเนินโครงการขาดความ
1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง
เหมาะสม เช่น การเริ่มต้นดาเนินการล่าช้าโดยเฉพาะ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
โครงการที่ต้องจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) แต่ไม่ได้เตรียมการ
การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ล่วงหน้า จึงทาให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
2. การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่กาหนดในแผน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ทุกกอง
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ภายนอก : ร้อยละ 0
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบ
แผนการดาเนินการสาหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตั ิโครงการตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทาและส่งแผนการดาเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้
ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สลค. รอบระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทารายงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีกาหนด เพื่อจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ
6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการกับกลุม่ บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการ
รายงาน
7. จัดทาสรุปผลการดาเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการดาเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดาเนินการ
8. จัดทาหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ดาเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดาเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลทราบต่อไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 51-ปัจจุบัน

-
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4) การดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจาปีไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ทุกกอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง
1.
2
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2.
1
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3.
2
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.
2
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
5.
2
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
8
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจาปีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความ
โปร่ งใสเป็น ธรรม และตรวจสอบได้ใ นกระบวนการท างานของ สลค. ที่ อ าจมี ค วามเสี่ยงต่อ การทุจ ริตหรือการใช้ อานาจ
โดยมิ ช อบของบุ ค ลากร สลค. โดยส านั ก กอง กลุ่ ม มี ส่ ว นสนั บ สนุ น ในการด าเนิ น การตามแผนดั ง กล่ า วให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ตามเป้ า หมายที่ ก าหนด ซึ่ ง รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข อง ศปท. ต้ อ งบริ ห ารจั ด การตามแผนดั ง กล่ า วให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามก าหนด
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม
สาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
การบริหารเวลาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สลค. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการป้องกันและ
ขาดประสิทธิภาพ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สานัก กอง กลุ่ม
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายนอก : สานักงาน ก.พ. สานักงาน ป.ป.ช.
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 0
และสานักงาน ป.ป.ท.
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่ งหรือไม่สามารถ
ตามเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ได้
เกณฑ์การวัดผล
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
10
7.5
5
2.5
0
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในภาวะปกติ
1. มีการเตรียมการจัดทาข้อมูล หรือจัดทาโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้ทันตามกาหนด
2. มีการแจ้งเตือนสานัก กอง กลุ่ม ล่วงหน้าก่อนกาหนด โดยประสานงานโทรศัพท์ให้สานัก กอง
กลุ่ม รายงานให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
3. จัดทารายงานความคืบหน้าการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจาทุกสิ้นเดือน
4. มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการฯ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้
ต.ค. 57-ต.ค. 58

-
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2. การจาแนกรายการความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง
2.1 รายการความเสี่ยงระดับ สลค.
รายการความเสี่ยง
1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
ในสาระสาคัญจนทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเนื้อหา
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่า
ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ
3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและ
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทาให้ข้อความหาย
หรือเปลีย่ นแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเรื่อง
4) การติดตามและรายงานผลการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง
6) การจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า
7) การจัดทาสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
8) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.
9) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีผดิ พลาด
10) การบริหารงบประมาณของ สลค.
ไม่เป็นไปตามแผน
11) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
12) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเภท
กฎ ระเบียบ
มาจาก
การ
ข้อบังคับ และ เหตุการณ์
กลยุทธ์
การเงิน
ปฏิบัติงาน
มติ ครม. ร้ายแรงจาก
ที่เกี่ยวข้อง ภายนอก
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2.2 รายการความเสี่ยงจาแนกตามกอง กลุ่ม และศูนย์
รายการความเสี่ยง
2.2.1 สานักงานเลขาธิการ
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.
ที่มีชั้นความลับ หรืออยู่ ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
4) การร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการ
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส
2.2.1 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
5) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2.3 กองนิติธรรม
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
5) การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา
มีข้อผิดพลาด

ประเภท
กฎ ระเบียบ
มาจาก
การ
ข้อบังคับ และ เหตุการณ์
กลยุทธ์
การเงิน
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มติ ครม. ร้ายแรงจาก
ที่เกี่ยวข้อง ภายนอก
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2.2.4 กองบริหารงานสารสนเทศ
1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีขัดข้อง
2) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง
4) ระบบ M – VARA ไม่สามารถทางาน
ได้อย่างสมบูรณ์
5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
6) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในภารกิจของ สลค.
2.2.5 กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
4) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนือ้ หา
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน
5) การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
2.2.6 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
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4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2.7 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.

ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ


ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2.8 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.

ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ


ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
4) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ


ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
5) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา


ผิดพลาด หรือไม่ทันกาหนดเวลา
6) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.
7) วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง

พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธสี าคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแล
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน
8) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.2.9 กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.

ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ


ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2.10 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.

ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ


ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.

ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร

ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
2.2.12 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.

ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ


ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1) การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค.

ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก
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2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือไม่สามารถ
นามาใช้งานได้
3) การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
4) การดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สลค. ประจาปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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3. กลไกในการบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
3.1 การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานบริ ห ารระบบควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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แบบการจัดทารายการความเสี่ยงและคาอธิบายแบบ

ชื่อความเสี่ยง .....(1)........
ผู้รับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน

……(2)……..…
……(3)……..…

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
การควบคุมในปัจจุบัน
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขนึ้
ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
คะแนนรวม

คะแนน
ประเภทความเสี่ยง (10)
(4)
 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
(5)
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
(6)
 ความเสีย่ งด้านการเงิน
(7)
 ความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกีย่ วข้อง
(8)
 ความเสีย่ งที่มาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงจากภายนอกหน่วยงาน
(9)
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
(11)

สาเหตุของความเสี่ยง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

(12)

(13)

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ระดับการยอมรับความเสี่ยง

(14)

(15)

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน

ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน

(18)

(16)
1

เกณฑ์การวัดผล (17)
2
3
4

5

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้

(19)

(20)

มาตรการในภาวะปกติ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน
(21)
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คาอธิบาย
หมาย
สาระสาคัญที่กอง กลุ่ม ศูนย์ จะต้องระบุ
เลข
(1) ระบุชื่อรายการความเสี่ยง
(2)

ระบุชื่อสานักหรือกองที่เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการตามรายการความเสี่ยง

(3) ระบุชื่อสานักหรือกองที่เป็นผู้สนับสนุนการดาเนินการตามรายการความเสี่ยงแก่ผู้รับผิดชอบตาม (2)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง
(4) ใส่คะแนนของระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยพิจารณาจากผลกระทบ
สูงสุดที่คาดว่าจะเกิด จากผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากสาเหตุ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

(5)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน

ต่า

1

ปานกลาง

2

สูง

3

สูงมาก

4

ผลกระทบที่เกิด
ต่อการปฏิบัติงาน
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านระดับ
กลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น
(1/2 ชั่วโมง)
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านระดับกอง/
สานัก การให้บริการแก่ประชาชน หรือมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการปานกลาง ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ในเวลาพอสมควร (1/2 วัน)
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านระดับสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานที่เป็น
การประสานราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ และ
หน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการสูง แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา 1 วัน
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี หรือมีผลต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการสูงมาก ซึ่งไม่
สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 1 วัน

ต่อชื่อเสียง/ภาพพจน์
มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อย่างมีนัยสาคัญ
มีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ใส่คะแนนของระดับโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดของ
สาเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับผลกระทบที่สูงสุด ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับโอกาส
ต่า

คะแนน
1

ปานกลาง
สูง
สูงมาก

2
3
4

โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึน้
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ มีโอกาสเกิด
ความเสีย่ งขึ้นได้ภายใน 12 เดือน หรือไม่มีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นเลย
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสีย่ งขึ้นได้ภายใน 6 เดือน
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน 3 เดือน
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสีย่ งขึ้นเสมอ หรือ
เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน
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หมาย
สาระสาคัญที่กอง กลุ่ม ศูนย์ จะต้องระบุ
เลข
(6) ใส่คะแนนของระดับการประเมินการควบคุมในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของมาตรการ
การควบคุมในปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับการควบคุม คะแนน
ดี
1
ปานกลาง
2
ควรปรับปรุง

(7)

ใส่คะแนนของระดับความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการคาดการณ์ประสิทธิผล
ของมาตรการใหม่ในการควบคุมสาเหตุ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับความ
สามารถ
ต่า

(8)

3

สถานะของการควบคุมในปัจจุบนั
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากที่สุดแล้ว หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือสามารถควบคุมความเสีย่ งได้ในระดับ
ปานกลาง
ไม่มีการควบคุม หรือการควบคุมทีม่ ีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

คะแนน

โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง

1

มีความยากมากที่จะปรับปรุงให้ดขี ึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน
ดีมากอยู่แล้ว
มีความยากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมทีม่ ีในปัจจุบัน
อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากขึ้น หรือการควบคุมที่มอี ยู่ในปัจจุบัน
ไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ปานกลาง

2

สูง

3

ให้ใส่คะแนนของระดับความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่คาดว่ามาตรการใหม่
ในการควบคุมจะสัมฤทธิผล แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับความ
เร่งด่วน
ต่า
ปานกลาง
สูง

คะแนน
1
2
3

ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
ไม่สามารถเริ่มและทาให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
สามารถดาเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6-12 เดือน
สามารถดาเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

(9) ผลคูณของตัวเลขในช่องหมายเลข (4) (5) (7) และ (8)
(10) ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด โดยให้ทาเครื่องหมาย () หน้าข้อความ
ทั้งนี้ ประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และความ
เสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่มาจากภายนอกหน่วยงาน
(11) บรรยายโดยสังเขปถึงความเป็นมาของการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงนั้น ๆ หรือสภาพปัญหาของการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงนั้น ๆ
(12) ระบุสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงนั้น ๆ โดยให้ครอบคลุมทั้งสาเหตุภายในและภายนอก
(13) ระบุผลกระทบหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ
(14) ระบุผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงนั้น ๆ
(15) กาหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง

192

แผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมาย
สาระสาคัญที่กอง กลุ่ม ศูนย์ จะต้องระบุ
เลข
(16) กาหนดระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
(17) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดผลให้สอดคล้องกับระดับการยอมรับความเสี่ยงและระดับ
การยอมรับความเบี่ยงเบน
ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการติดตาม การรายงานผลการควบคุมความเสี่ยง และการทบทวน
(18)
มาตรการความเสี่ยงนั้น ๆ โดยอาจกาหนดเป็นรอบตามปีงบประมาณ
ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
(19) อธิบายโดยละเอียดว่าปัจจุบันได้บริหารจัดการหรือจัดให้มีมาตรการใดบ้างในการควบคุมความเสี่ยงที่
มีอยู่ โดย
 ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับสาเหตุของความเสี่ยงเพื่อให้สาเหตุที่มีอยู่แต่ละข้อมีมาตรการควบคุม
ชัดเจน
 ต้องสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อดาเนินการแล้วจะสามารถควบคุมลักษณะของความเสี่ยงได้จริง
 ต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและมีตัวชี้วัดผลสาเร็จที่สามารถวัด
 ต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อสะท้อนว่ามาตรการนั้นจะสามารถระงับสาเหตุของความเสี่ยง
ได้จริง
(20) ระบุ ช่ว งเวลาที่ใช้ม าตรการนี้ ทั้งระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้ นสุ ด (ถ้ามี) โดยแสดงให้เห็น
ช่วงเวลาที่ชัดเจนสาหรับการดาเนินการในแต่ละมาตรการ
(21) ระบุรายละเอียดของมาตรการในภาวะฉุกเฉินที่จะต้องดาเนินการเมื่อมีความเสี่ยงนั้น ๆ เกิดขึ้น หรือ
ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจในการตัดสินใจเบื้องต้นไม่อยู่
 กรณีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงตาม (19) และ (21) มีการยกเลิก ให้ยังคงมาตรการนั้นไว้ โดยย้าย
ไปไว้ที่หัวข้อใหม่ คือ “มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เคยกาหนดไว้เดิมและยกเลิกไปแล้ว”
 กรณีเห็นว่ามาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่กาหนดตาม (19) และ (21) ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
สามารถกาหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยเพิ่มหัวข้อใหม่ คือ “มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่กาหนดขึ้น
เพิ่มเติม หรือเป็นมาตรการใหม่ที่จาเป็นสาหรับการปรับปรุงความเสี่ยง”
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4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ความเสี่ยงระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
รายการความเสี่ยง
1.
มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
ในสาระสาคัญจนทาให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ของเนื้อหา

ระดับการยอมรับ
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

2.

อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

3.

4.

5.
6.
7.
8.

ผลการดาเนินการ
มีมติ ครม. จานวน 1,924 เรื่อง
ไม่พบว่ามีมติ ครม. ผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนในสาระสาคัญจนทาให้
ความหมายเปลีย่ นแปลงไปในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญของเนื้อหา
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลา เรื่องเสนอ ครม. จานวน 1,924 เรื่อง
ที่ต้องดาเนินการ
ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้อง
ดาเนินการ
บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและ
มีบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. จานวน 1,186 เรื่อง
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทาให้ ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. ที่มีเนื้อหา
ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่ และข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน
เป็นสาระสาคัญของเรื่อง
จนทาให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของเรื่อง
การติดตามและรายงานผลการดาเนินการ มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการ
ตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ตามมติ ครม. จานวน 10 เรื่อง ซึ่ง ลคร.
เห็นชอบให้ยุติการติดตาม เนื่องจากเป็น
ช่วงปลายของรัฐบาล บางเรื่องหน่วยงาน
ได้ดาเนินการอยู่และมีแผนที่จะเสนอ ครม.
อยู่แล้ว และบางเรื่องมีการติดตาม
โดย คกก. อื่นอยู่แล้ว จึงถือว่าจานวนเรื่อง
ทีไ่ ม่สามารถติดตามส่วนราชการในการ
รายงานความก้าวหน้า เท่ากับ ร้อยละ 0
การจัดทาสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง มีการจัดทาสรุปผลการประชุม ครม.
จานวน 47 ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดทา
สรุปผลการประชุมผิดพลาด
ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม.
มีการประชุม ครม. จานวน 48 ครั้ง ไม่พบว่า
ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค. มีข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม.
ถูกเปิดเผย
การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
ครม. ผิดพลาด
ครม. จานวน 97 ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด
การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไป - เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส
ตามแผน
ที่ 1 - 4 ร้อยละ 100
- การบริหารงบประมาณเบิกจ่ายต่ากว่า
เป้าหมาย ร้อยละ 4.84 (เบิกจ่ายจริง
484,451,621.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.34 ผูกผัน
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รายการความเสี่ยง

9.

การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

10.

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

11.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุม ครม. ขัดข้อง

12.

การจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ 348,567,182.08 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.81 รวมเบิกจ่ายและ
ผูกผัน 833,018,803.59 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 95.16) (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562)
- ผลการเบิกจ่ายตามข้อ 2 ต่ากว่า
เป้าหมาย เนื่องจากยังมีรายการทีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการและยังไม่ครบกาหนดการ
ส่งมอบงาน รวมทั้งมีการโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณเพื่อการจัดหาครุภณ
ั ฑ์และอื่น ๆ
เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งอยูร่ ะหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 โดยกาหนดการ
ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ (ภายในกันยายน 2562)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สลค. จะมีการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมต่ากว่าเป้าหมาย
ที่กาหนด แต่ สลค. มียอดเบิกจ่ายและผูกพัน
ไปแล้ว 833,018,803.59 บาท คิดเป็นร้อยละ
95.16 ของงบประมาณที่ได้รับและสามารถ
ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่กาหนดไว้ จึงเป็นไปตามมาตรการด้าน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 13
ธันวาคม 2561 ที่กาหนดเป้าหมายการใช้
งบประมาณ โดยหากหน่วยงานสามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนฯ ที่กาหนดไว้แล้ว
แต่ต่ากว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดาเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว
มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จานวน 23,180 เรื่อง
ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 988 ครั้ง
ไม่พบการละเว้นไม่ดาเนินการตามระเบียบฯ
และมติ ครม. ที่เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการประชุม ครม. จานวน 48 ครั้ง
ไม่พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. ขัดข้อง
ไม่พบว่าการจัดทาเรื่องเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า
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2.
3.

รายการความเสี่ยง

ผลการดาเนินการ
สานักงานเลขาธิการ
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็นที่ใช้ ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ สลธ. มีโครงการทีต่ ้องดาเนินการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
ที่กาหนด
สลค. จานวน 3 โครงการ และดาเนินการได้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
การร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการ
ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการ
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
การจัดระเบียบวาระการประชุม ครม.
ไม่มีการจัดระเบียบวาระการประชุม
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ครม. ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย ไม่มเี รื่องที่เสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับ
แก่บุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่มีหน้าทีต่ อ่ เรื่องนั้น ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือ
ผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีโครงการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องดาเนินการ
ที่กาหนด
กองนิติธรรม
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย ไม่มเี รื่องที่เสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับ
แก่บุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่มีหน้าทีต่ อ่ เรื่องนั้น ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
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รายการความเสี่ยง
ผลการดาเนินการ
4. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีโครงการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่ตอ้ งดาเนินการ
ที่กาหนด
5. การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา
ไม่พบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติ
มีข้อผิดพลาด
ที่เสนอต่อรัฐสภา
กองบริหารงานสารสนเทศ
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของ
มีการจัดประชุมในห้องประชุม สลค.
สลค. ขัดข้อง
จานวน 86 ครั้ง ไม่พบว่ามีการขัดข้อง
ของระบบโสตทัศนูปกรณ์
2. การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
3. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม.
การจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการ
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง
นอกสถานที่ จานวน 3 ครั้ง ไม่พบว่ามี
การขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์
4. ระบบ M - VARA ไม่สามารถทางานได้
การจัดทาและเผยแพร่ระเบียบวาระ
อย่างสมบูรณ์
การประชุม ครม. บนเครื่องแท็บเล็ต
ด้วยระบบ M - VARA 52 ครั้ง
ระบบ M - VARA ไม่สามารถทางานได้
อย่างสมบูรณ์ 1 ครั้ง เมือ่ วันที่ 1 เม.ย. 62
เวลา 08.30 น. (ใช้เวลาในการแก้ไขให้
ระบบฯ ใช้งานได้ปกติ 2 ชั่วโมง)
5. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
6. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
กบส. มีโครงการที่ต้องดาเนินการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จานวน 8 โครงการ และดาเนินการได้
ที่กาหนด
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.
ประโยชน์จากการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในภารกิจของ สลค.
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
1. การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการการนาข้อมูลเกีย่ วกับภารกิจ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
สาคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีโครงการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องดาเนินการ
ที่กาหนด

ระดับการยอมรับ
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
(ระดับที่ยอมรับได้ คือ
มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
ไม่เกิน 4 ครั้ง)
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
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รายการความเสี่ยง
ผลการดาเนินการ
4. การประมวลมติ ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อน ไม่พบว่าการประมวลมติ ครม. มีเนื้อหา
คลาดเคลื่อน
5. การยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ไม่ถูกต้องครบถ้วน มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ทั้งหมด 1,453 เรื่อง
มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน จานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.41

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย ไม่มีการนาเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้น
แก่บุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่มีหน้าทีต่ อ่ เรื่องนั้น ความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือผูไ้ ม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีโครงการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องดาเนินการ
ที่กาหนด
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ กสค. มีโครงการที่ต้องดาเนินการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
ที่กาหนด
สลค. จานวน 1 โครงการ และดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย ไม่มีการนาเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้น
แก่บุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่มีหน้าทีต่ อ่ เรื่องนั้น ความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือผูไ้ ม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
เรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไม่มีเรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ
ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ
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ระดับการยอมรับ
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
(เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติ
ครม. ไม่ครบถ้วน ไม่เกิน
4 เรื่อง ต่อสัปดาห์)
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
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ลาดับ
รายการความเสี่ยง
4. เรื่องที่ประกาศในในราชกิจจานุเบกษา
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
โดยรวมขาดการวิเคราะห์หรือตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันกาหนดเวลา
6. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
7. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
8. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.
9.

10.

1.
2.
3.

1.
2.

ผลการดาเนินการ
ระดับการยอมรับ
ไม่มีเรื่องที่ประกาศในในราชกิจจานุเบกษา อยู่ในระดับ
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ที่ยอมรับได้ที่
ประชาชน โดยรวมขาดการวิเคราะห์
หรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจา
อยู่ในระดับ
นุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกาหนดเวลา ที่ยอมรับได้
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
อยู่ในระดับ
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ที่ยอมรับได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
กอค. มีโครงการทีต่ ้องดาเนินการ
อยู่ในระดับ
จานวน 2 โครงการ และดาเนินการ
ที่ยอมรับได้
ได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับ
อยู่ในระดับ
ประโยชน์จากการให้บริการข้อมูล
ที่ยอมรับได้
ข่าวสารในภารกิจของ สลค.
วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่มีวสั ดุครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน อยู่ในระดับ
หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ที่ยอมรับได้
สาคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพ สาคัญต่าง ๆ ชารุด หรือไม่ได้รบั การดูแล
สมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน
การทุจริตในการปฏิบตั ิงานการ
ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการ
อยู่ในระดับ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
ที่ยอมรับได้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ อยู่ในระดับ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
ที่ยอมรับได้
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น อยู่ในระดับ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
ที่ยอมรับได้
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ กพน. มีโครงการที่ต้องดาเนินการ จานวน
อยู่ในระดับ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 1 โครงการ และดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ที่ยอมรับได้
ที่กาหนด
ตามเป้าหมาย
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ อยู่ในระดับ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
ที่ยอมรับได้
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
อยู่ในระดับ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูก ที่ยอมรับได้
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
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ลาดับ
รายการความเสี่ยง
ผลการดาเนินการ
3. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีโครงการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องดาเนินการ
ที่กาหนด
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. กลุ่มตรวจสอบภายในได้สรุปรายงานผล
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
การตรวจสอบตามมาตรา 9 (8)
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ในหัวข้อ “เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้ความโปร่งใสของหน่วยงาน”
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร โดยเสนอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบแล้ว
ตามหนังสือที่ นร 0511/70
ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3. การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กาหนดเรื่องที่
จะตรวจสอบ รวม 22 เรื่อง ซึ่งแผนการ
ตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
กาหนดไว้ 22 เรื่อง ผลการดาเนินการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจานวน 17 เรื่อง
ส่วนที่เหลือจานวน 5 เรื่อง
เป็นเรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบ
จานวน 1 เรื่อง และยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 4 เรื่อง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ กพร. มีโครงการที่ต้องดาเนินการ จานวน
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
1 โครงการ และดาเนินการได้แล้วเสร็จ
เป้าหมายที่กาหนด
ตามเป้าหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1. การนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญของ สลค. ไม่มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ
ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ของ สลค. ทีม่ ีชั้นความลับหรืออยู่ใน
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
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ระดับการยอมรับ
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
ไม่อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
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ลาดับ
รายการความเสี่ยง
2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือจาเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทาลาย
หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
3. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด
4. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค.
ประจาปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด

ผลการดาเนินการ
ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาคัญหรือ
จาเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย
ถูกทาลาย หรือไม่สามารถนามาใช้งานได้
ศปท. มีโครงการทีด่ าเนินการ จานวน
1 โครงการ และดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย
ศปท. มี 19 โครงการ/กิจกรรม และ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

ระดับการยอมรับ
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
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6. บันทึกเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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