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สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564



ค ำน ำ 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้สามารถบรรลุผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะสามารถลดทอนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือป้องกันมิให้ข้อผิดพลาด  
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วกลับมาเกิดขึ้นอีก โดยกลไกส าคัญที่จะท าให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จ 
คือการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น การระบุสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
และการก าหนดมาตรการและสื่อสารมาตรการที่จะควบคุมหรือป้องกันข้อผิดพลาดนั้น 
 ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้น า ระบบบริหารความ เสี ่ย งมาใช้ตั ้ง แต่ป ีพ .ศ .  2547  
โดยตั้งคณะท างานคณะหนึ่งเพ่ือรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและจัดท าแผนบริหาร  
ความเสี่ยงของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งครอบคลุม 
ความเสี่ยงในภารกิจหลักทั้งด้านคณะรัฐมนตรี ด้านราชการในพระองค์ และด้านการบริหารงานในองค์กร 
ความเสี ่ยงที ่ม ีโอกาสจะเกิดการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ และความเสี ่ยงในภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย ่างเป ็นทางการนอกสถานที ่ รวมทั ้งการก าหนดมาตรการ เตร ียมความพร ้อม  
หรือมาตรการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจของส านักเลขาธิการ
คณะร ัฐ มนตร ี เ ช ่น  ภ ัยพ ิบ ัต ิท า ง ธ ร ร มช า ต ิ ค ว าม วุ่นวายทางการเมืองที่มีผลต่อการท างาน 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  
 ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) และการชุมนุมประท้วงที ่เกิดขึ ้นบ่อยครั ้ง ซึ ่งคณะท างานบริหารระบบควบคุมภายใน  
และการบริหารความเสี ่ยงของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมเมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2563  
เพ่ือทบทวนรายการและมาตรการความเสี่ยง และรับทราบกรอบแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยได้มีการปรับปรุงรายการความเสี่ยง และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการวางนโยบายหรือบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นในองค์กร ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงบุคลากร
ในองค์กรให้ทราบถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงทั้งในระดับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และระดับกอง กลุ่ม 
และศูนย์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การการลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสในการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสู ง  ( High Performance 
Organization) ต่อไป 
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1.1 ความส าคัญ  
การบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงานมีพ้ืนฐานจากแนวคิดที่ว่า “องค์กรด ำรงอยู่ได้ 

เมื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมหรือคุณค่ำเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ทั้งควำมเสี่ยงและโอกำสจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรเพ่ิมหรือลดมูลค่ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร” การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน  ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น 
ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี 
การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรมบัญชีกลางได้จัดท า “หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562”  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 

 อย่างไรก็ดี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีภารกิจเกี่ยวกับราชการ 
ของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
ของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบาย 
และมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อน าไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว การปฏิบัติงานของ สลค. จึงต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย า ต้องระมัดระวังไม่ให้มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการด าเนินภารกิจทุกด้าน ดังนั้น สลค. 
ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมาแล้ว
โดยสามารถแบ่งการบริหารความเสี่ยงออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในสภาวการณ์ปกติ จะด าเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นในภารกิจต่าง ๆ และวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงนั้น และรวบรวมรายการความเสี่ยงมาจัดท าเป็นแผนบริหาร  
ความเสี่ยง (Risk Management Plan) เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือสื่อสารการด าเนินมาตรการ และใช้ใน 
การติดตามและรายงานผลการด าเนินมาตรการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบัน 

 รูปแบบที่ 2 การบริหารความต่อเนื่อง จะด าเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ไม่ปกติ 
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจของ สลค. ในลักษณะที่อาจท าให้การด าเนินภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ไม่ต่อเนื่องหรือสะดุดหยุดลง เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2552 - 2553  
และสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 โดย สลค. ได้ก าหนดมาตรการขึ้นมารองรับและเตรียมความพร้อมกรณี
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พัฒนามาเป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
ซึ่ ง เป็ นการด า เนิ นการตามนั ยของมติ คณะรั ฐมนตรี  ( 24 เมษายน 2555)  ใน เ รื่ อ งการบริ หาร 
ความพร้ อมต่ อสภาวะวิ กฤต  และต่ อมา ได้ มี การทบทวนปรับปรุ งแผนบริหารความต่ อ เนื่ อ ง  

ส่วนที่ 1 

การบริหารความเสี่ยงของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ของ สลค. ในปี  2558 เ พ่ือรองรับสภาวะวิกฤตในหลายเหตุการณ์  เช่น การชุมนุม การจลาจล  
การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอุทกภัย และทบทวนปรับปรุงแผนฯ อีกครั้งในปี 2563 อันเนื่องมาจาก 
การที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 โดยแผนดังกล่าวมีความครอบคลุมรองรับสภาวะวิกฤต  
กรณีเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง/จลาจล โรคระบาดต่อเนื่อง รวมถึงเหตุการณ์อ่ืน ๆ เช่น 
การก่อการร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ แผนดังกล่าวไดจ้ัดท าแยกต่างหากจากแผนบริหารความเสี่ยง 

1.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 8 กระบวนการย่อย มีลักษณะเหมือนวงจรชีวิตที่ต้อง 
มีการด าเนินไปอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการย่อย 8 กระบวนการ ประกอบด้วย 
 1.2.1 การก าหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) หมายถึง ระดับข้อผิดพลาด 
ที่อาจเกิดขึ้น ในขณะปฏิบัติภารกิจโดยเป็นระดับที่หน่วยงานยอมรับ และถือว่า เป็นความเสี่ ยง  
ที่ยอมรับได้ เช่น ร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน คิดเป็นจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 3 
 1.2.2 การก าหนดระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน (Risk Tolerance) หมายถึง กรณีที่ระดับ
การยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) มีความเบี่ยงเบนโดยเพ่ิมขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม หน่วยงานอาจก าหนด
ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกินกว่าที่จะยอมรับได้ เช่น กรณียอมให้ มติ
คณะรัฐมนตรีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 1 
 1.2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการระบุว่าความเสี่ยงมีที่มาอย่างไร  
มีสาเหตุจากอะไร ทั้งสาเหตุภายในและภายนอก จะมีผลกระทบกับใคร อย่างไร โดยให้ระบุเป็นวลีที่ชัดเจน
และมีเหตุผล 
 1.2.4 การจัดท าทะเบียนปัจจัย เสี่ ยง  (Risk Profile) เป็นการรวบรวมปัจจัย เสี่ ย งที่ ได้ 
ตามข้อ 1.2.3 และน ามาจัดท าเป็นทะเบียนปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 1.2.5 การประเมินค่าความเสี่ยง  (Risk Assessment) เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิด  
(ความบ่อยครั้ง) และระดับผลกระทบของความเสี่ยง (ระดับความรุนแรง) เพ่ือหาความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  
ที่องค์กรจะต้องจัดท าแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 1.2.6 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) เป็นการแสดงมาตรการที่จะใช้
ควบคุมความเสี่ยงนั้น โดยมีทั้งมาตรการควบคุมปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการใหม่ซึ่งจะต้องมีการระบุกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)  
 1.2.7 การตรวจสอบและติดตามผล  (Risk Monitoring & Evaluation) เพ่ือจะได้ทราบว่ า 
แผนบริหารความเสี่ยงที่จัดท าขึ้นนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ 
อย่างไร เพ่ือจะได้น ามาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป 
 1.2.8 การทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Review) เป็นการตั้งค าถามว่า
การบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา 
  (1) ได้ด าเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ด าเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร 
  (2) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิผลจริงหรือไม่ สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่ 
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  (3) ปัจจัยหรือสภาวการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ
ควบคุมหรือไม่ ควรด าเนินมาตรการเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  (4) การก าหนดมาตรการ ใหม่ ต้ อ งปรั บ ให้ ส อดรั บ กั บภารกิ จ แล ะสอดคล้ อ ง 
กับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีที่ความเสี่ยงลดลง หมายถึง มาตรการที่ด าเนินการมาแล้วนั้น
เหมาะสมเพียงพอ ควรคงไว้ และอาจปรับให้ดีขึ้น กรณีที่ความเสี่ยงคงที่ หมายถึง มาตรการที่ด าเนินการ
มาแล้วนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องเพ่ิมมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และกรณีที่ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น หมายถึง 
มาตรการที่ด าเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่ 

แผนภาพแสดงข้ันตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
  การประเมินค่าความเสี่ยง พิจารณาจากผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด การควบคุมในปัจจุบัน 
ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง ซึ่ง สลค. ได้ก าหนดระดับผลกระทบ  
โอกาสที่จะเกิด การควบคุมในปัจจุบัน ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง เพ่ือใช้
ในการประเมินค่าความเสี่ยง ดังนี้  

1. ก ำหนดระดับกำรยอมรับควำมเสี่ยง

2. ก ำหนดระดับกำรยอมรับ
ควำมเบี่ยงเบน

3. ระบุปัจจัยเสี่ยง

4. จัดท ำทะเบียนควำมเสี่ยง

5. ประเมินค่ำควำมเสี่ยง

6. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

7. ตรวจสอบ/ติดตำม

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

ผลกระทบ 

คะแนน ผลกระทบที่เกิด 

ต่ า 1 มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลตอ่การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (1/2 ช่ัวโมง) 

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

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

สูงมาก 4 มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี หรือมีผลต่อ 
การปฏิบัติงานและการให้บรกิารสูงมาก ซึ่งไมส่ามารถแกไ้ขไดภ้ายในเวลา 1 วัน 

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

โอกาสที่จะเกิด 
คะแนน โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึน้ 

ต่ า 1 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับที่ยอมรับให้เกดิขึ้นได้ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงข้ึนไดภ้ายใน  
12 เดือน หรือไม่มโีอกาสที่จะเกิดขึ้นเลย  

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

อย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นเสมอ หรือเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 
(3) ค่าคะแนนของ “การควบคุมในปัจจุบัน” แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
การควบคุม 

คะแนน สถานะของการควบคุมในปจัจุบนั 

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

ตลอดเวลา 
(4) ค่าคะแนนของ “ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น” (Ability to Improve : A) 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ

ความสามารถ 
คะแนน โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง 

ต่ า 1 มีความยากมากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากอยู่แล้ว  

ปานกลาง 2 มีความยากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีในปัจจุบันอยู่ในระดับเพียงพอที่จะ
สามารถควบคุมความเสีย่งได้ในระดับปานกลาง  

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

ความเร่งด่วน 
คะแนน ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง 

ต่ า 1 ไม่สามารถเริ่มและท าให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน  
ปานกลาง 2 สามารถด าเนินการได้ ให้แล้วเสรจ็ภายใน 6-12 เดือน 
สูง 3 สามารถด าเนินการได้ ให้แล้วเสรจ็ภายใน 6 เดือน 

ระดับความวิกฤต = ผลกระทบ (I) x โอกาสที่จะเกิด (L) 

โดยผลกำรประเมินมีค่ำควำมเสี่ยงรวมสูงสุด 16 คะแนน มีผลกำรค ำนวณดังแผนผัง 
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ดังนี้ 

Risk Assessment Matrix 
โอกาส (Likelihood) 

ต่ ำ (1) ปำนกลำง (2) สูง (3) สูงมำก (4) 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct)
 สูงมำก (4) 4 8 12 16 

สูง (3) 3 6 9 12 

ปำนกลำง (2) 2 4 6 8 

ต่ ำ (1) 1 2 3 4 

ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง (priority for action) คือ ความส าคัญเร่ งด่วน 
ของความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง เป็นผลคูณของระดับผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ความสามารถที่จะ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง  

ล าดับความส าคัญ  = ผลกระทบ ( I) x โอกำสที่จะเกิด (L) x ควำมสำมำรถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น (A) x ควำมเร่งด่วน 
ที่จะปรับปรุง (T) 

โดยผลคูณที่ได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับความส าคัญ ผลคูณ 
ส าคัญมาก >75 

ส าคัญปานกลาง >50 

ส าคัญน้อย <=50 

  

ระดับความวิกฤต ผลคูณ ระดับความเสี่ยง 
ควำมเสีย่งท่ีมีวิกฤตมำก 12 - 16 ควำมเสีย่งระดบั สลค. (Corporate Risk) 

ควำมเสีย่งท่ีมีวิกฤตน้อย < 12 ควำมเสีย่งระดบักอง กลุ่ม ศูนย์ฯ (Departmental Risk) 
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1.3 การรายงานผลการด าเนินการและการทบทวน 

 1.3.1 ระยะเวลาการรายงาน 

  (1) รายการความเสี่ยงของ สลค. ได้ก าหนดระยะเวลาในการรายงานใน 2 ลักษณะ  
คือ 1) ทันทีที่มี เหตุการณ์ที่ เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้   
และ 2) รอบระยะเวลา โดยแบ่งเป็น รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคม) รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคม)  
รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน) และรอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน) 

(2) รายการความเสี่ ยงในภารกิ จการประชุ มคณะรั ฐมนตรี อย่ า ง เป็ นทางการ 
นอกสถานที่  ได้ก าหนดระยะเวลาในการรายงานคือ ให้รายงานผลฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจาก  
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

1.3.2 การทบทวนความเสี่ยง รายการความเสี่ยงที่ก าหนดพร้อมรายละเอียด ได้แก่ ระดับคะแนนต่าง ๆ 
สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน มาตรการใหม่ มาตรการฉุกเฉิน ฯลฯ สามารถ
ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้  
ในการรายงานผลการด าเนินการ เมื่อพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการควบคุมความเสี่ยง  หรือไม่สามารถ
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้จะมีการทบทวนความเสี่ยงด้วย เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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2.1  สรุปผลการบริหารความเสี่ยงของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 สลค. ได้ก าหนดระดับการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ สลค. และระดับกอง กลุ่ม ศูนย์ 
ซึ่งมีรายการความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

2.1.1 การบริหารความเสี่ยงระดับ สลค. จ านวน 12 รายการ มีรายการความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

  

รายการความเสี่ยงระดับ สลค. 

1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญจนท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเนื้อหา 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 

3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนท าให้ข้อความหาย 
หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเรื่อง 

4. การติดตามและรายงานการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

6. การจัดท าเรื่องเก่ียวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 

7. การจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 

8. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

9. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 

10. การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน 

11. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

12. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 2 

สร ุปผลการบร ิห ารความ เสี ่ย งของส าน ัก เ ลขาธ ิก า รคณ ะร ัฐมนตร ี ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และทิศทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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2.1.2 รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) จ านวน 18 รายการ 
มีรายการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้ง 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

1. 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นควำมลับ

ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก 
หรือผูไ้ม่มีหนำ้ที่ต่อเรื่องนั้น 

(กปค. กนธ. กวค. กสค. กอค.) 

2. 
กำรแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตร ี

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 

(กพต. กอค.) 

3. 
กำรประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

มีเนื้อหำคลำดเคลื่อน 
และไม่เป็นปัจจุบัน 

(กพต.) 

4. 
กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุม 

คณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสรจ็ 
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

(กปค.) 

5. 
ระบบ M-VARA ไมส่ำมำรถ 

ท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ ์
 

(กบส.) 

6. 
ระบบโสตทัศนูปกรณ ์

ในห้องประชุมคณะรัฐมนตร ี
ขัดข้อง 
(กบส.) 

7. 
ระบบโสตทัศนูปกรณ ์

ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็น
ทำงกำรนอกสถำนท่ีขัดข้อง 

(กบส.) 

8. 
กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญตั ิ

ต่อรัฐสภำมีข้อผดิพลำด 
 

(กนธ.) 

9. 
กำรประกำศกฎหมำย 

ในรำชกิจจำนุเบกษำผดิพลำด 
หรือไม่ทันก ำหนดเวลำ 

(กอค.) 

10. 
กำรทุจริตในกำรปฏิบตัิงำน 

กำรขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

(กอค.) 

11. 
วัสดุครภุัณฑ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
หน้ำพระที่น่ัง พระรำชพิธี รัฐพิธ ี
ไม่ได้รับกำรดูแลให้พร้อมใช้งำน 

(กอค.) 

12. 
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

ขององค์กรไม่เป็นไปตำม 
แผนกำรตรวจสอบ 

(กตส.) 

13. 
กำรเรยีกรับประโยชน์ 

จำกกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ในภำรกิจของ สลค. 

 
 

(กบส. กอค.) 

14. 
กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ 

กำรด ำเนินกำรด้ำนวินัย 
ว่ำไม่โปร่งใส 

 
 

(สลธ.) 

15. 
กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำม

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤตมิิชอบของ 
สลค. ประจ ำปไีม่แล้วเสร็จตำม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ศปท.) 

16. 
กำรน ำข้อมูลเกี่ยวกับภำรกิจส ำคญั 
ของสลค. ท่ีมีชั้นควำมลบัหรืออยู่ใน 

กระบวนกำรไปเปดิเผยต่อ
บุคคลภำยนอก 

(ทุกกอง กลุ่ม ศูนย์) 

17. 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส ำคัญหรือจ ำเป็น 
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนสูญหำย ถูกท ำลำย 

หรือไมส่ำมำรถน ำมำใช้งำนได ้
 

(ทุกกอง กลุ่ม ศูนย์) 

18. 
กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบตัิ 

รำชกำรประจ ำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
(ทุกกอง กลุ่ม ศูนย์) 
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2.1.3 ข้อสรุป/ข้อสังเกต 

 การบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา กอง กลุ่ม และศูนย์ภายใน สลค. ได้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท าให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี  มาตรการที่ใช้ 
ในการควบคุมความเสี่ยงมีความครอบคลุมเพียงพอ โดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละรายการ 
ได้น าความเสี่ยงที่อยู่ ในความรับผิดชอบมาบริหารจัดการ  ป้องกัน และแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ 
หรือปัญหาขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ สลค. และในระดับกอง กลุ่ม ศูนย์  
มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นควรมีการวางแผนเพ่ือป้องกันปัญหาอย่างเหมาะสม และมีการเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรมีการอบรมหรือประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก 
ในมาตรการบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกกอง กลุ่ม ศูนย์ โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่
อย่างทั่วถึง 

2.2 ทิศทางการบริหารความเสี่ยงของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สลค. อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจเพ่ือปรับปรุ งโครงสร้าง
องค์กร เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
และสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน สลค. ยังคงยึดบทบาทภารกิจ 
ตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี ราชการของรัฐสภา และราชการในพระองค์  
ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญมาก จะด าเนินการด้วยความล่าช้า คลาดเคลื่อน หรือผิดพลาดไม่ได้   
หากเกิดข้อผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนในวงกว้างได้  

 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูประบบราชการได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาภาครัฐ  คือ “ภาครัฐ 
ของประชาชน เ พ่ื อประชาชนและประ โยชน์ ส่ วน รวม ”  โ ดยภาครั ฐ ต้ อ งมี ขนาดที่ เ หมาะสม 
กับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริก าร 
ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ  
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ทั้งนี้ การน าดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารทางราชการรั่วไหล ระบบการปฏิบัติงานไม่เสถียร มีข้อจ ากัด 
ในการใช้งานในบางพ้ืนที่หรือเครื่องมือทีมี่อยู่อาจไม่รองรับ  

 นอกจากนี้ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปัญหาการชุมนุม
ประท้วงที่มีเป็นระยะ อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของ สลค. มากขึ้น แม้การบริหาร
ความเสี่ยงที่ผ่านมาของกอง กลุ่ม และศูนย์ รวมทั้งคณะท างานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงจะตระหนักและให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย  มีระดับ 
การยอมรับความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น โดยมีการประสานงานและร่วมมือกันด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
จนท าให้ผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สลค. อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภารกิจ
ของ สลค. เกี่ยวข้องกับราชการของรัฐสภา ราชการในพระองค์ และที่ส าคัญการสนับสนุนการบริหาร 
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ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  ซึ่ ง เชื่อมโยงไปยังผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  
ดั งนั้น  จึ งมีความจ า เป็นที่ การปฏิบัติ งานในทุกระดับของ สลค.  จะต้องตระหนักถึ งความเสี่ ย ง  
ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือการไม่สามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด โดยให้ความส าคัญ  
ในการพิจารณาทบทวนถึงข้อผิดพลาดและก าหนดวิธีการป้องกันเพ่ือไม่ให้ข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดซ้ าอีก  
หรือลดการเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส าคัญกับเรื่องที่มีโอกาสจะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบด้วย โดยทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ควรให้ความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

2.2.1 ระดับผู้บริหาร 

  ผู้บริหาร (Management) โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
ต่อการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้น าและก าหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร ก าหนดกลยุทธ์ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ระดับองค์กร การวางแผนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัฒนธรรมองค์กร   
การปฏิบัติของผู้บริหารต้องค านึงถึงโครงสร้างองค์กรและการสื่อสารในองค์กร โดยที่การบริหารความเสี่ยง  
เป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและต้องมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ผู้บริหารต้องเข้าใจด้วยว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่การก าจัด
ความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ แต่เป็นการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น นั่นหมายความว่า องค์กร  
ยังอยู่รอดได้อย่างปลอดภัย แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนั่นเอง บางครั้งการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็น 
การรับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่หากผู้บริหารและบุคลากรบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลแล้ว ผลที่ได้รับคือ การเพ่ิมความเชื่อมั่นให้ผู้บริหารว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์  
ขององค์กรได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุด การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัย
การรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย  

 2.2.2 ระดับคณะท างานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค. 

  (1) คณะท างานฯ ควรมีการประชุมเพ่ือสื่อสารและซักซ้อมการจัดการปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
ความเสี่ยงกับบุคลากรของ สลค. เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
ในงานต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือให้ตระหนักถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในกรณี 
ที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยง หรือไม่มีการก าหนดมาตรการป้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม  
หรือแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

  (2) คณะท างานฯ ควรปรับบทบาทหรือรูปแบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นลักษณะเชิงรุก 
มากขึ้น โดยให้ความส าคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 
ที่อาจสร้างความเสียหายหรือกระทบต่อ สลค. และคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า 
เช่น การกระตุ้นหรือสนับสนุนให้กอง กลุ่ม และศูนย์ น านโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร รวมทั้ง  
ข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ไปพิจารณาก าหนดรายการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือปรับ/เพ่ิมมาตรการ
ควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยท าให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  

  (3) คณะท างานฯ ต้องติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละกอง กลุ่ม ศูนย์  
และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  



 

11 

 

 2.2.3 ระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ 

  (1) ผู้อ านวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ต้องให้ความร่วมมือในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีการตระหนักรู้  
และให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ ยง เ พ่ือช่วยป้องกันหรือลดปัญหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
โดยเฉพาะที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ สลค. หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้น 
ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม หรือค่านิยมในหน่วยงานที่เ อ้ือต่อ 
การบริหารความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดเพ่ือกระตุ้นให้แต่ละคนกล้าเปิดเผยและยอมรับความผิดพลาด  
และตระหนักที่จะด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เสมือนเป็นเรื่องปกติและถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของหน้าที่หรือกระบวนการในการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือก าหนดมาตรการ
ร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดมิให้กลับมาเกิดข้ึนอีก 

 (2) ผู้อ านวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์  ในฐานะเป็นผู้ ใกล้ชิดและมีหน้าที่ก ากับ 
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โดยตรง รวมทั้งผู้แทนกอง กลุ่ม และศูนย์ จะต้องเป็นต้นแบบในการบริหาร  
ความเสี่ยง รวมทั้งกระตุ้นและก ากับ/ก าชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนน าหลักการบริหารความเสี่ยง  
ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ เ พ่ือให้กระบวนการท างานในทุกภารกิจของ สลค.  
มีการด าเนินการอย่างถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม 

 (3) ผู้อ านวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ควรให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ผู้แทนความเสี่ยง โดยช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวและพิจารณาให้มีการหมุนเวียนทีมเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยค านึงว่า ควรท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงซึ่งจะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ในวงกว้างมากขึ้นด้วย 

 (4) กอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ควรพิจารณาทบทวนมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ของรายการความเสี่ยงแต่ละรายการทั้งหมด เพ่ือปรับ หรือเพ่ิม หรือพัฒนามาตรการให้สามารถป้องกัน  
หรือลดข้อผิดพลาดได้ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับรายการที่ผลการด าเนินการ 
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ สลค. และรายการที่มีข้อผิดพลาด  
ซึ่งไม่ได้เกิดจากการด าเนินการของ สลค. รวมทั้งภารกิจที่มีปัจจัยหรือสถานการณ์ในการท างานเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้ ควรประเมินปัจจัยหรือสถานการณ์ในการท างานต่าง ๆ เพื่อก าหนดรายการความเสี่ยงให้ครอบคลุม
หรือเพียงพอต่อการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป หรือบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ เช่น การน านโยบายและประเด็นปัญหาของผู้บริหารหรือประเด็นสงสัย 
ของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เป็นต้น  
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สรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรใน สลค. ต่อการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

ผู้บริหาร

• ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

• ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย และ
วัตถุประสงค์ระดับองค์กร

• ก ำหนดระดับควำมเสี่ ยงที่
ยอมรับได้

คณะท างานฯ

• สื่อสำรกับบุคลำกรในสลค. ให้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

• บริหำรควำมเสี่ยงแบบเชิงรุก

• ติดตำมและรำยงำนผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยงต่อผู้บริหำร

กอง กลุ่ม และศูนย์

• ให้ควำมร่วมมือในกำรสื่อสำร
ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติหน้ำที่ใน
ภำรกิจต่ ำ ง  ๆ  เ ข้ ำ ใจและ
เห็นประโยชน์ของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

• สร้ ำ งค่ ำนิ ยมให้ เ จ้ ำหน้ ำที่
กล้ำยอมรับควำมผิดพลำดและ
ตระหนักที่จะป้องกัน

• ทบทวนมำ ตรก ำ ร ใ นกำ ร
ควบคุ มควำม เสี่ ย ง ให้ เป็ น
ปัจจุบัน

• ให้ควำมส ำคัญกับรำยกำร
ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ท่ี ยั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ
เป้ำหมำยและรำยกำรควำม
เสี่ยงท่ีไม่ได้เกิดจำก สลค.
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ส่วนที่ 3 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 

ขององค์กรคือ “ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยค านึงถึงความสอดคล้อง 
กับ 5 ยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
มีเป้าประสงค์คือ 1) ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
อย่างเคร่งครัด 2) บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 3) มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และ 4) การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย  มีเป้าประสงค์คือ 1) ส่วนราชการรายงานผล 
การด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่ก าหนด และ 2) คณะรัฐมนตรีมีข้อมูล 
การติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  มีเป้าประสงค์คือ  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามกฎหมายโบราณประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่สมพระเกียรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา มีเป้าประสงค์คือ  
1) ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 2) สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ  
และ 3) ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าประสงค์คือ 1) บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ทุกสถานการณ์ เอื ้อต่อ  
การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 2) ระบบบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย และ 3) การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

คณะท างานฯ จึงได้ก าหนดรายการความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร  
เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและก ากับดูแลให้การปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กรเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับแผนยุทธศาสตร์ สลค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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3.2 แผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.2.1 กรอบแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากการประชุมคณะท างานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของ สลค. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และรับทราบกรอบแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ซึ่งมีการปรับปรุงรายการความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันตามความเห็นของ กอง กลุ่ม และศูนย์ ดังนี้ 

 

  

รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จ านวน 11 รายการ 

1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญจนท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเนื้อหา 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 

3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนท าให้ข้อความหาย 
หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเรื่อง 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
5. การจัดท าเรื่องเก่ียวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 

6. การจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 
7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 

9. การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน 

10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ จ านวน 18 รายการ 
1. การร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการว่าไม่โปร่งใส สลธ. 
2. การจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด กปค. 
3. เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ 

ต่อเรื่องนั้น 
กปค. กนธ. 
กวค. กสค. 

กอค. 
4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. ขัดข้อง กบส. 
5. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง กบส. 
6. ระบบ M-VARA ไม่สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ กบส. 
7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. กบส. กอค. 
8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน กพต. กอค. 
9. การประมวลมติ ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน กพต. 

10. การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กสค. 

11. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา กอค. 
12. วัสดุครุภัณฑ์  ที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานหน้าพระที่นั่ ง  พระราชพิธี  รัฐ พิธี   

ไม่ได้รับการดูแลให้พร้อมใช้งาน 
กอค. 

13. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กอค. 
14. การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ กตส. 
15. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของสลค. ประจ าปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ศปท. 

16. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ ใน
กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ทุกกอง กลุ่ม 
และศูนย์ฯ 

17. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ทุกกอง กลุ่ม 
และศูนย์ฯ 

18. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ทุกกอง กลุ่ม 
และศูนย์ฯ 
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 ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ จ านวน 18 รายการ จ าแนกตามผู้รับผิดชอบหลัก ดงันี้ 

1) ส านักงานเลขาธิการ 
 1.1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 1.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
 1.3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.4) การร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 
  2) กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

2.1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

2.2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
2.3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี

หน้าที่ต่อเรื่องนั้น 
2.4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย  

หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
2.5) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  3) กองนิติธรรม 

3.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

3.2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี
หน้าที่ต่อเรื่องนั้น 

3.3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย  
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

3.4) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  4) กองบริหารงานสารสนเทศ 

4.1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
4.2) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 

ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
4.3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้ องประชุมคณะรั ฐมนตรี อย่ า ง เป็นทา งการ 

นอกสถานที่ขัดข้อง 
4.4) ระบบ M - VARA ไม่สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
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4.5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

4.6) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 
  5) กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

5.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

5.2) การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
5.3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 

หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
5.4) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5.5) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

  6) กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
6.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 

ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
6.2) เรื่ อง เสนอคณะรัฐมนตรีที่ มีชั้ นความลับถูก เปิด เผยแก่บุ คคลภายนอก 

หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 
6.3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 

หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
6.4) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  7) กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

7.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  7.2) เรื่ อง เสนอคณะรัฐมนตรีที่ มีชั้ นความลับถูก เปิด เผยแก่บุ คคลภายนอก 
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 
  7.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

7.5) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  8) กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

8.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
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8.2) เรื่ อง เสนอคณะรัฐมนตรีที่ มีชั้ นความลับถูก เปิด เผยแก่บุ คคลภายนอก 
หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น  

8.3) การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
8.4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 

หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
8.5) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
8.6) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา 
8.7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 
8.8) วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีส าคัญ

ต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสวยงาม พร้อมใช้งาน 
8.9) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

9) กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 9.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

  9.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
 9.3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

10) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 

 10.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

 10.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ า เป็นที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

 10.3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  11) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 11.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

 11.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

  11.3) การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
  12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  12.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
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12.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
 12.3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 13) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
  13.1) การน าข้อมูลภารกิจส าคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

13.2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ า เป็นที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

13.3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

13.4) แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจ าปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3.2.2 คะแนนรายการความเสี่ยงระดับ สลค. และระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ 

  จ าแนกตามระดับความวิกฤต คือ ความเสี่ยงระดับ สลค. จะมีระดับความวิกฤตอยู่ในระดับมาก  
(ผลคูณเท่ากับ 12 - 16) ส่วนความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ มีระดับความวิกฤตอยู่ในระดับน้อย (ผลคูณ 
น้อยกว่า 12) เรียงตามคะแนนล าดับความส าคัญ (I*L*A*T) โดยที ่
   I : Impact (ผลกระทบ) 
   L : Likelihood (โอกาสที่จะเกิด) 
   A : Ability to Improve (ความสามารถท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึ้น) 
   T : Timescales (ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง) 

3.2.2.1 รายการความเสี่ยงระดับ สลค.  

รายการความเสี่ยงระดับ สลค. 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ 
ความ 
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

1)  มติคณะรัฐมนตรผีิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน 
ในสาระส าคัญ จนท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของเนื้อหา 

4 4 16 2 3 2 96 

2)  เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรลี่าช้าเกินกวา่ระยะเวลาที่ต้อง
ด าเนินการ 

4 4 16 2 2 3 96 

3)  บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมลู
ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนจนท าให้ข้อความหาย หรือ
เปลีย่นแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเรื่อง 

4 4 16 1 3 2 96 
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รายการความเสี่ยงระดับ สลค. 

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ 
ความ 
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

4)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

4 3 12 2 2 3 72 

5)  การจัดท าเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาด
หรือล่าช้า 

4 3 12 2 2 3 72 

6)  การจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไม่ถูกต้อง 

4 3 12 2 2 3 72 

7)  ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ถูกเปิดเผยในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

4 3 12 2 2 3 72 

8)  การจัดเอกสารระเบยีบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีผดิพลาด 

4 3 12 2 2 3 72 

9)  การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน 4 3 12 3 2 3 72 
10)  การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่าง

เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
4 3 12 2 3 2 72 

11)  การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4 3 12 1 2 3 72 

3.2.2.2 รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์  

รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ส านักงานเลขาธิการ  
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

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

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4. การร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 

4 2 8 2 2 2 32 สลธ. 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี   
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. การจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสรจ็ภายในเวลา 
ที่ก าหนด 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 

3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

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

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

5. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กองนิติธรรม   
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

4 2 8 2 3 3 72 กปค. 
กนธ. 
กวค. 
กสค. 
กอค. 
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รายการความเสี่ยงระดับกอง 
กลุ่ม และศูนย ์

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กองบริหารงานสารสนเทศ   
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 

ของคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
4 2 8 2 3 3 72 กบส. 

2. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 
ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 
นอกสถานท่ีขัดข้อง 

4 2 8 2 3 3 72 กบส. 

4. ระบบ M – VARA ไมส่ามารถท างาน 
ได้อย่างสมบูรณ ์

3 2 6 2 3 3 54 กบส. 

5. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

6. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

4 1 4 2 1 1 4 กบส. 
กอค. 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

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

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตร ี
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

3 3 9 1 2 3 54 กพต. 
กอค. 

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

5. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนือ้หา
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

3 3 9 1 2 2 36 กพต. 

กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี   
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยต่อบุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

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

3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี   
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

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

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

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

3. การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไมเ่ป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 3 9 3 2 3 54 กสค. 

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น  
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

5. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ี
หน้าท่ีต่อเรื่องนั้น 

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

3. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตร ี
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

3 3 9 1 2 3 54 กพต. 
กอค. 

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น  
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

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

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

6. การประกาศกฎหมายในราชกจิจานเุบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา  

4 1 4 2 1 1 4 กอค. 

7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกจิของ สลค.  

4 1 4 2 1 1 4 กบส. 
กอค. 

8. วัสดุครภุัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
หน้าพระที่น่ัง พระราชพิธี รัฐพิธี และ
พิธีส าคัญตา่ง ๆ ไมไ่ด้รบัการดูแล 
ให้อยู่ในสภาพสวยงาม พร้อมใช้งาน  

4 1 4 1 1 1 4 กอค. 

9. การทุจริตในการปฏิบตัิงาน การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4 1 4 1 1 1 4 กอค. 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 
ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

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

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

3 3 9 2 2 3 54 กตส. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยูใ่น
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

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

ผล 
กระทบ 

(I) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(L) 

ระดับ
ความ
วิกฤต 
(I*L) 

การ
ควบคุม

ใน
ปัจจุบนั 

ความ 
สามารถ 

ที่จะ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

(A) 

ความ 
เร่งด่วน 

ที่จะ 
ปรับปรุง 

(T) 

คะแนน 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

(I*L*A*T) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญั 

ของ สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ใน
กระบวนการไปเปดิเผยตอ่บุคคลภายนอก 

4 2 8 2 3 3 72 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

3 3 9 1 2 3 54 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3 3 9 2 2 2 36 กอง 
กลุ่ม 
และ 
ศูนย์ 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ของ สลค. ประจ าปีไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2 1 2 2 2 2 8 ศปท. 
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ภาคผนวก 
1. รายละเอียดรายการความเสี่ยง  

1.1 ความเสี่ยงระดับ สลค. ( เรียงตามคะแนนล าดับความส าคัญ ) 

รายการความเสี่ยง คะแนนล าดับความส าคัญ 
1. มติคณะรัฐมนตรผีิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระส าคญัจนท าให้

ความหมายเปลีย่นแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของเนื้อหา 
96 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาทีต่้องด าเนินการ 96 

3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรมีีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ
คลาดเคลื่อนจนท าให้ข้อความหาย หรือเปลีย่นแปลงไปในส่วนท่ีเปน็
สาระส าคญัของเรื่อง 

96 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

72 

5. การจัดท าเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 72 

6. การจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 72 

7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในข้ันตอน 
การปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

72 

8. การจัดเอกสารระเบยีบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรผีิดพลาด 72 

9. การบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไป
ตามแผน 

72 

10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรยีมการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

72 

11. การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 72 
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1) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญจนท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลง
ไปในส่วนที่เปน็สาระส าคัญของเนื้อหา 

ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
  กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ผู้สนับสนุน - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 96  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าที่ในการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี และแจ้งให้กระทรวง กรม และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ในการจัดท ามติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ สลค. อาจเกิดกรณีที่มี
ข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญจนท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเนื้อหา จึงอาจท าให้
กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และต้องมีการ
ทบทวนแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอันมีผลท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ และกรณีที่แจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้ว  
แต่เกิดความไม่ชัดเจนจนน าไปสู่การตีความและต้องมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นอีกครั้งเพื่อสร้างความชัดเจน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีเวลาศึกษาเรื่องที่รับผิดชอบ รวมทั้ง

ศึกษาปัญหาข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี) เพื่อ
ประกอบในการยกร่างมติอย่างเพียงพอ 

2. เจ้าหน้าท่ีที่จัดท าร่างมติคณะรัฐมนตรียังไม่มคีวามเชี่ยวชาญ หรือ
ช านาญงานเพียงพอ 

3. เจ้าหน้าท่ีจดประเด็นการอภิปรายไม่ครบถ้วน 
4. หน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องครบถ้วน 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความเห็นมาไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
6. รัฐมนตรี เจ้าสังกัด/ผู้ ช้ีแจงน าเสนอความเห็นในที่ประ ชุม

คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเอกสาร หรือมีเอกสารแต่ไม่แจกในที่ประชุม 

1. หน่วยงานไมส่ามารถด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมมีต ิ
2. การปฏิบัตติามมติคณะรัฐมนตรีไมถู่กต้องไม่เป็นตาม

เจตนารมณ์ และการปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความเสียหายโดยรวม  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือขอให้พิจารณาทบทวน แก้ไข 
มติคณะรัฐมนตรดีังกล่าวจากหน่วยงานหรือผู้ที่มี
ส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

4. มติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จล่าช้า 

7. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในการจดบันทึกและ
จัดท ามติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อขาดบุคลากรในด้านนี้ลง เช่น 
เจ้าหน้าที่เดิมเลื่อนต าแหน่ง ลาออก เกษียณราชการ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ 
สลค. ที่เข้ารับภารกิจใหม่จึงขาดทักษะในการจดบันทึกและจัดท า
มติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง 

8. ก าหนดเวลาในการจัดท ามติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างสั้นเพื่อให้
สามารถแจ้งส่วนราชการได้เร็ว ดังนั้น จึงมีเวลายกร่างมติ
คณะรัฐมนตรีค่อนข้างจ ากัดและท าให้อาจเกิดความผิดพลาด 
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน 

การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ว่ามติคณะรัฐมนตรไีม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 0 เรื่อง 

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

มาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีกลไกคณะท างานจดัท ามติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการ และติดตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะท าหน้าท่ี

ประสานงานเพื่อให้การจัดท ามติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการมีข้อมลูที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน มีความสอดคล้อง
และไม่ซ้ าซ้อนกัน 

ต.ค. 57 - ปัจจุบัน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการจดัท าเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จดัท าร่างมติคณะรัฐมนตรี 
ในเรื่องนั้น โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้อ านวยการกอง และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ก ากับดูแลก่อนน าเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

ต.ค. 51 - ปัจจุบัน 

3. กรณีมติคณะรัฐมนตรเีรื่องใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รัฐมนตรีแจ้งด้วยวาจาให้ประสานขอเอกสาร
ความเห็นที่รัฐมนตรีช้ีแจงเพื่อประกอบการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี และประสานงานกับรัฐมนตรี
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของร่างมติเรื่องนั้นก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 

 

4. ให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบจดมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารหรือความเห็น 
ที่ส่งมาเพิ่มเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากเอกสารที่กองการประชุมคณะรัฐมนตรีแจกวางไว้ 
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ตรวจสอบจากรายการรับเอกสารของเคาน์เตอรร์ับเรื่อง  
และสารบรรณกลาง ส านักงานเลขาธิการ ตลอดจนงานธุรการของแต่ละกองด้วย 

 

5. เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบการจดัท าและแจ้ง/ยืนยันมตคิณะรัฐมนตรตี้องตรวจทานมติคณะรัฐมนตรี 
อย่างละเอียดก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

 

6. ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก ากับ ตรวจสอบ กลั่นกรองการจดัท าร่างมติคณะรัฐมนตรี 
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิอย่างละเอียด รอบคอบ 

7. มอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของมติคณะรัฐมนตรี  
เป็นการเฉพาะด้วย 

8. ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการประสานงานและตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
กับหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหนว่ยงานท่ีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี 

 

9. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที่จัดท ามติคณะรฐัมนตรฝีึกปฏิบตัิและเรียนรูเ้กี่ยวกบัการจัดท ามติคณะรฐัมนตรี 
เข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ และให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมและตดิตามข่าวสาร
อย่างสม่ าเสมอ 

 

10. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบตัิที่เหมาะสมเพิม่เติมส าหรับการจดัท า 
มติคณะรัฐมนตรี และมีการหมุนเวียนการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี 
อย่างสม่ าเสมอ 

ม.ค. 54 - ปัจจุบัน 

11. ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจดบันทึกและจัดท ามติคณะรัฐมนตรี 
แก่เจ้าหน้าที่ สลค. อย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในดา้นนี้ 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
 - 
 

 
- 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนมุ  
 - - 
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
 - - 
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2) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนุน  ส านักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 96  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าที่ในการน าเรื่องของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องที่มีก าหนดเวลาด าเนินการ เช่น การลงนามในสัญญา 
บันทึกความเข้าใจ ได้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ สลค. จะต้องน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ ประกอบกับในบางเรื่องอาจมีข้อจ ากัดในการด าเนินการเพราะ
อาจเป็นเรื่องเร่งด่วน รวมทั้งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและมีการเสนอเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหา หาก สลค. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้า
จะท าให้ราชการเสียหาย ประเทศต้องสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ส่วนราชการบางแห่งยังไม่ปฏิบตัิตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทาง
ที่ก าหนด 

2. เจ้าหน้าท่ี สลค. ไม่ไดต้รวจสอบและตดิตามให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาที่จะน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

คณะรัฐมนตรีไม่สามารถรบัทราบสถานการณ์และ/หรือ
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้ทันการณ ์

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ และประชาชน 

เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 0 เรื่อง 

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

ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ไม่เกิน 4 เรื่อง 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดเจ้าหนา้ที่กลุ่มงานสารบรรณ ส านักงานเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าท่ีรบั-ส่งเอกสารนอกเวลาราชการ

และจะมีการประสานแจ้งผู้อ านวยการกองทางโทรศัพท์กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน 
ม.ค. 54–ปัจจุบัน 

2. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนจะมีการประสานงานล่วงหน้าและด าเนินการคูข่นาน  
3. กรณีประเภทเรื่องที่มีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ เช่น เรื่องการลงนามในสัญญา หรือบันทึก

ความเข้าใจระหว่างประเทศ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องไม่ระบุระยะเวลาลงนามในหนังสือเสนอเรื่อง 
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบจะประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
เพื่อขอทราบก าหนดเวลาที่ชัดเจน 

 

4. เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องต้องจัดท าเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะท างาน 
จัดวาระการประชุมคณะรฐัมนตรีก าหนด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณเีรื่องทีต่้องรอความเห็นของส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องที่มีข้อมูล สาระส าคัญของเรื่อง หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด 
ซึ่งต้องประสานงานให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

ต.ค. 57–ปัจจุบัน 

5. ติดตามสถานภาพเรื่องโดยใช้ระบบติดตามสถานภาพเรื่อง (csr-monitoring) โดยเจ้าหน้าท่ีจดัท า
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีจะต้องปรบัข้อมูล (update) ในระบบให้เปน็ปัจจุบัน 

 

6. ใช้กลไกคณะท างานจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรซีึ่งจะท าหน้าทีป่ระสานให้เรื่องด าเนินการตาม
ก าหนดเวลา และจดัท าสรุปบญัชีเรือ่งพร้อมเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อเสนอเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี เป็นระยะ 

ต.ค. 57–ปัจจุบัน 

7. จัดท ารายงานสถานะและระดับความเร่งด่วนของเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีรายสัปดาห ์
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเปน็ข้อมูลตรวจสอบและเร่งรัดเจ้าหน้าท่ี (ทุกวันพุธ) 

 

8. กรณีเรื่องใดมีก าหนดเวลา/ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรีให้เจ้าหน้าที่ สลค.  
ที่จัดท าเรื่องนั้นระบุข้อมูลเกีย่วกับก าหนดเวลา/ความจ าเป็นเร่งด่วนนั้นให้ชัดเจนในบันทึกที่เสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย 

 

9. ก าชับเจ้าหน้าที่จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ใช้ checklist ตรวจสอบบันทึกเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางที่ก าหนด 

 

10. กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจ าเป็น ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องและผู้อ านวยการกลุ่มงานท่ีจดัท าบันทึกเสนอ
เรื่องติดตามสถานะความก้าวหน้าของเรื่องตลอดกระบวนการจนกว่าบันทึกจะเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตร ี

 

11. กรณีเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องรีบด าเนินการจะมีการส่งหนังสือถามความเห็นให้หน่วยงานท่ีต้อง 
ตอบความเห็นทางโทรสาร พร้อมกับโทรแจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อยืนยันว่า 
ได้รับหนังสือถามความเห็นแล้วด้วย 

 

12. เผยแพร่แนวปฏิบัติแกส่่วนราชการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรีโดยจดัพิมพ์ checklist 
เป็นเอกสารและเผยแพร่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต และก าชับให้มีการใช้อย่างเคร่งครัด 

 

13. ให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความส าคญัในการประสานติดตามเรื่องที่มีก าหนด
ระยะเวลา 

 

14. กองการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานกับคณะท างานของนายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีเพื่อตดิตามเร่งรดัน าเรื่องที่จ าเป็น เร่งด่วนหรือเรื่องที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สั่งการให้น าเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมาจดัวาระการประชุมคณะรฐัมนตรีให้ทันตามก าหนดเวลา 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

15. กองการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามเรื่องจากการคาดหมายของกอง และเรื่องเร่งด่วนท่ีไดร้ับ 
การประสานจากกองที่จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเรื่องที่มคี าสั่งการจากเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบว่ามเีรือ่งใดต้องติดตามหรือเร่งรัดเรื่องที่มีความเร่งด่วนเพื่อน ามาจัดเข้า
ระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติม  

 

16. กรณีเป็นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรหีน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องส่งหนังสือเสนอเรื่องพร้อมส าเนา
เอกสาร กรณไีม่จดัท าส าเนาเอกสารส่งมาด้วย ให้ประสานกองเจ้าของเรื่องก่อนด าเนินการ  

17. ช้ีแจง/ท าความเข้าใจกับส่วนราชการในโอกาสต่าง ๆ โดยเน้นย้ าใหส้ว่นราชการวางแผนในการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องที่มีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ เพื่อเสนอเรื่องมายัง 
สลค. ล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมหรือภายในเวลาที่ สลค. ก าหนด และเสนอคณะรัฐมนตรไีด้ทัน
ก่อนถึงก าหนดเวลาด าเนินการ 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีที่ สลค. จ าเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อ่ืน สลธ. จะจดัหาสถานท่ีตั้งหน่วยงานสารบรรณ 
เพื่อติดต่อประสานงานในการรับ-ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ และแจ้งประสานใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
ทราบที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร รวมทั้งประสานท่ีท าการไปรษณยี์ในการจัดส่งหนังสือและเอกสาร 
ไปยังท่ีตั้งใหม่ของ สลค. เพื่อให้เรือ่งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอคณะรัฐมนตรียังสามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง  

- 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนมุ  
1. ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะท างานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนัดหมาย

เวลาและสถานท่ีในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
2. กรณีที่ สลค. ต้องปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีในช่วงที่เหตุการณ์ชุมนมุทางการเมืองหรือมเีหตภุัยพิบัติ 

ควรจัดท าบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ e-mail Address ของเจ้าหน้าท่ีประจ า 
ส่วนราชการที่ท าหน้าท่ีประสานงานเรื่องที่น าเสนอต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผูต้ิดตาม
คณะรัฐมนตรีไว้ เพื่อใช้ในการเร่งรดัติดตามเรื่องหรือข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนติดตามปรับปรุงข้อมูล
การติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

- 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
 - - 
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3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนท าให้
ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเรื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 96  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานกลางในการน าเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณา โดยบางเรื่องต้องด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สลค. จะต้องด าเนินการ
ศึกษาวิเคราะห์เรื่องเพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอ สาระส าคัญ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
การขอความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการเสนอแนะข้อสังเกตหรือความเห็ นเชิงวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพื่อมิให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง และอาจเกิดผลกระทบในด้านลบต่อการตัดสินใจ  
ของคณะรัฐมนตรี  
 โดยที่ยังมีกระทรวง กรมบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้เสนอเรื่อง  
มากระชั้นชิด เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายหรือเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายมาตราและ
หลายฉบับ หรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดท าหรือด าเนินการตามหนังสือสัญญา หรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องเสนอต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต้องเร่งรีบด าเนินการอาจท าให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจรงิของกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
การเสนอเรื่องเป็นวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีส่วนราชการเสนอมาเพื่อด าเนินการ 

ในระยะเวลากระชั้นชิด โดยเฉพาะเรื่องที่ก าลังเป็นทีส่นใจของ
ประชาชนและมีประเด็นปญัหาส าคัญระดับประเทศ หรือเป็น
เรื่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดท าหรือ
ด าเนินการตามหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
ซึ่งต้องเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องเร่งรบีด าเนินการ ท าให้ไมส่ามารถ
ตรวจสอบข้อมลูและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 

2. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/เจ้าหน้าที่ สลค. ท่ีจดัท าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรไีมไ่ด้อา้งรฐัธรรมนญูกฎหมายหรือมตคิณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง หรอือ้างรฐัธรรมนญู กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

1. ท าให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้า 
และมีข้อมลูทางด้านกฎหมายที่จะเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์

2. คณะรัฐมนตรีอาจตดัสินใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน  
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ประชาชน และ
ประเทศชาตไิด้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ขดัต่อรัฐธรรมนญู 
หรือกฎหมาย 

4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
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สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
3. การเสนอเรื่องเป็นวาระจรท าให้ เจ้าหน้าที่ สลค. ท่ีจัดท าเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรไีมส่ามารถวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของต่อคณะรัฐมนตรีได้  

4. เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขาดความเข้าใจ
ในการประยุกต์ใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับหลายมาตรา 

5. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ สลค. ท่ีจดัท าเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งใน
เรื่องทั่วไปและร่างกฎหมายมรีะยะเวลาที่จ ากดั 

6. จ านวนบุคลากรในการจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีน้อยลง  
จึงท าให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบงานที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
จึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่จ ากัดวิเคราะหเ์รื่องให้ละเอียด
รอบคอบได ้

7. เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขาดการ
เสรมิสร้างศักยภาพและการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายทีส่ าคัญ ๆ ต่อการจดัท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

8. ขาดความระมัดระวังในขั้นตอนการพิมพ์บันทึกเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบของบันทึก 

5. มติคณะรัฐมนตรีขดัต่อรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 
6. การด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีของ

หน่วยงานน าไปสู่การถูกฟ้องร้องในคดีปกครอง 
 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน 

การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ว่าบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 0 เรื่อง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

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

ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. การเร่งรดัการด าเนินการถามความเห็นโดยเร็ว โดยการใช้กลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภาในการประสานงาน 
ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

 
2. กรณีการเสนอเรื่องที่มีประเด็นปญัหาทางข้อกฎหมายสมควรขอความเห็นจากกองนิติธรรม 

(กนธ.) หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง และหากมี
ประเด็นเกี่ยวกับงานอาลักษณ์ หรอืเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษตัริยส์มควรขอความเห็น
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอสิริยาภรณ์ด้วยทุกครั้ง 

 

3. กรณีเรื่องเร่งด่วนใหส้่วนราชการเสนอความเห็นในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  
4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในเรื่องที่ได้ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ
ทีเ่กี่ยวข้องมาแล้ว โดยไมต่้องขอความเห็นหน่วยงานท่ีมผีู้แทนเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการดังกลา่วอีก และใหแ้จ้งหน่วยงานของรัฐที่เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบถึงการเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อให้เสนอขอ้เสนอแนะหรือ 
ความคิดเห็น (ถ้ามี) 

 

5. ซักซ้อมความเข้าใจและขอความรว่มมือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 

 

6. การแจ้งเวียนค าวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวค าพิพากษาของศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนญู กฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ สลค. ท่ีจัดท าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบและวิเคราะห์ ส าหรบัค าวินิจฉัยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งให้ สลค. ควรท าเป็นฐานข้อมลูกลางในอินทราเน็ต และ 
Knowledge Center ของ สลค. โดยให้ กนธ. จัดท าค าส าคญัส าหรบัค้นหาไว้ด้วย 

 

7. การก าหนดกลุ่มงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีประเด็นปญัหาสลับซับซ้อนหรือปัญหา 
ข้อกฎหมาย 

 

8. จัดท าแบบตรวจสอบ (checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแยกตามประเภทเรื่องและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่หรือที่แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

9. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีจัดท าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยการส่งไปสัมมนา/ฝึกอบรม รวมทั้งจัดท าโครงการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

10. ส านักและกองรวบรวมข้อสังเกตและประเด็นปญัหาจากเรื่องที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อจัดท าเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์และจัดท าเรือ่งฯ 

11. ประสานส่วนราชการเพื่อขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลเรื่องที่ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อน ามา
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

12. เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบการจดัท าบนัทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตอ้งตรวจทานบันทึก 
อย่างละเอียดก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

13. มอบหมายให้มผีู้รับผดิชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบนัทึกฯ เป็นการเฉพาะด้วย 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

14. จัดหลักสตูรอบรมเจา้หนา้ที่ สลค. ทีจ่ัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
โดยจดัท าประวตัิผูเ้ข้ารับการอบรมและจดัให้มีการทดสอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมด้วย 

15. กรณีที่กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) และกองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.) พบว่า  
เรื่องที่มีขอ้ผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่นจนท าให้ความหมายเปลีย่นแปลงไปในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัของเรื่องให้ กปค. และ กบส. มีบันทึกแจ้งการพบข้อผดิพลาดนั้นต่อกองที่เป็น
เจ้าของเรื่อง 

16. ให้ผู้อ านวยการกองให้ความส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ
ของบันทึกก่อนลงนามเสนอผู้บริหารพิจารณา 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
 - 

 
- 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนมุ  
1. กรณีที่ สลค. ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงที่เหตกุารณ์ชุมนมุทางการเมืองหรือมเีหตุภยัพิบัติ 

ควรจัดท าบัญชีรายชื่อ เบอร์โทรศพัท์เคลื่อนที ่และ e-mail Address ของเจ้าหน้าท่ีประจ า 
ส่วนราชการที่ท าหน้าท่ีประสานงานเรื่องที่น าเสนอต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
ผู้ติดตามคณะรัฐมนตรีไว้ เพื่อใช้ในการติดตามเกีย่วกับความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจน
ติดตามปรับปรุงข้อมูลการติดต่อดงักล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

2. กรณีที่รัฐบาลยุบสภา ประกาศกฎอัยการศึก และเกิดการรัฐประหาร โยกย้ายสถานท่ีท างาน
หลายแห่ง สับเปลีย่นเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานไมไ่ดร้ับความสะดวกเท่าที่ควร 
สลค. ได้ตั้งเจ้าหน้าที่ทีมพิเศษเพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วนในทุกสถานท่ี และตั้งทีมสนับสนุนข้อมลู
การด าเนินงาน 

- 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
 - - 
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4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ  
ผู้สนับสนุน  ส านักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
เพื่อสนับสนุนให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ หากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีจะส่งผลให้การประชุม
คณะรัฐมนตรีไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจกระท าได้ล่าช้า คณะรัฐมนตรี  
ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดความผิดพลาดในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ไมโครโฟนบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีและผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ไม่สามารถใช้งานได ้
2. ระบบภาพไม่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

เสนอผ่านจอภาพได ้

1. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถสื่อสารกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไม่สามารถพิจารณาข้อมูลเนื้อหา
รายละเอียดวาระการประชุมจากหน้าจอภาพ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อขัดข้อง 0 ครั้ง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้  
3. ภายหลังการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

- 

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

  



 

41 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการจัดเตรียมอุปกรณส์ ารองต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟนแบบเคลื่อนที่ เครื่องฉายภาพ (Projector) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เมือ่อุปกรณ์ใดมีปญัหาจะใช้อุปกรณส์ ารองแทนทันที  
และน าอุปกรณ์ที่มีปญัหาแก้ไขในทันที 

ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

2. มีการทดสอบอุปกรณต์่าง ๆ ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรลี่วงหน้า 1 วัน และในวันประชุม 
ก่อนเริ่มการประชุมอีก 1 ครั้ง 

 

3. จัดท ารายงานการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจัดส่งรายงานให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีจะไดร้วบรวมเสนอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบตอ่ไป 
ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบด าเนินการไดด้แีละต่อเนื่อง จึงเห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดหาระบบชุดไมโครโฟนส ารองส าหรับ ครม. และผู้เข้าร่วมประชุม โดยประสาน 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการด าเนินการ  
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพให้สามารถน าเสนอได้ 2 ชุด (ชุดหลักและส ารอง)  

โดยหากชุดหลักไม่สามารถน าเสนอได้จะท าใหส้ามารถใช้ชุดส ารองได้ทันที  
- จัดหาฉากรับภาพและเครื่องฉายภาพ (Projector) และติดตั้งถาวรในห้องประชุม ครม.  

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
น าเสนอข้อมูลผ่านเครื่องฉายภาพ (Projector) ต.ค. 58 เป็นต้นไป 
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5) การจัดท าเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน   - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาทิ  
การขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลต าแหน่งส าคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ  
การขอพระราชทานโปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ การขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตใช้ตราประจ าชาดส าหรับศาล การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานความเป็นธรรม  
การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ โดยแต่ละภารกิจจะมี
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติก าหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งการจัดท าเรื่องเพื่อขอให้ส่วนราชการในพระองค์น าความ 
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกอบพระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาทุกเรื่อง
จะต้องด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณประเพณี มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
ชัดเจน รวมทั้งต้องรวดเร็วทันการณ์ หากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีความผิดพลาดหรือล่าช้าจะเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง   
ซึ่งนอกจากจะต้องด าเนินการขอพระราชทานอภัยแล้ว ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
มีผลกระทบต่อส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบหรือไมไ่ด้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ

และแนวทางปฏิบัต ิ
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความละเอียดรอบคอบ 
3. ขาดการตรวจสอบกลั่นกรอง 
4. ขาดการตดิตามก ากับดูแล 

1. เรื่องที่น าความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานพระบรม
ราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณามีความ
ผิดพลาดหรือล่าช้า  

2. การรับสนองพระบรมราชโองการและการประกาศในราช
กิจจานุเบกษามีความคลาดเคลื่อน 

3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสนองพระมหากรุณา 
ได้ตามพระราชกระแส 

4. มีผลกระทบต่อข้าราชการหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณา 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
0 เรื่อง 

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

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. สอนงานแก่เจ้าหน้าท่ีที่สับเปลีย่นหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าท่ีใหม่ 
3. ประสานหารือกับส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้ทราบแนวทางปฏบิัติที่ชัดเจน 
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัต ิ
4. ซักซ้อมการปฏิบัติและประสานตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
 และส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยใกล้ชิด 
5. ก าชับเน้นย้ าให้เจ้าหน้าทีม่ีความละเอียดรอบคอบ และถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินผล 
 การปฏิบัติงาน 
6. มีการตรวจสอบกลั่นกรองงานตามสายการบังคับบัญชา 
7. มีระบบการตดิตามสถานภาพของเรื่อง 

ด าเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพระองค์โดยใกล้ชิด 

 
- 
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6) การจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน   กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งมีเรื่องที่จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 เรื่อง/ครั้ง ทั้งที่
เป็นเรื่องในวาระปกติ และวาระจร ซึ่งทุกเรื่องส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(สลค.) จะต้องน ามาจัดท าเป็นสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งในการจัดท าสรุปผลการประชุมฯ แต่ละครั้งมักจะมีเรื่องที่เป็นวาระเพื่อทราบจรและเพื่อพิจารณาจรที่มิได้มี
การจัดท าบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องไว้ ดังนั้น ในการจัดท าสรุปผล
การประชุมฯ ของเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์สรุปเรื่ องมากขึ้น และหากความเห็นของส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องมีไม่ครบถ้วน อาจเกิดความเสี่ยงที่จะท าให้การจัดท าสรุปผลการประชุมฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ  
เกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถจัดท าสรุปผลการประชุมฯ 
ให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ความเห็นจากส่วนราชการไมค่รบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องที่

เป็นวาระเพื่อทราบจรและพิจารณาจรที่มีการเสนอ
ความเห็นเร่งด่วนในวันประชุมคณะรัฐมนตรี และหลังจาก
การประชุม รวมทั้งมีกรณีที่ส่งความเห็นโดย 
ไม่ผา่นระบบงานสารบรรณ ท าใหก้ารรวบรวมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งมีผลท าให้
การจัดท าสรุปผลฯ ไม่ครบถ้วน 

2. เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ บันทึกความเห็นของ 
ส่วนราชการไม่ครบถ้วน และผิดพลาดในบางเรื่อง 

1. สรปุผลการประชุมฯ ขาดความนา่เช่ือถือ น าไปใช้อ้างอิงไมไ่ด้  
2. การน าไปใช้อ้างอิง ท าให้มีความผดิพลาด 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 

ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 

การจัดท าเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ผิดพลาด 0 ครั้ง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความเห็นส่วนราชการและเอกสารอื่น ๆ ในข้ันต้น  

กรณไีม่ครบถ้วนให้เร่งประสานขอข้อมูลความเห็นจากเจา้หน้าท่ีที่เปน็เจ้าของเรื่อง และประสาน 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอส าเนาความเห็นและน ามาสรุปในเบือ้งต้น 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

2. สอบทานหนังสือถามความเห็นกับบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีว่า 
ยังขาดความเห็นของหน่วยงานใดบ้าง 

3. หลังการประชุมคณะรัฐมนตรเีสรจ็สิ้นเจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบจัดท าสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของเอกสารที่เสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากรายการเอกสารที่กลุม่บริหารวาระ 
การประชุมฯ ส่งให้  

 

4. มติคณะรัฐมนตรีให้ยึดตามหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก มาบันทึกในสรุปผลการประชุมฯ 
5. กรณีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในส่วนท่ีเป็น

สาระส าคญัของเรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ รายงานให้ ผูอ้ านวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีทราบ และแจ้งการพบข้อผิดพลาดให้กองที่เป็นเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

6. ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างต้นฉบับสรปุผลการประชุมฯ  
7. เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างสรุปผลการประชุมฯ ในเรื่องที่รับผดิชอบ 

อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลจัดท ารูปเล่มตน้ฉบับสรุปผลการประชุมฯ 
 

8. ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ  
ที่แก้ไขแล้ว และเวียนให้เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการประชุมฯ ตรวจทานอีกครั้ง 

 

9. ผู้อ านวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแก้ไขก่อนเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ก ากับดูแล 

 

10. หลังจากสรุปผลการประชุมฯ ผ่านความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ อีกครั้ง 
ก่อนน าเข้าสู่ระบบเรยีกดรูะเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเลต็ (M-VARA) 

 

11. กรณีมีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีภายหลังจัดท าและแจ้งเวยีนสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าสรุปผลการประชุมฯ จะจดัท าหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ รวมทั้งโอนข้อมูลสรุปผลฯ ที่แก้ไขแล้วไปยังระบบ M-VARA เพื่อให้ผู้น าสรุปผลการประชุมฯ  
ไปใช้อ้างอิงทราบถึงการแก้ไขทุกครั้ง 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
มีการจัดเก็บข้อมูลสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ใน External Hard disk เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

 
- 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนมุ  
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานและท างานท่ีบ้าน 
- ติดตั้งระบบแชร์โฟลเดอร์เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกองต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ ( Cloud Drive)  

ใช้ช่ือว่า “ระบบ SOC Cloud” เพื่อน าข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมาจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

- 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
 - - 
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7) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน   กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง 
คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยน ามาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่น ามาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่อยู่ในช้ันความลับ 
“ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุ  
ให้มีการน าข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ผลิตเอกสารเกินจ านวนท่ีต้องใช้ 
2. เอกสารที่เหลือไม่ได้จัดเก็บไว้ในท่ีมิดชิด ไม่ท าลาย  

และไม่ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 
3. เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัตติามขั้นตอนของเอกสาร 

“ลับมาก” ตามระเบียบงานสารบรรณ 
4. มีการส าเนาเรื่องเก็บไว้โดยไม่จ าเปน็หรือไม่ไดร้ับอนุญาต 
5. บุคคลภายนอก/ผู้ที่ไมเ่กี่ยวข้องเข้าไปในห้องผลติ

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เกิดการทุจริตต่อหนา้ที่โดยข้อมลูถูกน าไปเผยแพร่หรือ
น าไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย 
0 ครั้ง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บรเิวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลติระเบียบวาระการประชุม

คณะรัฐมนตรี และห้ามมิใหผู้้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลติระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เข้าไปโดยไม่จ าเป็น 

ปี 2544–ปัจจุบัน 

2. ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัตติามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุซอง 
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” 

 

3. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะทีต่้องใช้เท่านั้น  
4. เอกสารประกอบเรื่องส่วนท่ีเหลือหลังจากจัดระเบยีบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืน

กองเจ้าของเรื่อง 
 

5. เอกสารส่วนท่ีไมไ่ด้ใช้แล้วในการผลิตแตล่ะครั้งจะส่งไปท าลายทั้งหมด  
6. สร้างจิตส านึกให้เจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภบิาล คุณธรรม และจริยธรรม 

ของตนเองในการปฏิบัติงาน 
7. การจัดท ารหัส (Coding) ในเอกสารวาระการประชุม 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
 - - 
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8) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน  ส านักงานเลขาธิการ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยกองประชุมคณะรัฐมนตรีมีภารกิขในการน าเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันประชุมคณะรัฐมนตรีมาผลิตและบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งใน
แต่ละสัปดาห์มีเรื่องที่สั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 50 – 60 เรื่อง โดยกอง
วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และส านักงานเลขาธิการ จะส่งส าเนาเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเรื่องให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการผลิตเอกสารไว้ล่วงหน้า เพื่อรอค าสั่งการจากนายกรัฐมนตรี เมื่อกองการประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับค าสั่งการที่ผ่าน
การตรวจสอบจากกองการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว กองการประชุมคณะรัฐมนตรีจะผลิตเฉพาะหน้าสุดท้ายที่มี
ค าสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแทรกเอกสารดังกล่าวไว้หน้าสุดท้ายของบันทึกเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่มีค าสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีให้จัดเรื่องเพิ่มเติมหรือตัดเรื่องออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลากระช้ันชิด  
กองการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องเร่งด าเนินการในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดท าสารบัญวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่ 
การเรียงเอกสาร การผลิตเอกสาร และการใส่ล าดับที่ของเอกสารประกอบเรื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การส่งระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ส านักงานเลขาธิการเป็นไปในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ล่าช้าเกินไป จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
ในการจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น การผลิตเอกสารวาระไม่ครบถ้วน การเรียงเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. มีค าสัง่การในระยะเวลากระช้ันชิดให้น าเรื่องเพิ่มเตมิหรือตดัเรื่อง

ออกจากระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดท า
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใกล้จะแล้วเสรจ็ ท าให้
ต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด 

2. สถานท่ีในการจัดเรียงเอกสารคับแคบ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การเรยีงเอกสาร 

3. มีการตรวจสอบเอกสารครั้งสดุท้ายก่อนจัดระเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีไมค่รบทุกชุด 

 

คณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ผูบ้ริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาตดัสินใจ
ในบางเรื่องมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

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

ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. แยกประเภทเอกสารที่จะจดัเรียงให้เป็นสัดส่วนและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
 ให้ชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง 

เม.ย. 59 – ปัจจุบนั 

2. ก าชับให้ผู้ปฏิบัติหนา้ที่ในการจัดเรียงเอกสารเพิ่มความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบ 
 ในงานท่ีได้รับมอบหมายมากขึ้น 

 

3. หลังจากเรยีงชุดเอกสารเสร็จแล้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตา่ง ๆ ในกองการประชุม 
 คณะรัฐมนตรีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทุกชุด ก่อนน าไปบรรจุในแฟ้มวาระการประชุม 
 คณะรัฐมนตร ี

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
 - - 

 

 
  



 

50 

9) การบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามแผน 
ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

ในแต่ละปีงบประมาณคณะรัฐมนตรีจะมีมติคณะรัฐมนตรเีพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ซึ่งการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ในแต่ละปีที่ผ่านมาพบว่า สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนด ท าให้ต้องมีการ 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อีกจะท าให้
กรมบัญชีกลางตัดงบประมาณส่วนนั้นไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณในปีถัดไปด้วย 
อนึ่ง การบริหารงบประมาณในที่นี้ ไม่นับรวมงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง-ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากการสร้าง-ซ่อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าเป็นต้องด าเนินการด้วยความประณีต สวยงาม งานจึงแล้วเสร็จค่อนข้างล่าช้า ซึ่งการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 50 จะด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ จึงไม่สามารถวัดผลตามแผนที่ก าหนดเป็นรายไตรมาสได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. แผนการจดัซื้อจัดจา้งและ/หรือแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณไม่ชัดเจน 
2. การใช้จ่ายจริงไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ก าหนดไว ้
3. กองไม่สามารถด าเนินโครงการใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดตามแผน 
4. ไม่มีการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
5. ไม่มีการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้กองทราบ 

1. สลค. ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

2. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจา่ยที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. ทุกกอง กลุ่ม และศูนย ์
ภายนอก : - 

การบริหารงบประมาณไมส่ามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

การบริหารงบประมาณไมส่ามารถเบิกจ่ายได ้
ไม่เกินร้อยละ 20 

 เกณฑ์การวัดผล 
 1 2 3 4 5 
 ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 
17.5 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
10 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ   
1. แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท ารายงานเกีย่วกับประสิทธิภาพ 

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส านักและกอง 
โดยมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และผู้อ านวยการกอง 
เป็นคณะท างาน 

2. สลธ. แจ้งวงเงินงบประมาณที่แตล่ะส านักและกองไดร้ับจัดสรรประจ าปีให้กองทราบ  
3. กอง กลุ่ม และศูนย์ จดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 

และฝึกอบรมค่าพมิพ์ใบประกาศนยีบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณแ์ละค่าสร้างและซ่อม 
เครื่องราชฯ) ของหน่วยงานส่งให้ สลธ. 

4. สลธ. จัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกอง และก ากับ
ควบคุมการจดัซื้อจัดจา้งให้เป็นไปตามแผน 

5. กอง กลุ่ม และศูนย์ (ผูร้ับผดิชอบโครงการ/รายการตามข้อ 3) ประสานงานด้านการจดัซื้อจัดจ้าง 
รวมทั้งการด าเนินโครงการของหน่วยงานกับ สลธ. 

6. จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อติดตามและเร่งรดัการใช้จ่ายเงินของส านักและกองให้เป็นไปตามแผน 
7. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารทราบทุก 2 เดือน 
8. ประชุมหารือร่วมกับผู้อ านวยการกองเพื่อช้ีแจงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจดัการ

โครงการ 

ต.ค. 55-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
 - 

 
- 
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10) การรักษาความลับของเร่ืองที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  กองบริหารงานสารสนเทศ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การน าเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มี
ความส าคัญและมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น  
การปรับอัตราภาษี การเวนคืนที่ดิน การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคล  
ในต าแหน่งส าคัญ การพระราชทานยศ การสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีผลกระทบ 
ทั้งต่อประชาชนโดยรวมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมควรเปิดเผยก่อนที่จะมีการประกาศเผยแพร่ใน  
ราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงต้องก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการน าข้อมูล  
ที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปิดเผย รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการบุกรุกหรือโจมตี
ระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรการ 

รักษาความลบัและความปลอดภัยของข้อมูล 
2. ขาดการตดิตามก ากับดูแล 
3. ระบบฐานข้อมลูถูกโจมตีจากภายนอก ระบบการรักษา

ความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) ไม่มีประสิทธิภาพ 

1. มีผลกระทบต่อราชการในพระองค ์คณะรัฐมนตรี  
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีผลกระทบ 
ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หากมีผู้น าข้อมูล 
ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ ์
ในการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

3. เกิดการทุจริตต่อหนา้ที่กรณเีจ้าหน้าท่ีน าข้อมูล 
ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
0 เรื่อง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 



 

53 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ด้านบุคคล 

1.1 ให้ความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างจติส านึกในการรักษาความลับของราชการแกเ่จ้าหน้าที่ทุกระดบั 
1.2 จ ากัดตัวบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลที่เปน็ความลับ โดยยดึหลักให้ทราบเทา่ที่จ าเป็น 

2. ด้านเอกสารและข้อมูล 
2.1 การรับ-ส่งเอกสารและข้อมลูที่เปน็ความลับต้องใส่ซองและมีใบปกเอกสารลบั 
2.2 จัดเก็บเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ในท่ีปลอดภัยจนกว่าจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

3. ด้านสถานท่ี 
3.1 ก าหนดบริเวณที่มีข้อมลูที่เป็นความลับ  และห้ามบุคคลที่ไม่มสี่วนเกีย่วข้องเข้า 
3.2 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

4. ด้านระบบสารสนเทศ 
4.1 ระบุตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเผยแพร่ โดยก าหนดรหสัผา่นให้เฉพาะบุคคล 
 ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และจะยกเลิกเมื่อบุคคลนั้นไมไ่ด้ปฏบิัติหนา้ที่แล้ว  
4.2 จัดเก็บข้อมลูที่ยังมีชั้นความลับท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่ในโฟลเดอรเ์ฉพาะ ซึ่งจะเปิดดไูดเ้ฉพาะ
 บุคคลที่มสีิทธิเข้าถึงเท่านั้น  
4.3 เลือกใช้ช่องทางในการรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย  
4.4 มีระบบรักษาความปลอดภยัของเครือข่าย (firewalls) เพื่อป้องกันผู้บุกรุก 
4.5 ถือปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยดา้นสารสนเทศอยา่งเคร่งครัด 

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับก ากับดูแลการปฏิบัติและอ านวยการแกไ้ขปัญหาอย่างใกล้ชิด 
2. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขระบบการรักษาความปลอดภัยของเครอืข่าย 

 
- 
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11) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขาธิการ 
ผู้สนับสนุน  กอง กลุ่ม และศูนย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการจัดหาพัสดุของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใสและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการว่าดว้ยการพัสด ุประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e - bidding) และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของส านักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งยังมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอีกเป็นจ านวนมาก รวมถึงต้องลงระบบ e-GP และ
ระบบ GFMIS จนอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการและส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ในระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบมติคณะรัฐมนตรี
และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง 
เป็นจ านวนมาก  

2. การด าเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างไมค่รบถ้วน เช่น 
การเผยแพร่ประกาศราคากลางในระยะเร่งด่วน 

1. การจัดซื้อจดัจ้างมีความล่าช้า  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. อาจไม่คุม้ค่า เนื่องจาก

มีผู้แข่งขันเสนอราคาน้อยราย 
4. เกิดความเสียหายด้านการบรหิารงาน การบริหาร

งบประมาณ และภาพลักษณ์ขององค์กร 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  

ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : -  

การละเว้นไม่ด าเนินการตามระเบยีบฯ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง จ านวน 0 ครั้ง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ด าเนินการอบรมให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบอื่น ๆ มติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพสัดฯุ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 

2. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 
3. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการที่ระเบียบฯ (ตามข้อ 1) 

รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครฐั (e - GP) ด้วย 
4. ด าเนินการช้ีแจงและแนะน าใหเ้จ้าหน้าท่ีของกองผู้ที่ต้องการใช้พัสดุมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน

การจัดหาพสัดตุามระเบียบฯ (ตามข้อ 1) 

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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1.2 ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์  ( เรียงตามคะแนนล าดับความส าคัญ ) 

รายการความเสี่ยง คะแนนล าดับ
ความส าคัญ 

1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญัของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีช้ันความลับ
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

72 

2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 72 

3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปดิเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่มีหนา้ที่ 
ต่อเรื่องนั้น 

72 

4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 72 

5. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีขัดข้อง 72 

6. ระบบ M-VARA ไมส่ามารถท างานได้อย่างสมบูรณ ์ 54 

7.  การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

54 

8. การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 54 

9. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสญูหาย ถูกท าลาย  
หรือไมส่ามารถน ามาใช้งานได ้

54 

10. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

36 

11. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนือ้หาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปจัจบุัน 36 

12. การร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 32 

13. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 27 

14. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจ าปี ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8 

15. การเรยีกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมลูข่าวสารในภารกจิของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

4 

16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา 4 

17. วัสดุครภุัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ัง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีส าคญัต่าง ๆ 
ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณส์วยงาม พร้อมใช้งาน 

4 

18. การทุจริตในการปฏิบตัิงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 4 
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1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา  
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน จากภารกิจดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีเพื่อน าไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งมีหน้าที ่
ความรับผิดชอบในภารกิจส าคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการน าเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและระเบยีบ
ปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อประชาชน 
งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของราษฎร 
รวมทั้ ง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุ เบกษา ปัจจุบันมี เ รื่ องที่ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเป็นจ านวนมากครอบคลุมถึงเรื่องส าคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศ 
ลดภาษีน้ ามัน การประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจส าคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ 
การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผูท้ี่ไมม่ี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือประเทศชาติ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ 
ช้ันความลับ/เรื่องส าคญั 

ส่งผลกระทบต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ประชาชน และ
ประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือ

ประเทศชาต ิ

การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญัของ สลค. ไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก จ านวน 0 เรื่อง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดได ้
 

- 
เกณฑ์การวัดผล  

1 2 3 4 5 
- - - - 0 เรื่อง 

 



 

58 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. คณะกรรมการบรหิารข้อมลูข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การน าขอ้มูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญัของ 

สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 

2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จดัท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับช้ันความลับ/เรื่องส าคญั 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ และแนวทาง 
ที่คณะกรรมการบริหารข้อมลูข่าวสารใน สลค. ก าหนด เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ

3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 หมวด 5  
ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลับ 
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครดั โดยก าหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตร
ส าหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งจัดท าคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบตัิ 

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
จัดท าล าดับข้อมูลชั้นความลับ และเปิดสิทธ์ิ / มอบความรับผดิชอบต่อเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ  
ในการเข้าถึงช้ันความลับอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการตดิตาม ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูล 
ที่มีช้ันความลับรั่วไหล 

- 
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2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน  กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าที่ในการน าเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการ  
จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งระเบียบวาระปกติก าหนดออกในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ส่วนเรื่องที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เรียกว่า “วาระจร” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยการด าเนินการ
มีความเสี่ยงในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
เนื่องจากได้รับการสั่งการให้น าเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระช้ันชิด 
ท าให้มีเวลาจ ากัด ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ วัสดุ -อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้อง            
ในระหว่างผลิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ท าให้การจัดระเบียบ
วาระการประชุมล่าช้ากว่าก าหนด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การสั่งการให้น าเรื่องบรรจุในระเบยีบวาระการประชุม 

หรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระช้ันชิด 
ท าให้มีระยะเวลาจ ากัดต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

1. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถว้นของเอกสารที่จะ
บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ท าได้ไม่เตม็ที่และอาจ
เกิดความผิดพลาดได ้

2. มีการสั่งการให้ปรับระเบยีบวาระใหม ่
3. วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติขัดขอ้งในระหว่างผลิต เช่น 

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า  
เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ท าให้การจดั
ระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากวา่ก าหนด 

2. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมไดร้ับระเบียบวาระ 
การประชุมช้า ท าให้มเีวลาในการพิจารณาเรื่องน้อยลง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด 0 ครั้ง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลาในการปิดระเบียบวาระการประชุมฯ และการออกระเบียบ

วาระการประชุมฯ 
ต.ค. 51-ปัจจุบัน 

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี สลค. ท่ีเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อตดิตามเรื่องกลับมาผลติและจัดระเบียบ
วาระการประชุมฯ ให้ทันตามก าหนดเวลา 

 

3. จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในกรณทีี่ทราบว่าจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมฯ 
4. ตรวจสอบวสัดุ-อุปกรณ์ในการจดัท าระเบียบวาระการประชุมคณะรฐัมนตรีให้อยู่ในสภาพ 

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรีก าหนดให้บริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นคู่สญัญากับ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาประจ าที่ห้องผลิตเอกสารตลอดการประชุมฯ 
เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารตดิขัดหรือไมส่ามารถท างานได้ 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. กรณีวสัดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติขัดข้อง จะประสานขอความอนุเคราะห์จากกองและ 

กลุ่มงานอ่ืน ๆ เพื่อขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคณุสมบัตเิหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในการผลติ 
ระเบียบวาระการประชุม 

2. แจ้งให้คณะรฐัมนตรีและผูเ้ข้าร่วมประชุมทราบทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือบริการข้อความสัน้ (SMS) 
และไลน์ (LINE) 

3. การผลิตเอกสารในวันประชุมคณะรัฐมนตรีให้แบ่งการผลิตเอกสารเปน็ 2 ส่วน                         
ส่วนท่ี 1 เร่งผลติให้คณะรัฐมนตรแีละผูเ้ข้าร่วมประชุมก่อน                                                  
ส่วนท่ี 2 หลังจากผลติให้คณะรัฐมนตรีและผูเ้ข้าร่วมประชุมแล้วเสรจ็ จึงจะผลติให้เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้เกี่ยวข้องอีก 25 ชุด และจัดส่งให้ภายหลัง 

 
- 

มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนมุ  
ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะท างานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนัดหมายเวลา
และสถานท่ีในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

- 

มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
- - 

  



 

61 

 3) เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

ผู้รับผิดชอบ  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 เรื่องที่น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของประชาชน จึงจ าเป็นต้องก าหนดช้ันความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรอืผู้ไมม่ีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีจัดท าเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ 
3. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ

ช้ันความลับ/เรื่องส าคญั 

มีการเปดิเผยข้อมูลเรื่องที่มีช้ันความลับท าให้เกดิความเสียหาย
ต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน 

จ านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทีม่ีชั้นความลับท่ีถูกเปดิเผย 
0 เรื่อง 

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

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับช้ันความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าท่ีจัดท าเรื่อง 

2. ให้ผู้อ านวยการกองที่เกี่ยวข้องช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับ 
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

3. ในการมอบหมาย ใหผู้้บังคับบัญชาพิจารณาด้วยความรอบครอบ 
4. จัดท าคู่มือปฏิบตัิในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
5. จัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนนิการเกี่ยวกับ ช้ันความลับ/เรื่องส าคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบตัิ  

 
ตลอดเวลา 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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4) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนุน  ส านักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทุกครั้ง ส านักงานเลขาธิการและกองบริหารงานสารสนเทศ  
มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สามารถรองรับการใช้งานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดกรณีระบบโสตฯ ภายในห้องประชุมขัดข้องซึ่งจะท าให้การประชุม 
ต้องหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จ าเป็นต้องหาวิธีป้องกันหรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ระบบไฟฟ้าและไมโครโฟนในห้องประชุมขัดข้อง 
2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดัข้อง 

1. ท าให้การประชุมหยุดชะงักหรือตดิขัด 
2. ไม่สามารถน าเสนอข้อมลูต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

พิจารณาทางจอภาพได ้
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  

ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : หน่วยงานภายนอกท่ีขอใช้ห้องประชุม 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดัข้อง 0 ครั้ง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้  
 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 

  



 

64 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการและกองบริหารงานสารสนเทศร่วมกันทดสอบ 

ระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์เปน็ประจ าทุกสปัดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง 
ต.ค. 58 เปน็ต้นไป 

2. จัดท ารายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ และจัดส่งรายงานการตรวจสอบ
ดังกล่าวเสนอใหร้องเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลทราบต่อไป 

ต.ค. 58 เปน็ต้นไป 

3. มีการจัดเตรียมอุปกรณส์ ารอง เช่น ไมโครโฟนส ารอง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ทดแทน 
เมื่ออุปกรณห์ลักช ารดุ 

ต.ค. 58 เปน็ต้นไป 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
ใช้อุปกรณ์ส ารองท างานทดแทนอุปกรณ์หลัก ต.ค. 58 เปน็ต้นไป 
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5) ระบบโสตทัศนปูกรณ์ในหอ้งประชุมคณะรฐัมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานทีข่ัดข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนุน  ส านักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 72  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และมีการ 
จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เป็นไปตามที่ก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
ให้มีความพร้อมและมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการประชุมคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ส านักงานเลขาธิการ
และกองบริหารงานสารสนเทศ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีให้
สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง ซึ่งจะท าให้การประชุมหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สลค.จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหาวิธีป้องกัน 
หรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าว 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ระบบโสตทัศนูปกรณไ์ม่เพยีงพอ 
2. ระบบโสตทัศนูปกรณเ์กิดขัดข้องหรืออยู่ในสภาพท่ี 

ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 

1. ท าให้การประชุมหยุดชะงักหรือตดิขัด 
2. ไม่สามารถน าเสนอข้อมลูทางจอภาพได ้
3.   ระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการ

ให้บริการของ สลค. (คุณภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประชุม) ลดลง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขดัข้องระหวา่งการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 0 ครั้ง 

(หากเกิดกรณีที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องจะต้องแก้ไข 
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 5 นาที) 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตร ี
อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีทุกครั้ง  
 

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ด าเนินการประสานงานจังหวัดที่จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 

เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ส าหรับการประชุมดังกล่าว จ านวน 2 ชุด 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเตรยีมห้อง

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีก่อนวันประชุม 1 วัน 
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ด าเนินการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉาย

โปรเจคเตอร์ในช่วงเช้าของวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม 

ม.ค. 55–ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีประสานงานจังหวัดที่จะจดัการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี  
เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วงต่าง ๆ ส าหรับการประชุมดังกล่าว จ านวน 2 ชุด 
และจังหวัดไมส่ามารถจัดหาใหไ้ด้ ส านักงานเลขาธิการ และกองบริหารงานสารสนเทศจะต้อง 
น าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ไปจาก สลค. 

ม.ค. 55–ปัจจุบัน 
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6) ระบบ M-VARA ไม่สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
ผู้สนับสนุน  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพัฒนาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง TABLET  
(M-VARA) เพื่อส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรี และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูได้บนอุปกรณ์ TABLET โดยสามารถด าเนินการได้ทั้งในกรณีที่มีการจัดการประชุม
คณะรัฐมนตรีในท าเนียบรัฐบาล หรือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี อย่างไรก็ตาม หากระบบขัดข้อง
จะส่งผลให้คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์ หรือกรณีอุปกรณ์ TABLET ส าหรับเรียกดูระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุม
คณะรัฐมนตรีสูญหาย อาจท าให้ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรั่วไหลได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1.  ระบบ M-VARA ขัดข้องท าให้ไม่สามารถส่งระเบยีบ

วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเผยแพรไ่ด้ 
2. ระบบเครือข่ายที่เช่ือมต่อจากผู้ใหบ้ริการมายัง 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

1. ไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ 
2. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจรั่วไหลได้ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 

ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 0 ครั้ง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ครั้ง  
และต้องแก้ไขไดภ้ายใน 30 นาที 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดตั้งศูนยส์ ารองระบบ M-VARA ไว้ท่ีสถานท่ีที่ปลอดภัยและเหมาะสมนอกท าเนียบรัฐบาล 

ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักในท าเนียบรัฐบาลขดัข้องหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ท าให้ไมส่ามารถ 
เข้ามาใช้เครื่องแม่ข่ายหลักได้ สามารถท างานผ่านระบบส ารองได้ทนัที 

2. จัดท าระบบเครือข่ายส ารอง โดยอาจใช้เครือข่ายสื่อสาร เช่น GIN เปน็ต้น 
3. หากกรณเีกิดการขัดข้องในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย หรือระบบงาน 

ให้ด าเนินการ ดังนี ้
 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือระบบเครือข่าย 
  (1) ตรวจสอบการท างานในเบื้องต้นและด าเนินการแกไ้ขภายใน 30 นาที  
  (2) หากไมส่ามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนการใช้เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายหรอืระบบเครือข่าย

ไปใช้ที่ศูนย์ส ารองหรือเครือข่ายส ารอง 
 3.2 ระบบงาน 

(1) ตรวจสอบการท างานของระบบงานในเบื้องต้น หากเกิดปัญหาเฉพาะส่วนและไม่กระทบ
กับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ด าเนินการแกไ้ขภายใน 1 วันท าการ 

(2) หากเป็นปัญหาที่กระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ด าเนินการแก้ไขภายใน  
3 วันท าการ 

(3) มีระบบงานที่สามารถจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจากภายนอก 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือศูนย์ส ารองได้โดยผา่นระบบเครือข่ายท่ัวไป  

4. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้ 
4.1 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องน ามาให้เจ้าหน้าท่ีของกองบริหารงาน

สารสนเทศตดิตั้งระบบการใช้งาน 2 ส่วน ได้แก่ การเรียกดรูะเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และระบบตรวจสอบการสญูหายของอุปกรณ์ TABLET ที่ใช้ระบบ M-VARA 

4.2 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องมีการก าหนดรหัสผ่านเข้าใช้งาน 
เครื่อง TABLET (PASSCODE) เพื่อรักษาความปลอดภัยไม่ใหผู้้อื่นเขา้มาเรยีกดูข้อมลู 
ในเครื่องได ้

5. ในกรณีมีการประชุมคณะรัฐมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานท่ียังสามารถด าเนินการส่งระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ไดต้ามปกติ แต่อย่างไรก็ตามกองบริหารงานสารสนเทศ 
จะน าระบบคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งเพิ่มเติม ณ สถานที่ที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีัดเก็บระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ให้กับคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรไีด้ 

ส.ค. 57 เป็นต้นไป 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบเอกสารหรือรปูแบบ CD ส.ค. 57 เป็นต้นไป 
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7) การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน  กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 11 บัญญัติว่า  
“เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัตติาม 
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ...” โดย สลค. ได้มีการจ าแนกประเภทเรื่องที่ 
จะติดตามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการ  
(คณะรัฐมนตรีก าหนด/ไม่ก าหนดเวลาการรายงาน) และ (2) เรื่องที่ สลค. พิจารณาเห็นว่าสมควรจะติดตามผลการด าเนินการ 
(นโยบายส าคัญของรัฐบาล/เรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ) ซึ่งหาก สลค. ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าหรือผล  
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
ของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินได้  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ตรวจสอบและตดิตามเรื่องที่

คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ด าเนินการ 

2. เจ้าหน้าท่ีมีพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในเรื่องที่ติดตาม
ค่อนข้างน้อย 

3. ส่วนราชการรายงานผลด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

คณะรัฐมนตรีไม่ไดร้ับทราบและ/หรือรับทราบความก้าวหน้า
ผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายช้ากว่าก าหนด ท าให้ข้อมูลประกอบการตดัสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายในเรื่องนั้น ๆ 
ได้ไม่ครบถ้วนและอาจไมไ่ด้ทันต่อสถานการณ ์

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ   

ร้อยละของเรื่องที่ไม่สามารถติดตามใหส้่วนราชการรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

+ ร้อยละ 2 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรือ่งที่จะต้องติดตามเป็นรายเรื่องเพือ่ให้มีการติดตาม 

และประสานงานกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด 
2. ประสานงานกับผู้ประสานงานของส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการด าเนินการ 
3. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย ติดตามข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  
4. จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองในการจัดท าข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 

ปี 2555-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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8) การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้สนับสนุน  ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถือเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและการประเมิน 
การปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงาน
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยหน้าที่หลัก ๆ จะเป็ นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน 
เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย การตรวจสอบการเงิน (Financial 
Audit) การตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) 
และการตรวจสอบอื่น ๆ และ (2) งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้อง
ประเมินความเสี่ยงของหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) พร้อมทั้งรับนโยบายของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่จ ากัด เนื่องจากมีการโยกย้าย จึงไม่สามารถด าเนินการตามแผนท่ี
วางไว ้

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การมีบุคลากรที่จ ากดั ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนดไว ้
2. การบริหารเวลาในการด าเนินการขาดประสิทธิภาพ 

1. การตรวจสอบไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนการ
ตรวจสอบประจ าป ี

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จ านวนเรื่องที่ไมส่ามารถด าเนินการไดต้ามแผนการตรวจสอบ 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
1. ทบทวนทุก ๆ ไตรมาส 
2. ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสีย่งหรือไมส่ามารถ

ด าเนินการตามเป้าหมายที่วางไว ้

ร้อยละของแผนการตรวจสอบทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบ ไม่เกินร้อยละ 10 

เกณฑ์การวัดผล 
1 2 3 4 5 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการประเมินขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้องกับปรมิาณงานท่ีตอ้งด าเนินการทุก ๆ ไตรมาส 

หากไม่มคีวามสอดคล้องจะไดด้ าเนินการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ ์
ต.ค. 62 – ปัจจุบัน 

2. มีการจัดล าดบัความส าคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ หากมีผลกระทบกับองค์กรหรือบุคคลภายนอก 
มีการก าหนดมาตรการที่จะต้องใหค้วามส าคญัมากกว่าเรื่องที่จะตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ 

 

3. มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจ ซักถามเกี่ยวกับประเด็นปญัหา หรือข้อสงสัยก่อนเข้าตรวจ 
เพื่อให้จัดเตรียมข้อมลูก่อนเข้าตรวจสอบ และสอบถามในบางประเด็นที่ตรวจพบข้อสงสัย เพื่อให้
หน่วยรับตรวจมีเวลาในการด าเนนิการแก้ไข หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเตมิไดภ้ายในก าหนดเวลา
ที่ได้ก าหนดไว ้

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
หากพบปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายในหรือภายนอก ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ 
เพื่อให้การด าเนินการบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่วางไว ้

ทันทีท่ีประสบ
ปัญหา 
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9) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ผู้รับผิดชอบ  ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

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

คะแนนรวม 54  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และส่วนราชการในพระองค์ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญและจ าเป็นมากในการสนับสนุนภารกจิ
ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
ประกอบกับ สลค. เป็นหน่วยงานที่มักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง  
หรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเช่ือมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บและส ารองไฟล์ข้อมูล
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive หรือ External Harddisk หรือระบบสารสนเทศอ่ืน ในการจัดเก็บและส ารองไฟลข์อ้มลู 
เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep) /Google Drive หรือการใช้บริการ Cloud Computing  
อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลที่ส ารองดังกล่าว หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหาย 
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ส ารองไฟล์ข้อมูลล่าสดุไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือระบบสารสนเทศ หรือส ารองไว้ แต่ไม่ได้น าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมลูลา่สุดลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ 

3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ท าให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับการทบกระเทือน
อย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 

4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกีย่วกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จึงยังไม่เห็นถึงความส าคญัหรือผลกระทบที่จะไดร้ับ 

1. เจ้าหน้าท่ีไมม่ีข้อมูลในการปฏบิัติงานหรือให้บริการ 
2. ไม่สามารถปฏบิัติงานได้ทันเวลา / เกิดความล่าช้า 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก :  คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรฐัและประชาชน 

จ านวนครั้งของการที่ไมส่ามารถเรยีกใช้ 
ไฟล์ข้อมลูส าคญัได ้

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

จ านวนครั้งของการที่ไมส่ามารถเรยีกใช้ 
ไฟล์ข้อมลูส าคญัได้ 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. ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของ สลค.  

และการส ารองข้อมลู โดยใหเ้จ้าหน้าที่ส ารองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Harddisk 
หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือจดัเก็บข้อมูลการท างาน
ในระบบ Cloud Computing ใหเ้ป็นปัจจุบันทุกวัน 

2. ก าชับเจา้หนา้ที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพทีป่ลอดภัย ระวังการหล่นกระแทกเสยีหาย 
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในท่ีปลอดภัย และส ารอง

ไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail , Google Drive , Soc Cloud 
4. ส่งเสรมิให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและใหค้วามส าคัญเรื่องภยัคุกคามทางไซเบอร์  

เพื่อบริหารจดัการข้อมลูได้อยา่งเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจ าและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกท าลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้ 

ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่ส ารองไฟล์ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส ารองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ ปลอดภัยทุกวัน 
และส ารองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail , Google Drive , Soc Cloud หรือระบบสารสนเทศอื่น 
ที่เหมาะสม 

- 
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10) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ  กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ผู้สนับสนุน  ส านักงานเลขาธิการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกองจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กร
จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์ 
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนด ท าให้ผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. ด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การจัดท าขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) ในการด าเนินการ

จัดหา เป็น TOR ที่ก าหนดขึ้นตอนของบประมาณ ซึ่งไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ต้องพิจารณารายละเอียด TOR ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้งานกับระบบของ สลค. และอุปกรณ์ 
ในปัจจุบัน จึงท าให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 

2. รายละเอียด TOR ของโครงการมีความซับซ้อน และเพื่อให้
ขั้นตอนการจัดหาถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน ท าให้การด าเนินการ
จัดหาล่าช้ากว่าที่ก าหนด 

3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
การเกิดโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ตามที่ก าหนดในแผน 

4. การชุมนุมทางการเมืองที่ส่งผลให้มีการปิดท าเนียบรัฐบาล 

1. สลค. ไมส่ามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหต้อบสนอง
เป้าหมายตามวสิัยทัศน์ท่ีก าหนด 

2. สลค. ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจา่ยที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. ทุกกอง 
ภายนอก : - 
 
 
 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

ร้อยละของโครงการด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
ไม่เกินร้อยละ 10 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
 ร้อยละ 

10 
ร้อยละ  

7.5 
ร้อยละ  

5 
ร้อยละ  

2.5 
ร้อยละ  

0 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจดัท ารา่งขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

พร้อมกรอบแผนการด าเนินการส าหรับโครงการทีไ่ดร้ับจดัสรรงบประมาณใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และให้ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมตัิโครงการตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ (ภายในเดือนตลุาคม) 
3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จดัท าและส่งแผนการด าเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับ

แผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการจดัซื้อจัดจา้ง และตดิตามเร่งรดั 
การเบกิจ่าย 

4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนก าหนดเวลาที่จะต้องรายงาน  
และผู้ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 

5. มีการตดิตามผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สลค. รอบระยะเวลา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะท างานเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดท ารายงานเกีย่วกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปกี าหนด เพื่อจัดท าสรุปผล 
การด าเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ 

6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการกับกลุม่บริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลา 
การรายงาน 

7. จัดท าสรุปผลการด าเนินการฯ แตล่ะรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปงีบประมาณ โดยเสนอ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ก ากบัดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค.  
และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสรุปผลการด าเนินการฯ และความเห็น/
ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล 
การบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปด าเนินการ 

8. จัดท าหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุม่ และศูนย์ ให้ด าเนินโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไมส่ามารถด าเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ก ากับ
 ดูแลทราบต่อไป 
 
 

ต.ค. 51-ปัจจุบัน 
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มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

9. กรณีเกดิสถานการณโ์รคระบาดที่เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และรัฐบาลได้ก าหนด
มาตรการให้หลีกเลีย่ง/งดการจัดกจิกรรมที่ท าให้เกดิการรวมตัวของคนจ านวนมาก หรือเป็น 
ความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรค ซึ่งส่งผลให้กอง กลุ่ม และศูนย ์ไม่สามารถด าเนินโครงการ 
ที่มีลักษณะการประชุม สมัมนา ฝกึอบรมนั้น ให้ สลธ. (กลุม่ยุทธศาสตร์และแผนงาน) ประสาน
กอง กลุ่ม และศูนย์ ท่ีรับผิดชอบ ปรับแผนงานและเป้าหมายโครงการ และเสนอรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลเห็นชอบ ก่อนเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภาพรวม 
การปรับแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของ สลค. ต่อไป 

 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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11) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 
ผู้รับผิดชอบ  กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
ผู้สนับสนุน  กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 36  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 การจัดท าประมวลมติคณะรัฐมนตรี เป็นการจัดท าฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง โดยการรวบรวม  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ แล้วน ามาสรุปและเรียบเรียงในแต่ละมติตามล าดับเวลา โดยที่การจัดท าประมวล  
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการจัดท าในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายส าคัญของรัฐบาลหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน 
ในวงกว้าง เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการศึกษาท าความเข้าใจความเป็นมาของแต่ละเรื่อง 
วิเคราะห์เรื่อง และเสนอความเห็นประกอบการจัดท าบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เป็นฐานข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อศาล ส านักงาน ป.ป.ช. การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลรวมทั้งเพื่อให้ส านักและกองสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมเีนื้อหาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจาก 
 ในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมลูมตคิณะรัฐมนตรี 
 ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. การจัดท าประมวลมตคิณะรัฐมนตรีมีความล่าช้าไม่ทัน 
 ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน 
 และมรีะยะเวลาที่จ ากัด 
3. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมคีวามผดิพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจาก 
 การพิมพ์ท่ีผิดพลาด และเจา้หน้าที่ขาดความระมัดระวัง 
 ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรไีมส่ามารถ
ใช้ประโยชน์จากประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง 
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ 

จ านวนครั้งของความผิดพลาดและไมเ่ป็นปัจจุบัน
ของประมวลมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 4 ครั้ง 

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

มาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

±1 ครั้ง 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีผู้ยืนยันมตคิณะรัฐมนตรีตรวจสอบข้อมลู

มติคณะรัฐมนตรี หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ กบส. เพื่อให้แก้ไขข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ 

2. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรเีพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีร่วมกันตรวจสอบเนือ้หา รวมทั้งร่วมให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับประกอบการปรับปรุงเนื้อหาใหม้ีความเป็นปจัจบุันและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

3. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าประมวลมติคณะรัฐมนตรีตดิตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และคาดการณ์เพื่อจัดท าประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าเพื่อมิให้
เกิดความล่าช้าและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการพิมพ์เนื้อหาให้มากยิง่ขึ้น และมีการเสนอผู้บังคับบญัชาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาตามล าดับชั้น 

5. ก าหนดช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมลูประมวลมติคณะรฐัมนตรีเป็นระยะ ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน (ความถี่ของการปรับปรุงขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่อง) 

 
ต.ค. 58-ปัจจุบัน 
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12) การร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 
ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขาธิการ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 32  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ด าเนินการด้านวินัยแก่ข้าราชการและบุคลากรที่กระท าผิดวินัย ด้วยความ
ยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย 
แต่ในกรณีที่การด าเนินการด้านวินัยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น อาจท าให้มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีผูด้ าเนินการด้านวินัยมีการเปิดเผยข้อมูล 

ที่จะส่งผลให้ผู้ที่เกีย่วข้องฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งไดร้ับหรือ 
เสียประโยชน์ 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ยอมรับค าตัดสิน 
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนในการด าเนินการด้านวินัย 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ไดร้ับความเป็นธรรม 
2. เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายใน สลค.  
3. ภาพลักษณ์องค์กรเสยีหาย 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย 
ภายนอก : -  

การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) เกี่ยวกับด าเนินการด้านวนิัยของ สลค. 

จ านวน 0 ครั้ง 
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
- - - - 0 ครั้ง 

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. เผยแพร่วินยัข้าราชการพลเรือนแก่บุคลากร สลค. 
2. จัดท าแผนผังแนวทางกระบวนการด าเนินการด้านวินัยและเผยแพรใ่ห้บุคลากร สลค. ทราบ 
3. ด าเนินการด้านวินัยตามกฎ ก.พ. และหนังสือเวยีนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
4. กรณีมีประเด็นหรือข้อสงสัยทีไ่ม่สามารถหาข้อยตุิได้จะหารือกับส านกังาน ก.พ. และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร  

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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13) การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไมถู่กต้อง ครบถ้วน 
ผู้รับผิดชอบ  กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม  

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

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

คะแนนรวม 27  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

        ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ประสานการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการแจ้ง/ยืนยันมติ
คณะรัฐมนตรีเป็นการน าผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปสู่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะท าให้ 
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติต่อไป 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่จัดท ามติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน 
2. เจ้าหน้าทีแ่จ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน 

ส่วนราชการไมส่ามารถรับทราบมติคณะรัฐมนตร/ีหรือ
น าไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน   สลค. 
ภายนอก คณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการ 

เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน 
ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห ์

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

เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน  
ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห ์

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การจัดท าหนังสือแจ้ง/ยืนยันมติ

คณะรัฐมนตรี และรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 
2. ให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการแจ้ง/ยืนยันมติ

คณะรัฐมนตรี 
3. ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ก ากับ ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดท าหนังสือแจ้ง/ยืนยันมติ

คณะรัฐมนตรีอย่างละเอียด รอบคอบ 

ต.ค. 59 -  ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 
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14) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีประจ าปีไม่แลว้เสร็จตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้สนับสนุน  ทุกกอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

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

คะแนนรวม 8  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจ าปีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ในกระบวนการท างานของ สลค. ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้อ านาจ 
โดยมิชอบของบุคลากร สลค. โดยกอง กลุ่ม มีส่วนสนับสนุนในการด า เนินการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ ศปท. ต้องบริหารจัดการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามก าหนด  
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ  
ตามโครงการ/กิจกรรม  

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
การบริหารเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ขาดประสิทธิภาพ 

สลค. ไมส่ามารถบรรลุตามเป้าหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน   :  ส านัก กอง กลุ่ม 
ภายนอก :  ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ป.ป.ช.  
 และส านักงาน ป.ป.ท. 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 0 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ 
ตามเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 

เกณฑ์การวัดผล  
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
7.5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
0 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. มีการเตรียมการจดัท าข้อมูล หรือจัดท าโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้ทันตามก าหนด 
2. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม ล่วงหน้าก่อนก าหนด โดยประสานงานโทรศัพท์กอง กลุ่ม รายงาน 

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
3. จัดท ารายงานความคืบหน้าการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการฯ เสนอให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
4. มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการฯ 

ต.ค. 57-ปัจจุบัน 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 

  



 

85 

15) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง  

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

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลส าคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนที่มาขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารนั้น สลค. จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ สลค.  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ จะเป็นการลดการใช้ 
ดุลยพินิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นช่องทางในการเรียกรับประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดจติส านึก 
2. ความต้องการข้อมลูอย่างเร่งด่วนของผู้ขอรับบริการ 
3. การสมยอมของผู้ขอรับบริการ 
4. ผู้ขอรับบริการใช้อ านาจหน้าที่ท่ีสงูกว่าในการเรียกรับ

ข้อมูลโดยไมด่ าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

1. ข้อมูลที่เปิดเผยอาจกระทบต่อหนว่ยงานหรือบุคคล 
 ให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย 
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :   สลค. 
ภายนอก :  เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและประชาชน 

การเรยีกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมลูข่าวสาร 
จ านวน 0 ครั้ง 

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

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดเตรียมข้อมลูข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ผูส้นใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมลูได้ 
2. จัดใหม้ีเจา้หนา้ที่ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมลูขา่วสารในภารกิจของ สลค. ดังนี ้

2.1 ข้อมูลราชกิจจานเุบกษาเฉพาะประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์
ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

2.2  ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลราชกิจจานุเบกษายกเว้นประกาศ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ศูนยบ์ริการข้อมลูข่าวสาร กองบริหารงานสารสนเทศ 

2.3  ข้อมูลฐานันดร ณ กลุม่งานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครื่องราชอสิริยาภรณ ์
3. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. 
4. มีการก าหนดล าดับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม และประชาสัมพันธ์ใหผู้ข้อรับบริการทราบอย่าง
ชัดเจน ณ จุดให้บริการ 

5.  มีการก าหนดข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่มีช้ันความลับของเจ้าหนา้ที่ 
6.  ลดการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ี โดยก าชับให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 

ในการให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
7. ให้ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบค าร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลการให้บริการทกุครัง้ 
8. จัดให้มีการให้บริการข้อมลูข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ ส าหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง 

เพื่อลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าท่ี เช่น เว็บไซต์ สลค. เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของราชการ สลค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ระบบทะเบยีนฐานันดรบนอินเทอรเ์น็ต  
หรือโซเชียลมีเดีย 

9.  ก าหนดให้เจ้าหนา้ที่ไดร้ับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมลู
ข่าวสาร เพื่อสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงความส าคญัของการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารและ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารทีไ่ม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ด าเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน  
- - 

  



 

87 

16) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  กองนิติธรรม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 โดยที่กฎหมายจะยังไม่มีสภาพบังคับใช้ ถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับ ได้บัญญัติให้บทกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายแม่บทซึ่งมีบทบัญญัติให้ต้องน าอนุบัญญัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลใช้บังคับได้ นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(4) 
ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ต้องน า 
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษาจึงมีความส าคัญในกระบวนการตรากฎหมายและการออกกฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบ การน ากฎหมายหรืออนุบัญญัติ โดยเฉพาะกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับ
ภาษี การเงิน การคลัง การปกครองและความมั่นคงของประเทศ การเลือกตั้ง และเรื่องส าคัญต่าง ๆ เช่น แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เป็นต้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจากต้นฉบับที่ได้มีการด าเนินกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองโดยชอบแล้ว หรือประกาศล่าช้าไม่ทันกาล จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ 
ของประชาชนได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจาก

ต้นฉบับ มีสาเหตุจากเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานไม่มีความ
รอบคอบและระมดัระวังในการจัดท าข้อมูลกฎหมาย 
และการตรวจพิสูจน์อักษรในเนื้อหาของกฎหมาย 
ให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่มีประสทิธิภาพ 

2. การประกาศกฎหมายในราชกจิจานเุบกษาไม่ทัน
ก าหนดเวลา มสีาเหตุจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับ
เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องที่จะน ากฎหมายมาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาขาดการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือ 
ไม่ทันก าหนดเวลามีผลให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน 

กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด  
หรือไม่ทันก าหนดเวลา 0 เรื่อง 

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

ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได ้

- 
เกณฑ์การวัดผล 

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

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ 
1. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด 

1.1 นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมาย เนื้อหา และรปูแบบก่อนส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 
1.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เรื่องที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยห้ามมิให้คัดลอก (ก๊อปปี้) 

เรื่องอื่นมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียงพิมพ์กับอีกเรื่องหนึ่งโดยเดด็ขาด 
1.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์อักษรแบ่งการพิสูจน์อักษรเป็นปรู๊ฟ 1, 2 และ 3 ซึ่งแต่ละเรื่องจะต้อง

ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรจากเจ้าหน้าท่ี 3 ปรู๊ฟ 
1.4 นิติกร 3 คน อ่านทานเรื่องที่เจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์อักษรตามข้อ 1.3 ด าเนินการเสรจ็แล้ว 
1.5 ผู้อ านวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาตรวจสอบเรื่องทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น ช่ือเรื่อง เล่ม ตอน วันท่ีลงประกาศ และชื่อ 
ต าแหน่ง ผู้ลงนาม แล้วเสนอผู้อ านวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
พิจารณาเพื่ออนุมัติสั่งการให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

1.6 ให้เจ้าหน้าที่น าข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเป็นผูต้รวจสอบข้อมูลในภาพรวม
ทั้งหมดกับต้นฉบับก่อนและหลังน าเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษา 

2. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทันก าหนดเวลา 
2.1 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ หากกรณีมเีรื่องที่จะต้องน าลงประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาโดยเร่งด่วนและมีก าหนดเวลา จะต้องรายงานให้ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
ราชกิจจานุเบกษาทราบในทันที 

2.2 ให้เจ้าหน้าที่ประสานเจ้าของเรื่องส่งข้อมูลเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษามาทาง
ระบบ e-mail เพื่อใช้เรียงพิมพ์ และเอกสารของเรื่องทางโทรสาร เพื่อใช้ตรวจสอบเรื่อง
และตรวจสอบพสิูจน์อักษรไปพลางก่อน 

2.3 เมื่อเจ้าของเรื่องได้น าต้นฉบับเรื่องมาส่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ในกรณีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด (ตามข้อ 1.1-1.6) โดยเร่งด่วน 

 
ด าเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
- 

 
- 
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17) วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีส าคัญต่าง ๆ 
ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน 

ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง ซึ่งมีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งที่อยู่ในความดูแลของ กอค. หลายรายการ และแต่ละรายการมีมูลค่าสูง จ าเป็นต้องมีวิธีการ
ดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาสภาพให้สวยงาม สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเสมอ ดังรายการต่อไปนี้ 
 1. พานกะไหล่ทอง 
 2. ผ้าคลุมปักเงิน/ทอง 
 3. พานแว่นฟ้า 2 ช้ันประดับมุก 
 4. ปากกาจาร (ท าด้วยไม้) 
 5. หมอนเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 6. กล่องบุหนังเทียม 
 7. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการพระราชพิธี 
 8. ชุดครุยนายกรัฐมนตรีพร้อมตราจุลจอมเกล้า 

ฯลฯ 
โดยที่วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว หากมีการเก็บหรือดูแลรักษาไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลให้ไม่อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจวธิีการเก็บรักษาและ

เก็บรักษาไม่ถูกวิธ ี
2. วัสดุครภุัณฑ์ถูกหยิบยมืไปใช้ในงานท่ีมิใช่งานในหน้าท่ี 

วัสดุครภุัณฑ์ช ารุดหรือหมองไม่สวยงามไมส่ามารถน าไป 
ใช้งานได้ ท าให้การปฏิบัติงานหนา้พระที่นั่งไมส่มพระเกียรติ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค.  
ภายนอก : - 

วัสดุครภุัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานได ้
ร้อยละ 100 

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

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 
เกณฑ์การวัดผล 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ

92 
ร้อยละ

94 
ร้อยละ

96 
ร้อยละ

98 
ร้อยละ
100 
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ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1. จัดท าคู่มือการเก็บรักษาและแผนการบ ารุงรักษาวสัดุครุภณัฑ์ฯ และมีการซักซ้อมการด าเนินการ

ตามคู่มือเป็นระยะ 
2. จัดท าแนวปฏิบัติในการน าวัสดุอุปกรณ์ฯ มาใช้งาน ทั้งนี้ การจะยืมไปใช้ในงานท่ีมิใช่งาน 

ในหน้าท่ีต้องได้รับอนญุาตจากผู้อ านวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกครั้ง 
3 มีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภณัฑ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานพิธี พระราชพิธี ทุกสามเดือน และ

ตรวจสอบสภาพก่อนใช้การปฏิบัตงิานทุกครั้ง 
4. มีการดูแลบ ารุงรักษาประจ าปี ปีละครั้ง 

ด าเนินการต่อเนื่อง 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
น าวัสดุครุภณัฑ์ เก็บรักษาไว้นอกสถานท่ีตั้งได ้

 
- 
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18) การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้สนับสนุน  - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง คะแนน ประเภทความเสี่ยง 

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

คะแนนรวม 4  
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง 

 การปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งบุคคล
ที่กระท าคุณประโยชน์ เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยต้องพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานความดีความชอบของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การน าความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
เจ้าหน้าท่ีทุจรติในการตรวจสอบคณุสมบัติและผลงาน 
ความดีความชอบ 

1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ 

2. การน าความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณผ์ิดพลาด 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระดับการยอมรับความเสี่ยง  
ภายใน :  สลค. 
ภายนอก : ราชการในพระองค ์

0 ราย 

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน 
ปีละครั้ง - 

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

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
ช่วงเวลาที่ใช้
มาตรการนี้ 

มาตรการในภาวะปกติ  
1.  ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานและตรวจทานเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามสายการบังคับบญัชา 
2.  ใช้ระบบโปรแกรมในการช่วยตรวจสอบ 

ด าเนินการต่อเนื่อง
จนเสรจ็สิ้นภารกิจ 

มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
1. ระงับการเสนอขอพระราชทานหรอืด าเนินการแกไ้ขทันทีหากพบว่ามีกรณีทุจริต  
2. ด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ท่ีทุจริต 

 
เมื่อมีการทุจริต 
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2. การจ าแนกรายการความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง  

2.1 รายการความเสี่ยงระดับ สลค. 

รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ ์
การ

ปฏิบัติงาน 
การเงิน 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้อง 

มาจาก
เหตุการณ์

ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

 1) มติคณะรัฐมนตรผีิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน 
ในสาระส าคัญจนท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของเนื้อหา 

     

 2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่า
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 

     

 3) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรมีีเนื้อหาและ
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนท าให้ข้อความหาย 
หรือเปลีย่นแปลงไปในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของเรื่อง 

     

 4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

     

 5) การจัดท าเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า 

     

 6) การจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรไีม่ถูกต้อง      
 7) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ถูกเปิดเผยในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

     

 8) การจัดเอกสารระเบยีบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีผดิพลาด 

     

 9) การบริหารงบประมาณของ สลค.  
ไม่เป็นไปตามแผน 

     

 10) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     

 11) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง      
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2.2 รายการความเสี่ยงจ าแนกตามกอง กลุ่ม และศูนย์ 

  

รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ ์
การ

ปฏิบัติงาน 
การเงิน 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้อง 

เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

2.2.1 ส านักงานเลขาธิการ 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

     

 3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

 4) การร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 

     

2.2.2 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

     

 3) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 

     

 4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 5) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

2.2.3 กองนิติธรรม 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคญัของ 
สลค. ท่ีมีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 

     

 3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 4) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ ์
การ

ปฏิบัติงาน 
การเงิน 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ

มติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้อง 

เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

2.2.4 กองบริหารงานสารสนเทศ 
 1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

     

 2) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีขัดข้อง 

     

 4) ระบบ M – VARA ไมส่ามารถท างาน 
ได้อย่างสมบูรณ ์

     

 5) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 6) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

 7) การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

     

2.2.5 กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

     

 3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 4) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

 5) การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนือ้หา
คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 

     

2.2.6 กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 
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รายการความเสี่ยง 

ประเภท 

กลยุทธ ์
การ

ปฏิบัติงาน 
การเงิน 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
และมติ 
ครม.  

ที่เกี่ยวข้อง 

เหตุการณ์
ร้ายแรงจาก
ภายนอก 

 3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 4) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

2.2.7 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 

     

 3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     

 4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 5) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

2.2.8 กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไมม่ีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น 

     

 3) การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

     

 4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 5) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

 6) การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา 

     

 7) การเรยีกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกจิของ สลค. 
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 8) วัสดุครภุัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ัง 
พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีส าคัญตา่ง ๆ ไมไ่ดร้ับการดูแล
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน 

     

 9) การทุจรติในการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

     

2.2.9 กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกุมาร 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

2.2.10 กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

2.2.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 3) การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร 
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

     

2.2.12 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 
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 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

2.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 1) การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. 
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

     

 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไมส่ามารถ
น ามาใช้งานได ้

     

 3) การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

 4) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ของ สลค. ประจ าปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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3. กลไกในการบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ความเสี่ยงระดับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีรายละเอียดผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ รายการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ ระดับการยอมรับ 
1. มติคณะรัฐมนตรี ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน 

ในส า ร ะส า คั ญจนท า ให้ ค ว ามหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ของเนื้อหา 

มีมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 3,523 เรื่อง  
ไม่พบว่ามีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่ อน ในส า ร ะส าคั ญจนท า ให้
ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญของเนื้อหา 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ล่าช้าเกินกว่า
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน 1,865 เรื่อง 
ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้อง
ด าเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี มีเนื้อหา
และข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
จนท าให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของเรื่อง 

มีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จ านวน 
1,232 เรื่ อง ไม่พบบันทึก เสนอเรื่ องต่อ
คณะรัฐมนตรี ที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง 
หรือมีการสะกดค าผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
จนท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนท่ี
เป็นสาระส าคัญของเรื่อง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

4. การติดตามและรายงานผลการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

มี เรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติ
คณะรั ฐมนตรี  จ านวน 1 เรื่ อง  และได้
ด าเนินการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง 

มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจ านวน 54 ครั้ง  
ไม่ พบว่ าระบบเ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ 
แ ล ะ โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ ใ น ห้ อ งป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรี เกิดข้อขัดข้อง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

6. การจัดท าเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า 

จัดท า เรื่ องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ทั้ งหมด จ านวน 941 เรื่ อง ไม่พบว่ามี   
การจัดท าเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ผิดพลาดหรือล่าช้า 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

7. การจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไม่ถูกต้อง 

มีการจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
จ านวน 52 ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดท าเอกสาร
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

8. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค. 

มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จ านวน 54 ครั้ง  
ไม่พบว่าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
คณะรั ฐมนตรี  ถู ก เปิ ด เ ผย ในขั้ นตอน 
การปฏิบัติงานของ สลค. 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

9. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี ผิดพลาด 

มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี จ านวน 142 ครั้ง ไม่พบว่ามีการ
จัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมฯ ผิดพลาด 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้
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ล าดับ รายการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ ระดับการยอมรับ 
10. การบริหารงบประมาณของ สลค.  

ไม่เป็นไปตามแผน 
- ส ล ค . ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม
พระ ร าชบั ญญั ติ ง บประมาณรายจ่ าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
867,137,800 บาท และได้โอนคืนงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2563 จ านวน 30,060,300 บาท และ
ส านักงบประมาณได้ปรับลดเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายฯ แผนงานบุคลากร
ภาครั ฐ งบบุคลากรเพื่ อโอนให้หน่วยรับ
งบประมาณอื่น จ านวน 1,700 บาท คงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 837,075,800 
บาท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาพรวมในไตรมาสที่  4  ร้ อยละ  100  
ของงบประมาณที่ได้รับ 
- ผลการด าเนินงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมทั้งสิ้น 819,239,875.56 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 98 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 2  

1 )  เบิ กจ่ ายงบประมาณแล้ ว จ านวน 
729,531,759.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 87 

2)  ก่อหนี้ ผู กพันงบประมาณ จ านวน 
89,708,116.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 

3) คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่30 กันยายน 
2563 จ านว  น17 ,835 ,924 .44 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 2 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้  

11. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่าง
เตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มี เรื่ องที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
จ านวน 27,842 เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่   
ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

12. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง  จ านวน 543 ครั้ ง  
ซึ่ ง ทุ ก ค รั้ ง ไ ม่ มี ก า รละ เ ว้ นด า เนิ นการ  
ตามระ เบี ยบฯ และมติ คณะรั ฐมนตรี   
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้
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ความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศูนย์ มีรายละเอียดผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ รายการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ ระดับการยอมรับ 
ส านักงานเลขาธิการ 

1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 
สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่
สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 3 โครงการ 
ด า เนิ นการแล้ ว เสร็ จ  จ านวน 1 โครงการ  
ยุติการด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ เนื่องจาก 
สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปจัดท า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

4. การร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการด า เนินการ 
ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส 

ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการด้านวินัย
ว่าไม่โปร่งใส  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

มีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
รวม 142 ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดระเบียบวาระ 
การประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่มี ช้ันความลับถูก
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อ
เรื่องนั้น 

ไม่มี เรื่องที่ เสนอคณะรัฐมนตรีที่มี ช้ันความลับ 
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่ 
ต่อเรื่องนั้น  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. ข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ ยุติการ
ด าเนินโครงการ เนื่องจาก สลค. ได้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพื่อน าไปจัดท า
พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

กองนิติธรรม 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ที่มี ช้ันความลับถูก
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. ข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ล าดับ รายการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ ระดับการยอมรับ 
4. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 
ยุ ติ การด า เนิ น โครงการ  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
และ สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปจัดท าพ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา 
มีข้อผิดพลาด 

ไม่พบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ 
ต่อรัฐสภา 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองบริหารงานสารสนเทศ 
1. ระบบโสตทั ศนู ปกรณ์ ในห้อ งประ ชุม 

คณะรัฐมนตรีขัดข้อง 
มีการจัดประชุมในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี   
จ านวน 51 ครั้ ง  ไม่พบว่ ามีการขัดข้องของ 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 
สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. ระบบโสตทั ศนู ปกรณ์ ในห้อ งประ ชุม 
คณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี
ขัดข้อง 

มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ จ านวน 3 ครั้ง ไม่พบว่ามีการขัดข้องของ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. ระบบ M - VARA ไม่สามารถท างานได้ 
อย่างสมบูรณ์ 

การจัดท าและเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีบนเครื่องแท็บเล็ตด้วยระบบ M - VARA 
จ านวน 53 ครั้ง พบว่ามีปัญหาในการท างาน จ านวน  
2 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาในการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ
ประมาณ 10 นาที ซึ่งอยู่ในระดับการยอมรับความ
เบี่ยงเบน (มีปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ครั้ง) และ
เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงใน 
การตรวจสอบการท างานในเบื้องต้นและด าเนินการแก้ไข
ภายใน 30 นาที  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้
ในการปฏ ิบ ัต ิง านส ูญหาย ถ ูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
 

6. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

มีโครงการที่ต้องด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ  
ด าเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

7. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับประโยชน์
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค. ที่

มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มี ช้ันความลับหรืออยู่ ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น
ที ่ ใ ช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ล าดับ รายการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ ระดับการยอมรับ 
3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีโครงการที่ต้อง
ด าเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

 
4. การประมวลมติคณะรัฐมนตรี มีเนื้อหา

คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน 
ไม่พบว่าการประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหา
คลาดเคลื่อน 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

มีการยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด 1,658 เรื่อง 
โดยมีการยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.36  
ซึ่งอยู่ในค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่รับได้ เกณฑ์ก าหนด 
ค่าการยอมรับความผิดพลาด/คลาดเคลื่อน ไม่เกิน 
 4 เรื่อง ต่อสัปดาห์ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มี ช้ันความลับ   
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที ่
ต่อเรื่องนั้น 

ไม่มีการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ 
ต่อเรื่องนั้น 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. ข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น      
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

มี ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ส าคัญหรื อจ าเป็ นที่ ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ จ านวน 1 ครั้ง ซึ่งแก้ไขโดยจัดพิมพ ์
ขึ้นใหม่และให้เจ้าหน้าที่เก็บส ารองข้อมูลไว้ในระบบ 
cloud อีกช่องทางหนึ่งทุกครั้ง ซึ่งอยู่ในค่าเบี่ยงเบน
ความเสี่ยงที่รับได้ เกณฑ์ก าหนดจ านวนครั้งของ
การที่ไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลส าคัญได้ 5 ครั้ง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้  

4. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีของ สลค .  ไม ่แล ้ว เสร ็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีโครงการที่ต้อง
ด าเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้
ในการปฏ ิบ ัต ิง านส ูญหาย ถ ูกท าลาย 
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีโครงการที่ต้อง
ด าเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่มี ช้ันความลับ  
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่
ต่อเรื่องนั้น 

ไม่มีการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่มีช้ันความลับ
ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ 
ต่อเรื่องนั้น 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ล าดับ รายการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ ระดับการยอมรับ 
3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้

ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือ 
ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 2 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ และยุติ 
การด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ เนื่องจาก  
ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับใหม่  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

5. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา 

มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาท้ังหมด 27,842 
เ รื่ อ ง  พ บ ว่ า ไ ม่ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ก ฎ ห ม า ย 
ในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันก าหนดเวลา 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

6. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับประโยชน์
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

7. วั สดุ  ครุ ภัณฑ์  ที่ ใ ช้ ในการปฏิบั ติ ง าน 
หน้าพระที่นั่ ง พระราชพิธี  รัฐพิธี  และ 
พิธีส าคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน 

มีจ านวนวัสดุครุภัณฑ์ที่ ใ ช้ ในการปฏิบัติ งาน 
หน้าพระที่น่ังฯ ทั้งหมด 14 รายการ ไม่พบว่ามีวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ ใ ช้ ในการปฏิบัติ งานหน้าพระที่ นั่ ง  
พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีส าคัญต่าง ๆ ช ารุด 
หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม
พร้อมใช้งาน 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

8. การทุจริตในการปฏบิัติงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงาน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 
สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็น 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย  
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ 
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้
ในการปฏิบั ติ ง านสูญหาย ถู กท าลาย  
หรือไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีโครงการที่ต้อง
ด าเนินการ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
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ล าดับ รายการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ ระดับการยอมรับ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 
สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่
สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร 
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

มี เรื่ องที่ จะต้ องตรวจสอบ จ านวน 17 เรื่ อง 
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 เรื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที ่
มีการโอนย้าย แก้ ไขโดยมีการบรรจุ เจ้าหน้าที่ 
เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งอยู่ในค่าความเบี่ยงเบนความเสี่ยง 
ที่รับได้ เกณฑ์ก าหนดจ านวนเรื่องที่ ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบจ านวน 4 เรื่อง 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่
สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 
ยุติการด าเนินโครงการ เนื่องจาก สลค. ได้ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อน าไปจัดท า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้  
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ 

สลค. ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ไม่มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจส าคัญของ สลค.  
ที่มีช้ันความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลภายนอก 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือ 
ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 

ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญหรือจ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกท าลาย หรือไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

3. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สลค.  ไม่แล้ ว เสร็ จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

4. การด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ สลค. ประจ าปีไม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้
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5. บันทึกเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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