แผนการบริหารความเสี่ ยง
กระบวนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ ันสมัย
ประจาปี ๒๕๕๖

แผนกการบริหารความเสี่ยงของส่ วนราชการ
ส่ วนราชการ

จังหวัดพิจิตร

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาองค์ การและบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี

กระบวนงาน

การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัย

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

(นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ)
หัวหน้ าสานักงานจังหวัดพิจิตร

กระบวนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัย
กระบวนการสร้ างคุณค่ า
ความสาคัญของกระบวนงาน
กระบวนการทางานและการตัดสิ นใจต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หารจังหวัดจาเป็ นต้องอยูบ่ นพื้นฐานข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องอยูบ่ นพื้นฐาน ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ ว
และเชื่อถือได้ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย เป็ นส่ วนหนึ่ งของในกระบวนการช่วยในการตัดสิ นใจที่ถูกต้องของผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่ วนราชการ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้รับความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลา เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความรวดเร็ วในการทางานของภาครัฐ และเอกชน
ลักษณะของงาน เป็ นกระบวนการที่ มุ่ ง เน้นในการสนับ สนุ น ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว และเชื่ อ ถื อ ได้
เป็ นช่องทางหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์งานหรื อกิจกรรมของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น
เว็บไซต์จงั หวัด (www.phichit.go.th) ศูนย์ขอ้ มูลกลางกระทรวงมหาดไทย 45 ฐานข้อมู ล 32 ตัวชี้ วดั (moi.go.th) การให้บริ การเครื อข่าย internet และการให้บริ การ
การประชุมทางไกล เป็ นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพิจติ ร
นิยามทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง หมายถึ ง เหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ ที่มีโอกาสเกิ ดขึ้นได้ในอนาคตภายใต้สภาวการณ์ ที่ไม่แน่ นอน ซึ่ งอาจจะทาให้ไม่บรรลุ เป้ าหมาย
ดังนั้น การตัดสิ นใจกระทาการใด ๆ โดยไม่มีขอ้ มูล หรื อไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้วา่ เป็ นการเสี่ ยงตัดสิ นใจในภาวะของความเสี่ ยง
การเสี่ ยง หมายถึง การตัดสิ นใจที่จะดาเนิ นการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชดั เจน ไม่ครบถ้วน เป็ นเพียงการประมาณการ การคาดเดา
ผลของการตัดสิ นใจนั้นอาจเป็ นไปตามความคาดหมายหรื อตรงกันข้ามก็ได้
ความไม่ แน่ นอน หมายถึ ง ความเปลี่ ยนแปลง ไม่คงที่คงเดิ มตลอดเวลาหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิ ดขึ้นได้ท้ งั ที่เป็ นไปตามความคาดหมายหรื อ
นอกเหนือความคาดหมาย
ปัญหา หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นและมักส่ งผลในทางลบ เป็ นอุปสรรคต่อเป้ าหมายการดาเนิ นการ จาเป็ นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปั ญหาดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายตามมา
ความเสี่ ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เหตุการณ์หรื อการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่ งผล
กระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อล้มเหลวที่จะบรรลุผลสาเร็ จ ต่อการบริ หารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management) หมายถึง การปฏิบตั ิการใด ๆ เพื่อควบคุมความสี่ ยง ได้แก่ การวางแผนป้ องกันความเสี่ ยง การประเมินความ
เสี่ ยงด้านต่าง ๆ โอกาส ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ยงนั้น
1. หลักเกณฑ์ และเหตุผล
ศูนย์ปฏิ บตั ิการจังหวัดพิจิตร เป็ นศูนย์กลางในการจัดการระบบข้อ มูลสารสนเทศที่ สาคัญต่าง ๆ ของทุกส่ วนราชการในจังหวัด ในการเป็ นศูนย์กลาง
สาหรั บส่ วนราชการบริ หารเชิ งยุทธศาสตร์ ระดับพื้นที่ จงั หวัด ให้สนับสนุ นข้อมูลการบริ หารราชการแผ่นดิ นต่อศูนย์ปฏิ บตั ิ การกระทรวงมหาดไทย (MOC) และศูนย์
ปฏิ บตั ิการนายกรัฐมนตรี (PMQA) ตลอดจนวิเคราะห์ กลัน่ กรองข้อมูลที่ จาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับสู งในระดับจังหวัดที่จะนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ

ศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดพิจิตร มีระบบเครื อข่ายในการให้บริ การตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่มีความมัน่ คงในด้านการรักษาความปลอดภัย และมีการป้ องกันระบบที่มี
เสถียรภาพ ณ สถานีสื่อสารจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยง จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องการเตรี ยมการและวางแผนรองรับ
ปั ญหาเดียวกับความเสี่ ยง และภัยพิบตั ิต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเตรี ยมความพร้อม และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดพิจิตร
2) เพื่อกาหนดมาตรการในการป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดพิจิตร จากภาวะความเสี่ ยงต่าง ๆ
3) เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
4) เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านการบริ หารความเสี่ ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์
3. องค์ ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) Hardware หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อระบบสารสนเทศ
2) Software หมายถึง ระบบหรื อชุดคาสัง่ ที่ทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานหรื อประมวลผลข้อมูล
3) บุคลากร หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ข้อมูล หมายถึง วัตถุดิบที่รวบรวมมาทาให้เกิดสารสนเทศ ซึ่ งได้จากการรวบรวมด้วยตนเอง หรื อจากส่ วนราชการอื่น
5) สารสนเทศ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม ถูกต้อง และ
เป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์

4. พืน้ ทีเ่ สี่ ยงภัย
1) ผูใ้ ห้บริ การ ISP
2) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
3) สถานีสื่อสารจังหวัดพิจิตร
4) หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
5. การประเมินสถานการณ์ความเสี่ ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
จากความหมายของความเสี่ ยง ซึ่ งมักจะหมายถึงความเป็ นไปได้ในอนาคตที่อาจจะทาให้เกิดผลในทางลบขึ้น กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงตระหนัก
และให้ความสาคัญของความเสี่ ยง และได้มีความบริ หารความเสี่ ยงที่จะเกิ ดขึ้น โดยเลื อกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหา
และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายตามมา ก็จะทาให้งานสาเร็ จตามเป้ าประสงค์
จากโครงสร้างเครื อข่ายการทางานของศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื อข่าย เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย อุปกรณ์ สารสนเทศต่าง ๆ
และโครงสร้ างการทางานของระบบ พบว่าความเสี่ ยงที่อาจเป็ นอันตราย ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
จังหวัดสามารถของจังหวัด สามารถจาแนกความเสี่ ยงได้ดงั นี้
1) ความเสี่ ยงเชิงยุทธศาสตร์
2) ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล
3) ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความเสี่ ยงด้านกระบวนการ

6. กระบวนการบริหารความเสี่ ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การระบุความเสี่ ยงและผลกระทบที่มีผลต่อระบบ
ประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ ยง และความรุ นแรงของผลกระทบ
วางแผนโดยกาหนดมาตรการ เพื่อควบคุ มผลกระทบของความเสี่ ยงเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายหรื อใกล้เคียงกับเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้
การติดตามข้อมูลเพื่อทราบสภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นของความเสี่ ยง
การติดตาม กากับ ตรวจสอบการปฏิบตั ิการควบคุมความเสี่ ยง และทบทวนแผนบริ หารความเสี่ ยง

องค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารความเสี่ ยงคือการติดต่อสื่ อสาร (Communication) เพราะการดาเนิ นการต่าง ๆ ต้องอาศัยการ
ประสานงาน เชื่อมโยงกับทุกฝ่ ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

7. ผังแนวทางในการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพิจิตร
คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
เน้นที่ปรึ กษาในการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง
2.1 ทีมงาน

2.2 ให้แนวทางในการทางาน

2.3 สนับสนุน

3. ทีมงานพิจารณาและประชุมสรุ ปงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
4. ทีมงานดาเนินการตามแนวทาง
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง

4.1 จัดทารายงานประเมินความเสี่ ยง

5. รายงานข้อมูลประเมินผลและสรุ ป
5.1 ผลการดาเนินการของโครงการในภาพรวม
5.2 การนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงมาใช้
6. ผูร้ ับผิดชอบฯ รวบรวม วิเคราะห์วธิ ี การ และผลของการใช้กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวเพื่อ
6.1 พัฒนากระบวนการฯ 6.2 ให้ความรู ้จกั เครื อข่าย 6.3 รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ฯลฯ
2.2 ให้แนวทางในการทางาน

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ ยง
ประเภทความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงเชิงบูรณาการ

กระบวนการ/กิจกรรม
การกาหนดกลยุทธ์หรื อนโยบายที่ผดิ พลาด
การถ่ายทอดแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร

ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล

ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
การปฏิ บ ัติ ต่อ ผูอ้ ื่ น ด้วยความเป็ นธรรมและเท่ า
เทียมกัน
ความสามัคคี การช่ วยเหลือให้ความเคารพซึ่ งกัน
และกัน ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความมีประสิ ทธิ ภาพ ทางานอย่างรวดเร็ ว และใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ได้ผลคุม้ ค่า และก่อ
ประโยชน์สูงสุ ด

ความเสี่ ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
- การดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน
- การดาเนินงานตามแผนล่าช้า
- ผูไ้ ด้รับมอบหมายในการนาแผนไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้รับการสื่ อสารไม่
ครบถ้วนทาให้การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิเกิดความผิดพลาด
- การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ปั จจัยการดาเนินการไม่เป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้
- ไม่มีผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การออกแบบ
ระบบมีความเสี่ ยงที่จะออกแบบผิดพลาด หรื อเกิดปั ญหาขึ้นภายหลัง
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในระบบงาน
- ระบบงานเกิ ดการชะงักเนื่ องจากมีการปรั บเปลี่ ยนตามระบบราชการ
(โยกย้าย)
- ใช้อานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
- ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
- การปฏิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การอย่างไม่เป็ นธรรมเสมอภาค
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ
- แบ่งพรรคแบ่งพวกในการทางาน
- ไม่ให้ความร่ วมมือในการทางาน
- การปฏิบตั ิงานล่าช้ากว่ากาหนด ไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
- ขาดระบบและขั้นตอนการดาเนินการที่มีประสิ ทธิ ภา

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ ยง (ต่ อ)
ประเภทความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องศูนย์ขอ้ มูล

ระบบไฟฟ้ า
ระบบสื่ อสาร - ระบบเครื อข่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย

อุปกรณ์เครื อข่าย , อุปกรณ์สื่อสาร

ด้านระบบฐานข้อมูล

กระบวนการ/กิจกรรม
ความปลอดภัยในการเข้า - ออก

ความเสี่ ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิ ดความเสี ย หายใช้การไม่ ได้ขอ้ มู ลถู ก
ทาลายโดยที่ต้ งั ใจ และไม่ต้ งั ใจ
การปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิของห้อง
- อุปกรณ์ชารุ ดไม่สามารถใช้งานได้
อุบตั ิภยั (ไฟไหม้,น้ าท่วม,ตึกถล่ม)
- อุปกรณ์ชารุ ดไม่สามารถใช้งานได้ขอ้ มูลถูกทาลายเสี ยหาย
ไฟฟ้ าดิบ,ไฟฟ้ ากระชาก,ไฟฟ้ าเกิน,ไฟฟ้ าผ่า
- อุปกรณ์ชารุ ดไม่สามารถใช้งานได้ขอ้ มูลถูกทาลายเสี ยหาย
โทรศัพท์,อิ นทราเน็ ต,อิ นเตอร์ เน็ ต ใช้ง านไม่ ไ ด้ - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้
ตามปกติ,ระบบประชุมทางไกล
ช ารุ ดเสี ย หาย ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ - ระบบฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้,ข้อมูลทาลายเสี ยหาย
ไวรั ส ,สปายแวร์ ท าลายระบบฐานข้อ มู ล โดน
โจมตี,โดนบุกรุ ก
ช ารุ ดเสี ย หาย ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ต ามปกติ - ระบบฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้,ข้อมูลทาลายเสี ยหาย
ไวรั ส ,สปายแวร์ ท าลายระบบฐานข้อ มู ล โดน
โจมตี,โดนบุกรุ ก
อุ ป กรณ์ ช ารุ ดเสี ยหาย,ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ - ระบบฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้
ตามปกติ ตัวนาสัญญาณ,สายสัญญาณต่าง ๆขาด
ชารุ ด
การเข้าถึ งข้อมูลไม่ได้/การเข้าถึ งข้อมูลโดยไม่ได้ - ระบบฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้
รั บ อนุ ญาต/ความเชื่ อถื อไม่ ไ ด้ข องข้อมู ล /ข้อมู ล - มีการวิง่ ไหลของข้อมูล
เสี ยหาย
- ข้อมูลถูกทาลาย

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ ยง (ต่ อ)
ประเภทความเสี่ ยง
ด้านการบันทึกสารองข้อมูล
ความเสี่ ยงด้านกระบวนงาน

กระบวนการ/กิจกรรม
วิธี ก ารที่ ไ ม่ ถู ก ต้องในการส ารองข้อมู ล เลื อกสื่ อ
บันทึกข้อมูลไม่เหมาะสม
การจัดการข้อมูล
ผูป้ ฏิบตั ิและการจัดการความรู้
การจัดการทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ
การดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
- ข้อมูลสารอง เสี ยหายใช้งานใช้ได้
- ไม่สามารถกูค้ ืนข้อมูลได้
- แผนการจัดการความรู ้ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
- องค์ความรู ้ ไม่เพียงพอ ผลกระบวนการเรี ยนรู ้ ไม่เหมาะสมสอดคล้อง
กับกระบวนงาน
- การปฏิบตั ิงานไม่สามารถดาเนินการต่อได้หรื อล่าช้า
- การประชาสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ
- ผูร้ ับบริ การไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน
- การละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นและความรุ นแรงของผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด (L:Lilcelihook เป็ นระดับของโอกาสหรื อความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ ยง)
โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยง
ความถี่ทเี่ กิดขึน้ (เฉลีย่ )
สู งมาก
มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
สู ง
ระหว่าง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง
ปานกลาง
ระหว่าง 6 – 12 เดือนต่อครั้ง
น้อย
มากกว่า 1 ปี ต่อครั้ง
น้อยมาก
มากกว่า 5 ปี ต่อครั้ง

ผลกระทบ (I : Impack คือ ระดับความรุ นแรงของความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึน้ )
1
=
โอกาสน้อยมาก / รุ นแรงน้อยมาก
2
=
โอกาสเกิดน้อย / รุ นแรงน้อย
3
=
โอกาสเกิดปานกลาง / รุ นแรงปานกลาง
4
=
โอกาสเกิดสู ง / รุ นแรงสู ง
5
=
โอกาสเกิดสู งมาก / รุ นแรงสู งมาก
ระดับความเสี่ ยง L x I

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความรุ นแรงของผลกระทบทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ ความเสี่ ยง
กาหนดระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ ยง พิจารณาทั้งในด้านการดาเนิ นงาน ความสู ญเสี ยต่อทรัพย์สิน การได้รับอันตรายของบุคลากร และ
ชื่อเสี ยงขององค์กร ซึ่ งสามารถจาแนกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ ยง อาจเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ผลกระทบ
ความเสี ยหาย
5
สู งมาก
- องค์กรไม่สามารถดาเนินงานพื้นฐานได้ และประสิ ทธิ ภาพลดลงสู งเกิน 60%
- องค์กรได้รับความเสี ยหายต่อทรัพย์สินเกิน 20%
- บุคลากรขององค์กรได้รับอันตรายสู งถึงขั้นเสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บอย่างร้ายแรงมาก
- องค์กรเสี ยชื่อเสี ยงในวงกว้างขวาง เช่น ตกเป็ นข่าวในหนังสื อพิมพ์
4
สู ง
- องค์กรไม่สามารถดาเนินงานพื้นฐานได้ และประสิ ทธิ ภาพลดลงสู งเกิน 40%
- องค์กรได้รับความเสี ยหายต่อทรัพย์สินเกิน 10%
- บุคลากรได้รับอันตรายถึงขั้นเสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บอย่างรุ นแรง
- องค์กรเสี ยชื่อเสี ยงในวงกว้างขวาง เช่น ตกเป็ นข่าวในหนังสื อพิมพ์
3
ปานกลาง
- องค์กรสามารถดาเนินงานพื้นฐานได้แต่ประสิ ทธิ ภาพลดลง โดยประมาณไม่เกิน 40%
- องค์กรได้รับความเสี ยหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน 10%
- บุคลากรได้รับอันตรายถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่ถึงขั้นเสี ยชีวติ
- องค์กรเสี ยชื่อเสี ยงในวงจากัด
4
น้อย
- องค์กรสามารถดาเนินการพื้นฐานได้ แต่ประสิ ทธิ ภาพลดลงบ้างไม่เกิน 20%
- องค์กรได้รับความเสี ยหายต่อทรัพย์สินโดยประมาณไม่เกิน 5%
- บุคลากรได้รับอันตรายเล็กน้อยไม่ถึงขนาดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
- องค์กรเสี ยชื่อเสี ยงในวงจากัด
5
น้อยมาก
- องค์กรสามารถดาเนินการพื้นฐานได้ แต่ประสิ ทธิ ภาพลดลงเล็กน้อยไม่เกิน 10%
- องค์กรได้รับความเสี ยหายต่อทรัพย์สินโดยประมาณไม่เกิน 2.5%
- บุคลากรได้รับอันตรายเล็กน้อย
- องค์กรแทบไม่เสี ยชื่อเสี ยง

ระดับของความเสี่ ยง
ระดับของความเสี ยง พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสหรื อความถี่ที่จะเกิดความเสี่ ยงกับผลกระทบที่อาจเกิดความเสี่ ยงกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ ยงนั้น โดยความสัมพันธ์ดงั ปรากฏในแผนภาพแสดงระดับความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้

ความรุ นแรงของความเสี่ ยงที่เกิดขึน้

โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยง
น้ อยมาก
(1)

น้ อย
(2)

ปานกลาง
(3)

สู ง
(4)

สู งมาก
(5)

สู งมาก (5)

5

10

15

20

25

สู ง (4)

4

8

9

16

20

ปานกลาง (3)

3

6

9

12

15

น้ อย (2)

2

4

6

8

10

น้ อยมาก (1)

1

2

3

4

5

จากตารางแสดงความเสี่ ยงข้ างต้ น จาแนกระดับความเสี่ ยงออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ สู งมาก สู ง ปานกลาง และต่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับความเสี่ ยง
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
ต่า

ผลลัพธ์
รายละเอียด
(โอกาสทีจ่ ะเกิด  ผลกระทบ)
19-25
- จาเป็ นต้องพิจารณากาหนดมาตรการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเร่ งด่วน เนื่ องจากมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงสู งมาก
หรื อหากเกิดความเสี่ ยงขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรอย่างสู ง และชื่อเสี ยงในวงกว้าง
13-18
- จาเป็ นต้องพิจารณามาตรการบริ หารความเสี่ ยง เนื่ องจากมีโอกาสที่จ ะเกิ ดสู ง หากเกิ ดความเสี่ ยงขึ้นจะ
ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรสู ง หรื อเสี ยชื่อเสี ยงในวงกว้าง
7-12
- พิจารณากาหนดมาตรการบริ หารความเสี่ ยงตามความจาเป็ นและความเหมาะสม เนื่ องจากมีโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ ยง หรื อหากเกิดความเสี่ ยงขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพอย่างเห็นได้ชดั และเสี ยชื่อเสี ยงในวงจากัด
ไม่เกิน 6
- มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงต่า หรื อหากเกิดความเสี่ ยงขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรบ้าง
เล็กน้อย แ ละเสี ยชื่อเสี ยงในวงจากัด

ตารางประเมินความเสี่ ยงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัยจังหวัดพิจิตร

ประเภท
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงเชิง
ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี ยง

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้

โอกาส

การกาหนดกลยุทธ์หรื อ
นโยบายที่ผดิ พลาด
การถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบตั ิ
ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร

- การดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการไม่ครบถ้วน
- การดาเนินงานตามแผนล่าช้า
- ผูไ้ ด้รับมอบหมายในการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ สื่ อสารไม่ครบถ้วน ทาให้
การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิเกิดความผิดพลาด
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ปั จจัยการดาเนินการไม่เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
- ไม่มีผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การออกแบบระบบ
มีความเสี่ ยงที่จะผิดพลาดหรื อเกิดปั ญหาขึ้นภายหลัง
- จนท.ขาดความรู้ความสามารถทักษะและความชานาญในระบบงาน
- ระบบงานเกิดการชะงักเนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนตามระบบราชการ(โยกย้าย)

2

ผล
กระทบ
5

ระดับ
ความเสี่ ยง
10
ปานกลาง

2

3

6

ต่า

3
4

5
5

15
20

สู ง
สู งมาก

ตารางประเมินความเสี่ ยงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัยจังหวัดพิจิตร (ต่ อ)
ประเภท
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้าน
ธรรมาภิบาล

ปัจจัยเสี ยง
ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย กฎระเบียบไม่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความ
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ความสามัคคี การช่วยเหลือให้
ความเคารพซึ่ งกันและกัน
ทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ความมีประสิ ทธิภาพ ทางาน
อย่างรวดเร็ ว และใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ได้อย่าง
คุม้ ค่า และก่อประโยชน์สูงสุ ด

- ใช้อานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
- ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว

3

ผล
กระทบ
4

- การปฏิบตั ิตอ่ ผูร้ ับบริ การอย่างไม่เป็ นธรรมเสมอภาค
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ
- แบ่งพรรคแบ่งพวกในการทางาน
- ไม่ให้ความร่ วมมือในการทางาน

3

3

9

ปานกลาง

3

4

12

ปานกลาง

- การปฏิบตั ิงานล่าช้ากว่ากาหนดไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
- ขาดระบบและขั้นตอนการดาเนินการที่มีประสิ ทธิ ภาพ

3

4

12

ปานกลาง

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้

โอกาส

ระดับ
ความเสี่ ยง
12
ปานกลาง

ตารางประเมินความเสี่ ยงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัยจังหวัดพิจิตร (ต่ อ)
ประเภท
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปัจจัยเสี ยง

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- ความปลอดภัยในการเข้า-ออก - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสี ยหายใช้การไม่ได้ ข้อมูลถูก
ทาลายโดยที่ต้ งั ใจและไม่ต้ งั ใจ
- การปรับอากาศเพื่อรักษา
- อุปกรณ์ชารุ ดไม่สามารถใช้งานได้
อุณหภูมิของห้อง
- อุบตั ิภยั (ไฟไหม้,น้ าท่วม ตึก - อุปกรณ์ชารุ ดไม่สามารถใช้งานได้ขอ้ มูลถูกทาลายเสี ยหาย
ถล่ม)
ระบบไฟฟ้า
- ไฟฟ้ าดับ/ไฟกระชาก /ไฟเกิน - อุปกรณ์ชารุ ดไม่สามารถใช้งานได้ขอ้ มูลถูกทาลาย
ฯลฯ

4

ผล
กระทบ
4

4

4

16

สู ง

4

5

20

สู งมาก

4

5

20

สู งมาก

โอกาส

ระดับ
ความเสี่ ยง
16
สู ง

ตารางประเมินความเสี่ ยงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัยจังหวัดพิจิตร (ต่ อ)
ประเภท
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปัจจัยเสี ยง
ระบบสื่ อสาร/ระบบเครือข่ าย
- โทรศัพท์/Internet/Intranet/
ระบบประชุมทางไกล ใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลายระบบ
ฐานข้อมูล/โดนโจมตี/โดนบุรุก
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ลูกข่ าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลายระบบ
ฐานข้อมูล/โดนโจมตี/โดนบุรุก
ระบบฐานข้ อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้
- การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
- ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ข้อมูลเสี ยหาย

โอกาส

ผล
กระทบ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้

4

4

16

สู ง

- ระบบฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้
- ข้อมูลถูกทาลาย

4

5

20

สู งมาก

4

5

3

5

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้

ระดับ
ความเสี่ ยง

สู ง

- ระบบฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้
- ข้อมูลถูกทาลาย

- ระบบฐานข้อมูลใช้งานไม่ได้
- ข้อมูลถูกทาลาย
- ข้อมูลถูกทาลาย

15

สู ง

ตารางประเมินความเสี่ ยงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัยจังหวัดพิจิตร (ต่ อ)
ประเภท
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความเสี่ ยงด้าน
กระบวนงาน

ปัจจัยเสี ยง
การบันทึก - สารวจข้ อมูล
- วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการ
สารองข้อมูล
- เลือกสื่ อบันทึกข้อมูลไม่
เหมาะสม
การจัดการข้อมูล
ผูป้ ฏิบตั ิและการจัดการความรู้

การจัดทรัพยากรสนับสนุน
การดาเนินตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3

ผล
กระทบ
3

- มีขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้อง ล่าช้าหรื อเชื่อถือไม่ได้

3

5

15

สู ง

- แผน จัดการความรู ้ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
- องค์ ค วามรู ้ ไ ม่ เ พี ย งพอ หรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ ไม่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับกระบวนงาน
- ผูร้ ับบริ การไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน
- การประชาสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า/ผูบ้ ริ การ
- การละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กาหนดไว้

3

4

12

กลาง

4

4

16

สู ง

3

3

9

กลาง

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้

โอกาส

ระดับ
ความเสี่ ยง
9
กลาง

- ข้อมูลสารองเสี ยหายใช้งานไม่ได้ไม่สามารถกูค้ ืนข้อมูลได้

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนโดยกาหนดมาตรการ เพือ่ ควบคุมผลกระทบของความเสี่ ยง
ตารางการตอบสนองความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
1

2

3

4

ปัจจัยเสี ยง
ด้านบุคลากร

ระบบไฟฟ้า
- ไฟฟ้ าดับ/ไฟกระชาก /ไฟเกิน
ฯลฯ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
แม่ ข่าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลายระบบ
ฐานข้อมูล/โดนโจมตี/โดนบุรุก
ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- อุบตั ิภยั (ไฟไหม้,น้ าท่วม ตึก
ถล่ม)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

วิธีกาจัดความ
เสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค โดยผูม้ ีความรู ้ ความ
ชานาญเฉพาะทางทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความสามารถทักษะและความ
ชานาญในระบบงาน โดยเน้นในลักษณะของทีมงานเพื่อป้ องกัน
การขาดแคลนเจ้าที่
- ติดตั้งระบบป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิ น (AC Line Surge
Protection ) และระบบไฟฟ้ าสารอง ( UPS )

ถ่ายโอน

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

ยอมรับ

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

- ติ ด ตั้ ง ระบบดั บ เพลิ ง อั ติ โ นมั ติ ช นิ ด ไพโรเจนในพื้ น ที่ ปิ ด
(Pyrogen)
- มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่และซักซ่อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

ตารางการตอบสนองความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
5

6

7

8

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- ความปลอดภัยในการเข้า-ออก

- ก าหนดพื้ นที่ ห้องเครื่ อ งมื อ สื่ อสาร ส านัก งานจัง หวัดเป็ นเขต
พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- การปรับอากาศเพื่อรักษา
อุณหภูมิของห้อง
ระบบสื่ อสาร/ระบบเครือข่ าย
- โทรศัพท์/Internet/Intranet/
ระบบประชุมทางไกล ใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ลูกข่ าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลายระบบ
ฐานข้อมูล/โดนโจมตี/โดนบุรุก

วิธีกาจัดความ
เสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

- ติดตั้งระบบปรับอากาศอัติโนมัติ

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

- บารุ งรั กษา ตรวจสอบ ตรวจซ่ อมระบบให้สามารถใช้งานได้
ตอลดเวลา

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

ตารางการตอบสนองความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
9

ปัจจัยเสี ยง
การจัดทรัพยากรสนับสนุน

10

ด้านงบประมาณ

11

ระบบฐานข้ อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้
- การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
- ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ข้อมูลเสี ยหาย
การจัดการข้อมูล

12
13
14

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

วิธีกาจัดความ
เสี่ ยง

- ชี้ แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ ับบริ การทราบถึ ง
ขั้นตอนการรับบริ การ และข้อมูลการบริ การ
- จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ควบคุม

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งระบบการกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล ตาม พรบ. ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ควบคุม

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และทันสมัย
- ติดตามและประเมินผลการกรอกข้อมูลของส่ วนราชการ
การกาหนดกลยุทธ์หรื อนโยบาย - จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วน
ที่ผดิ พลาด
ผูป้ ฏิบตั ิและการจัดการความรู้ - ฝึ กอบรม และการจัดการความรู้

ควบคุม

ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56
ตุลาคม 55 –
กันยายน 56
ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56
ตุลาคม 55 –
กันยายน 56
ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

ทุกส่ วน
ราชการ
สานักงาน
จังหวัด
ทุกส่ วน
ราชการ

ตารางการตอบสนองความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
15

16

17

ปัจจัยเสี ยง
การบันทึก - สารวจข้ อมูล
- วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการ
สารองข้อมูล
- เลือกสื่ อบันทึกข้อมูลไม่
เหมาะสม
การดาเนินตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย กฎระเบียบไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

วิธีกาจัดความ
เสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- มีการ Backup ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

- ชี้ แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผรู ้ ับบริ การทราบถึ ง
ขั้นตอนการรับบริ การ และข้อมูลการบริ การ
- การปฏิ บ ัติ ต าม พรบ. ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

ตารางการตอบสนองความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
18

19

20
21

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ความสามัคคี การช่วยเหลือให้
ความเคารพซึ่ งกันและกันทางาน
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความมีประสิ ทธิภาพ ทางาน
อย่างรวดเร็ ว และใช้ทรัพยากรที่
มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ได้อย่างคุม้ ค่า
และก่อประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกัน
การถ่ายทอดแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ

สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ยธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วิธีกาจัดความ
เสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด

สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- การปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่กาหนดไว้

ควบคุม

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56
ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สานักงาน
จังหวัด
ทุกส่ วน
ราชการ

ควบคุม

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามข้ อมูลเพือ่ ทราบสภาวะทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ของความเสี่ ยง
ตารางการตอบสนองความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
1

ปัจจัยเสี ยง
ด้านบุคลากร

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยง

แนวทางปฏิบัตเิ มือ่ เกิดความเสียหาย

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค
โดยผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามช านาญเฉพาะทางทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จั ด ฝึ ก อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถทัก ษะและความช านาญใน
ระบบงาน โดยเน้นในลักษณะของทีมงาน
เพื่อป้ องกันการขาดแคลนเจ้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาทาง
เทคนิค โดยผูม้ ีความรู้ความชานาญเฉพาะ
ทางทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงาน
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และ
ทักษะในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ สามารถ
แก้ไขและปรับปรุ งข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อดูแลรักษาฐานข้อมูลใน
เบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ ยง ด้าน Human
error ให้นอ้ ยที่สุด
- เจ้าหน้าที่ทาการสารองข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
- วางระเบียบกฎเกณฑ์ในการเข้าใช้
ระบบฐานข้อมูล

- คณะกรรมการที่ปรึ กษาทางเทคนิค
ประชุมปรึ กษาหารื อการแก้ไขปั ญหา
โดยผูม้ ีความรู้ความชานาญเฉพาะ
ทางทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงาน

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
2.

ปัจจัยเสี ยง
ระบบไฟฟ้า
- ไฟฟ้ าดับ/ไฟกระชาก /ไฟ
เกิน ฯลฯ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

- ติดตั้งระบบป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิน - ดาเนิ นการตรวจสอบการจ่าย
(AC Line Surge Protection ) และระบบ แรงดันไฟฟ้ าระบบป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก
ไฟฟ้ าสารอง ( UPS )
ไฟเกิน (AC Line Surge Protection ) และ
ระบบไฟฟ้ าสารอง ( UPS ) อย่าง
สม่าเสมอ ทุกสัปดาห์

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย
- ดาเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า
แรงดัน 230 VAc ของห้อง
เครื่ องมือสื่ อสารปกติหรื อไม่
- ตรวจสอบระบบระบบป้ องกัน
ไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิน (AC Line
Surge Protection ) สถานะเครื่ องมือ
ปกติหรื อไม่ปกติ มีแรงดัน Output
230 VAc หรื อไม่ แบตเตอร์ รีอยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้หรื อเปล่า
- ตรวจสอบระบบระบบไฟฟ้ า
สารอง ( UPS ) สถานะเครื่ องมือ
ปกติหรื อไม่ปกติ มีแรงดัน Output
230 VAc หรื อไม่
- หากตรวจสอบพบว่าระบบ
ป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิน (AC
Line Surge Protection ) ใช้การไม่ได้
ประสานไปยัง ศสข. 9 นว. เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหา
- หากใช้งานไม่ได้ ดาเนินการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ าสารอง

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
3

ปัจจัยเสี ยง
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
แม่ ข่าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลาย
ระบบฐานข้อมูล/โดนโจมตี/
โดนบุรุก

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall - กาหนดมาตรการหรื อระเบียบ
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ อง ข้อกาหนดสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
- ดาเนินการติดตั้งโปรแกรม Antivirus
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา
ประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย
- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายว่ายัง
สามารถให้บริ การได้หรื อไม่
- ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย ( Firewall ) ว่ายังทางานได้
ตามปกติหรื อไม่ หากไม่ปกติ
ดาเนินการแก้ไขในเบื้องต้น หรื อ
ปรึ กษาผูช้ านาญการ บริ ษทั ผูจ้ ดั หา
ระบบรักษาความปลอดภัย (
Appwork Company Limited เบอร์
โทรศัพท์ 0-2282-6560-79 ต่อ
51133, 51138 และประสานไปยัง
ศสข. 9 นว.

ลาดับ
ความ
ปัจจัยเสี ยง
เสี่ ยง
4
ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- อุบตั ิภยั (ไฟไหม้,น้ า
ท่วม ตึกถล่ม)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

- ติดตั้งระบบดับเพลิ งอัติโนมัติชนิ ด - ติดตั้งระบบป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิน (AC
ไพโรเจนในพื้นที่ปิด (Pyrogen)
Line Surge Protection ) เพื่อควบคุมการจ่ายไฟของ
- มี ก ารให้ ค วามรู้ เ จ้า หน้า ที่ แ ละซัก ระบบ
ซ่อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้
- มีระบบโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
หน่วยป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยได้สะดวก รวดเร็ ว
- สารวจอัตรากาลังคน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ของส่ วนราชการในพื้นที่ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนในการขนย้ายอุปกรณ์
- จังหวัดมีระบบ Pyrongen เป็ นสารดับเพลิงที่เป็ น
ละอองของเหลวที่มีประสิ ทธิภาพในการ
ดับเพลิงได้ทนั ที โดยได้ติดตั้งอยู่ ณสถานีสื่อสาร
จังหวัด

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิด
เหตุ และดาเนินการระงับเหตุใน
เบื้องต้น
- หากระบบระบบดับเพลิงอัติโนมัติ
ไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้แจ้งขอ
ความช่วยเหลือหน่วยดับเพลิง หรื อ
หน่วยบรรเทาสาธารณภัยในเขต
รับผิดชอบ เบอร์ 199 หรื อ ป้ องกัน
จังหวัด มท. 16708
- ขนย้ายอุปกรณ์ที่เป็ นชนวนใน
การเกิดเพลิงไหม้ออกจากสถานที่เกิด
เหตุโดยเร็ ว
- สารวจ/รายงานความเสี ยหายแจ้ง
ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบในเบื้องต้น

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
5

6

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- ความปลอดภัยในการ
เข้า-ออก

- กาหนดพื้นที่ห้องเครื่ องมือสื่ อสาร
ส านัก งานจัง หวัด เป็ นเขตพื้ นที่ หวง
ห้ า มเด็ ด ขาด เฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้อง

- กาหนดพื้นที่หอ้ งเครื่ องมือสื่ อสาร สานักงานจังหวัด
เป็ นเขตพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
- กาหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกาหนด
สิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล

- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน
ของอุปกรณ์ทุกระบบว่ายังสามารถ
ให้บริ การได้ตามปกติหรื อไม่
- ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลว่า
ได้รับความเสี ยหายหรื อไม่

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- การปรับอากาศเพื่อ
รักษาอุณหภูมิของห้อง

- ติดตั้งระบบปรับอากาศอัติโนมัติ

- ใช้ระบบปรับอากาศที่ได้มาตฐาน
- จัดให้มีระบบปรับอากาศสารอง
- ตรวจสอบการทางานเป็ นประจา สม่าเสมอ

- หากระบบปรับอากาศอัติโนมัติ
ขัดข้อง ให้ดาเนินการเปิ ดระบบปรับ
อากาศสารอง
- แจ้งผูช้ านาญการด้านครื่ องปรับ
อากาศเข้าดาเนินการตรวจสอบระบบ
ปรับอากาศ

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
7

ปัจจัยเสี ยง
ระบบสื่ อสาร/ระบบ
เครือข่ าย
- โทรศัพท์/
Internet/Intranet/ระบบ
ประชุมทางไกล ใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง
- บารุ งรักษา ตรวจสอบ ตรวจซ่อม
ระบบให้สามารถใช้งานได้
ตอลดเวลา

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย

- มีเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคนิคตรวจสอบการทางานของ
เครื อข่ายให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
- มีการตรวจสอบบารุ งรักษาช่องสัญญาณเครื อข่ายเป็ น
ประจา
- จังหวัดมีการช่องสัญญาณสารอง โดยดาเนินการเช่า
จากผูใ้ ห้บริ การ ISP ที่ได้มาตรฐานมีความมัน่ คง
ปลอดภัยต่อการใช้ระบบงาน (ระบบ ISDN จาก TOT
และเครื อข่าย GIN )

- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน
ของอุปกรณ์วา่ ยังสามารถให้บริ การ
ได้ตามปกติหรื อไม่
- ติดต่อหน่วยงานผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายทราบเพื่อขอทราบสถานะ
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- ใช้การช่องสัญญาณสารอง ระบบ
ISDN และInternet ความเร็ วสู ง
( GIN ) กรณี เครื อข่ายมหาดไทย
ขัดข้อง

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
8

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ลูก
ข่ าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งาน
ไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์
ทาลายระบบฐานข้อมูล/
โดนโจมตี/โดนบุรุก

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย
Firewall
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ น
ประจา

- กาหนดมาตรการหรื อระเบียบ ข้อกาหนดสิ ทธิ การ
เข้าถึงข้อมูล
- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ดาเนินการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วา่ ยัง
สามารถให้บริ การได้หรื อไม่
- ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย ( Firewall ) ว่ายังทางานได้
ตามปกติหรื อไม่ หากไม่ปกติ
ดาเนินการแก้ไขในเบื้องต้น หรื อ
ปรึ กษาผูช้ านาญการ บริ ษทั ผูจ้ ดั หา
ระบบรักษาความปลอดภัย (
Appwork Company Limited เบอร์
โทรศัพท์ 0-2282-6560-79 ต่อ
51133, 51138 และประสานไปยัง
ศสข. 9 นว.

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
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10
11

ปัจจัยเสี ยง
การจัดทรัพยากร
สนับสนุน

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

- ชี้ แ จ ง ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ ับบริ การทราบ
ถึ งขั้นตอนการรั บบริ การ และข้อมูล
การบริ การ
ด้านงบประมาณ
- จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย
ระบบฐานข้ อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ Firewall
- การเข้าถึงข้อมูลโดย - ติ ด ตั้ง ระบบการก าหนดสิ ท ธิ์ การ
เข้าถึ งข้อมู ล ตาม พรบ. ว่าด้วยการ
ไม่ได้รับอนุญาต
กระท าความผิดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์
- ความเชื่อถือได้ของ
พ.ศ. 2550
ข้อมูล
- ข้อมูลเสี ยหาย

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย

- ดาเนิ นการชี้แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
ให้ผรู ้ ับบริ การทราบถึงขั้นตอนการรับบริ การ และ
ข้อมูลการบริ การ
- จัดทาแผนผังแสดงถึงขั้นตอนการขอรับบริ การ
- จัดทารายละเอียดแผนงานโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากผูบ้ ริ หาร
- กาหนดมาตรการหรื อระเบียบ ข้อกาหนดสิ ทธิ การ
เข้าถึงข้อมูล
- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ดาเนินการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา
- มีการ Backup ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
- ติดตั้งติดตั้งระบบการกาหนดสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ดาเนิ นการชี้แจงทาความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ ับบริ การทราบ
ถึงขั้นตอนการรับบริ การ และข้อมูล
การบริ การ
- ชี้แจงทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หาร
- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วา่ ยัง
สามารถให้บริ การได้หรื อไม่
- ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย ( Firewall ) ว่ายังทางานได้
ตามปกติหรื อไม่ หากไม่ปกติ
ดาเนินการแก้ไขในเบื้องต้น หรื อ
ปรึ กษาผูช้ านาญการ บริ ษทั ผูจ้ ดั หา
ระบบรักษาความปลอดภัย (
Appwork Company Limited เบอร์
โทรศัพท์ 0-2282-6560-79 ต่อ
51133, 51138 และประสานไปยัง
ศสข. 9 นว.

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
12

ปัจจัยเสี ยง
การจัดการข้อมูล

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และทันสมัย
- ติ ดตามและประเมิ นผลการกรอก
ข้อมูลของส่ วนราชการ

มาตรการบริหารความเสี่ ยง
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
- ดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ

13

การกาหนดกลยุทธ์หรื อ - จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - มีจดั ทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วน
นโยบายที่ผดิ พลาด
ให้ครบถ้วน
- มีการทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

14

ผูป้ ฏิบตั ิและการจัดการ
ความรู้

- ฝึ กอบรม และการจัดการความรู้

- จัดทาแผนการจัดการความรู้
- ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย
- ดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
-ประสานไปยังส่ วนราชการ
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
- คณะกรรมการที่ปรึ กษาทางเทคนิค
ประชุมปรึ กษาหารื อการแก้ไขปั ญหา
โดยผูม้ ีความรู้ความชานาญเฉพาะ
ทางทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงาน

- จัดทาแผนการจัดการความรู้
- ดาเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
15

16

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย

การบันทึก - สารวจข้ อมูล
- วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการ
สารองข้อมูล
- เลือกสื่ อบันทึกข้อมูลไม่
เหมาะสม

- มีการ Backup ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

- ติดตั้งระบบสารองข้อมูล (Backup)
- ดาเนินการสารองข้อมูลในรู ปแบบ Tap
Backup และถ่ายโอนข้อมูลไปเก็บไว้ที่
กระทรวงมหาดไทย อย่างสม่าเสมอ

- ดาเนิ นการกูค้ ืนระบบข้อมูลที่ทา
การ Backup ไว้ทนั ที หากไม่
สามารถดาเนินการแก้ไขในเบื้องต้น
ได้ ให้ปรึ กษาผูช้ านาญการ บริ ษทั ผู้
จัดหาระบบ Backup ( Appwork
Company Limited เบอร์ โทรศัพท์ 02282-6560-79 ต่อ 51133, 51138
และประสานไปยัง ศสข. 9 นว.

การดาเนินตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ชี้แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้
ผูร้ ั บบริ การทราบถึ ง ขั้นตอนการรั บ บริ ก าร
และข้อมูลการบริ การ
- การปฏิ บ ัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ดาเนิ นการชี้แจงทาความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ ับบริ การทราบถึง
ขั้นตอนการรับบริ การ และข้อมูลการ
บริ การ
- จัดทาแผนผังแสดงถึงขั้นตอนการขอรับ
บริ การ
- ชี้แจงให้ผรู ้ ับบริ การตระหนักถึงการ
กระทาความผิด ตาม พรบ. ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550

- ดาเนิ นการชี้แจงทาความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ ับบริ การทราบ
ถึงขั้นตอนการรับบริ การ และข้อมูล
การบริ การ
- จัดทาแผนผังแสดงถึงขั้นตอนการ
ขอรับบริ การ
- ชี้แจงให้ผรู ้ ับบริ การตระหนักถึง
การกระทาความผิด ตาม พรบ. ว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
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18

19

20
21

ปัจจัยเสี ยง
ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย กฎระเบียบไม่
แสวงหาผลประโยชน์
ส่ วนตัว
ความสามัคคี การช่วยเหลือ
ให้ความเคารพซึ่ งกันและกัน
ทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ความมีประสิ ทธิภาพ ทางาน
อย่างรวดเร็ ว และใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ให้ได้อย่างคุม้ ค่า และก่อ
ประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความ
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
การถ่ายทอดแผนไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

มาตรการบริหารความเสี่ ยง

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี ยหาย

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
- การปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่กาหนด
ไว้

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
- จัดทาแผนการจัดการความรู้
- ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
- จัดทาแผนการจัดการความรู้
- ดาเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้

รายชื่ อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับผิดชอบ
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
1

2

3

4

ปัจจัยเสี ยง
ด้านบุคลากร

ระบบไฟฟ้า
- ไฟฟ้ าดับ/ไฟกระชาก /ไฟเกิน
ฯลฯ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
แม่ ข่าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลายระบบ
ฐานข้อมูล/โดนโจมตี/โดนบุรุก
ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- อุบตั ิภยั (ไฟไหม้,น้ าท่วม ตึก
ถล่ม)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค โดยผูม้ ีความรู้ ความ
ชานาญเฉพาะทางทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความสามารถทักษะและความ
ชานาญในระบบงาน โดยเน้นในลักษณะของทีมงานเพื่อป้ องกัน
การขาดแคลนเจ้าที่
- ติดตั้งระบบป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิ น (AC Line Surge
Protection ) และระบบไฟฟ้ าสารอง ( UPS )

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

นายเฉลิมพล ทองโคตร

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

นายเฉลิมพล ทองโคตร
นายเอกโรจน์ ศัลยพงษ์

- ติ ด ตั้ ง ระบบดั บ เพลิ ง อั ติ โ นมั ติ ช นิ ด ไพโรเจนในพื้ น ที่ ปิ ด
(Pyrogen)
- มีการให้ความรู ้เจ้าหน้าที่และซักซ่อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

นางเพ็ญศรี กันเตียง
นายเฉลิมพล ทองโคตร

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
5

6

7

8

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- ความปลอดภัยในการเข้า-ออก

- ก าหนดพื้ นที่ ห้องเครื่ อ งมื อ สื่ อสาร ส านัก งานจัง หวัดเป็ นเขต
พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- การปรับอากาศเพื่อรักษา
อุณหภูมิของห้อง
ระบบสื่ อสาร/ระบบเครือข่ าย
- โทรศัพท์/Internet/Intranet/
ระบบประชุมทางไกล ใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ลูกข่ าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลายระบบ
ฐานข้อมูล/โดนโจมตี/โดนบุรุก

- ติดตั้งระบบปรับอากาศอัติโนมัติ

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

- บารุ งรั กษา ตรวจสอบ ตรวจซ่ อมระบบให้สามารถใช้งานได้
ตอลดเวลา

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

นายเฉลิมพล ทองโคตร

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

นายเอกโรจน์ ศัลยพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล ฯ
นางเพ็ญศรี กันเตียง
นายเฉลิมพล ทองโคตร
นายเอกโรจน์ ศัลยพงษ์
นางเพ็ญศรี กันเตียง
นายเฉลิมพล ทองโคตร

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
9

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

การจัดทรัพยากรสนับสนุน

- ชี้ แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผรู ้ ับบริ การทราบถึ ง
ขั้นตอนการรับบริ การ และข้อมูลการบริ การ

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

10

ด้านงบประมาณ

- จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
นายเอกโรจน์ ศัลยพงษ์

11

ระบบฐานข้ อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้
- การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
- ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ข้อมูลเสี ยหาย
การจัดการข้อมูล

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งระบบการกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล ตาม พรบ. ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

นายเฉลิมพล ทองโคตร
นายเอกโรจน์ ศัลยพงษ์

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56
ตุลาคม 55 –
กันยายน 56
ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

ทุกส่ วนราชการ

12
13
14

ปัจจัยเสี ยง

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และทันสมัย
- ติดตามและประเมินผลการกรอกข้อมูลของส่ วนราชการ
การกาหนดกลยุทธ์หรื อนโยบาย - จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วน
ที่ผดิ พลาด
ผูป้ ฏิบตั ิและการจัดการความรู้ - ฝึ กอบรม และการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
นายเอกโรจน์ ศัลยพงษ์
ทุกส่ วนราชการ

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
15

16

17

ปัจจัยเสี ยง
การบันทึก - สารวจข้ อมูล
- วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการ
สารองข้อมูล
- เลือกสื่ อบันทึกข้อมูลไม่
เหมาะสม
การดาเนินตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย กฎระเบียบไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- มีการ Backup ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

นายเฉลิมพล ทองโคตร

- ชี้ แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ ับบริ การทราบถึ ง
ขั้นตอนการรับบริ การ และข้อมูลการบริ การ
- การปฏิ บ ัติ ต าม พรบ. ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
18

19

20

21

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

ความสามัคคี การช่วยเหลือให้
ความเคารพซึ่ งกันและกันทางาน
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความมีประสิ ทธิภาพ ทางาน
อย่างรวดเร็ ว และใช้ทรัพยากรที่
มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ได้อย่างคุม้ ค่า
และก่อประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกัน

สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

การถ่ายทอดแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ - การปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่กาหนดไว้

ตุลาคม 55 –
กันยายน 56

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด
ทุกส่ วนราชการ

ขั้นตอนที่ 5 การติดตาม กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ ยง
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

1

ด้านงบประมาณ

2

ระบบไฟฟ้า
- ไฟฟ้ าดับ/ไฟกระชาก /ไฟ
เกิน ฯลฯ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

- จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการ ยังคงมีผลกระทบ
15
สนับสนุนงบประมาณ
ด้านงบประมาณ
(3) x (5)
อย่างต่อเนื่ องแต่
ระบบต่าง ๆ ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอุปกรณ์แต่
อย่างใด ยังคงใช้
อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ ห้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- ติดตั้งระบบป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิน ระบบไฟฟ้ าเมื่อมี
20
(AC Line Surge Protection ) และระบบ การติดตั้งระบบ
(4) x (5)
ไฟฟ้ าสารอง ( UPS )
ป้ องกัน พบว่า
ระบบงานใช้งาน
แม้วา่ จะมีไฟฟ้ า
ท้องถิ่นดับบาง
บางครั้ง แต่ไม่
ส่ งผลกระทบต่อ
ระบบมากนัก

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
3
5
15

4

4

16

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

3

ด้านบุคลากร

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค
โดยผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามช านาญเฉพาะทางทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จั ด ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ความ รู้
ความสามารถทัก ษะและความช านาญใน
ระบบงาน โดยเน้นในลักษณะของทีมงาน
เพื่อป้ องกันการขาดแคลนเจ้าหน้าที่

4

การบันทึก - สารวจข้ อมูล
- วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการ
สารองข้อมูล
- เลือกสื่ อบันทึกข้อมูลไม่
เหมาะสม

- มีการ Backup ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

ผลจาการใช้ มาตรการ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ความ คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
เสี่ ยงเดิม ( 1 )
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
20
4
5
20
(4) x (5)

- การฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ ยังคง
ความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลกรไว้เป็ น
ลาดับแรก
ดาเนินการ Backup
20
ข้อมูลเพื่อป้ องกันการ (3) x (3)
สู ญหายอยูต่ ลอดเวลา
ซึ่งมีความสาคัญมาก
เมื่อระบบเกิดขัดข้อง

4

5

20

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

5

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- การปรับอากาศเพื่อรักษา
อุณหภูมิของห้อง

6

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

- ติดตั้งระบบปรับอากาศอัติโนมัติ

ผลจาการใช้ มาตรการ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ความ คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
เสี่ ยงเดิม ( 1 )
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
16
4
5
20
(4) x (4)

ปัจจุบนั เครื่ องมือ
สื่ อสารและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้เพิ่มเติม
จานวนมาก ทาให้
อุณหภูมิภายในห้อง
เพิ่มสู งขึ้นมาก ซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเครื่ องมือสื่ อสาร
เป็ นอย่างมาก
- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall ยังคงมีความ
20
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ อง จาเป็ นต้องคง
(4) x (5)
แม่ ข่าย
มาตรการป้ องกัน
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา
Antivirus สาหรับ
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลาย
เครื่ องแม่ข่ายอย่าง
ระบบฐานข้อมูล/โดนโจมตี/
ต่อเนื่อง เนื่ องจากมี
โดนบุรุก
ความเสี่ ยงสู งมากขึ้น
ที่ Server จะถูกโจมตี
จากไวรัสทั้งภายนอก
และภายใน

4

5

20

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

7

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- อุบตั ิภยั (ไฟไหม้,น้ าท่วม
ตึกถล่ม)

8

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ลูก
ข่ าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลาย
ระบบฐานข้อมูล/โดน
โจมตี/โดนบุรุก

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ความ คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
เสี่ ยงเดิม ( 1 )
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
- ติ ดตั้ง ระบบดับ เพลิ งอัตโนมัติช นิ ดไพโร เหตุเพลิงไหม้ไม่เกิด
20
4
5
20
เจนในพื้นที่ปิด (Pyrogen)
เหตุแต่ยงั คงเฝ้ าระวัง (4) x (5)
- มีการให้ความรู ้เจ้าหน้าที่และซักซ่ อมแผน กรณี น้ าท่วมและตึก
เผชิญเหตุเพลิงไหม้
ถล่ม เกิดขึ้นได้ยาก
เนื่องจากตัวอาคาร
ศาลากลางจังหวัด
มัน่ คงแข็งแรง
- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

มีการแพร่ กระจาย
ของไวรัสบางแต่ยงั
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบ Server หลัก

16
(4) x (4)

4

4

16

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

9

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- ความปลอดภัยในการเข้าออก

- ก าหนดพื้ นที่ ห้ อ งเครื่ องมื อสื่ อส าร เมื่อมีการกาหนด
ส านั ก งานจัง หวัด เป็ นเขตพื้ น ที่ ห วงห้ า ม มาตรการขึ้นมามี
เด็ดขาด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้า
ออกพื้นที่

10

ผูป้ ฏิบตั ิและการจัดการ
ความรู้

- ฝึ กอบรม และการจัดการความรู้

ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู ้ ยังคงพบว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานงมีการ
ฝึ กอบรมด้าน IT
น้อย

ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ความ คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
เสี่ ยงเดิม ( 1 )
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
16
4
4
16
(4) x (4)

12
(3) x (4)

4

4

16

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

11

ระบบฐานข้ อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้
- การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาต
- ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ข้อมูลเสี ยหาย

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งระบบการกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล
ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

12

การจัดการข้อมูล

ผลจาการใช้
มาตรการ

หลังจากการติดตั้ง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยและทา
ความเข้าใจกับ
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่อยูภ่ ายในศาลา
กลางจังหวัดและ
ส่ วนราชการ เป็ น
ประจาทาให้มีความ
เข้าใจและตระหนัก
มากขึ้น
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ มีเจ้าหน้าที่
ทันสมัย
ดาเนินการ
- ติดตามและประเมินผลการกรอกข้อมูลของ ตรวจสอบความ
ส่ วนราชการ
ถูกต้องประกอบกับ
มีการยืนยันจาก
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
ทาให้มีความถูกต้อง
ของข้อมูลมากขึ้น

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

โอกาส
คงเหลือ
(1)

15
(3) x (5)

3

15
(3) x (5)

3

ผลกระทบ ระดับ
คงเหลือ ความเสี่ ยง
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
5
15

5

15

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง
13

14

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

เนื่องจากระบบต่าง
16
ๆ ได้มีการติดตั้ง
(4) x (4)
ระบบเครื อข่าย
สารองไว้ ถึงว่า
ระบบหลักไม่
สามารถใช้งานได้แต่
ระบบเครื อข่าย
สารองสามารถใช้
งานทดแทนได้
การจัดทรัพยากรสนับสนุน - ชี้แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ ได้มีการ
16
ผูร้ ั บ บริ ก ารทราบถึ ง ขั้นตอนการรั บบริ ก าร ประชาสัมพันธ์ทา
(4) x (4)
และข้อมูลการบริ การ
ความเข้าใจรวมถึง
ทาป้ ายแสดงถึง
ขั้นตอนและระเวลา
การให้บริ การอย่าง
ชัดเจน ทาให้
ผูใ้ ช้บริ การมีความ
เข้าใจมากขึ้น
ระบบสื่ อสาร/ระบบ
เครือข่ าย
- โทรศัพท์/
Internet/Intranet/ระบบ
ประชุมทางไกล ใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ

- บารุ งรักษา ตรวจสอบ ตรวจซ่อมระบบให้
สามารถใช้งานได้
ตอลดเวลา

ผลจาการใช้
มาตรการ

โอกาส
คงเหลือ
(1)
4

3

ผลกระทบ ระดับ
คงเหลือ ความเสี่ ยง
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
4
16

4

12

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

15

การกาหนดกลยุทธ์หรื อ
นโยบายที่ผดิ พลาด

16

การดาเนินตามกฎหมาย กฎ - ชี้แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผูร้ ั บบริ ก ารทราบถึ ง ขั้นตอนการรั บบริ ก าร
และข้อมูลการบริ การ
- การปฏิ บ ัติต าม พรบ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

17

ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิ - สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
หน้าที่ตรงไปตรงมาตาม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
กฎหมาย กฎระเบียบไม่
แสวงหาผลประโยชน์
ส่ วนตัว

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

โอกาส
คงเหลือ
(1)

10
(2) x (5)

2

ได้มีการประชา
9
สัมพันธ์ทาความ
(3) x (3)
เข้าใจรวมถึงทาป้ าย
แสดงถึงขั้นตอนและ
ระเวลาการให้บริ การ
อย่างชัดเจน ทาให้
ผูใ้ ช้บริ การมีความ
เข้าใจมากขึ้น
สร้างความเข้ากับ
9
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทราบ (3) x (3)
ถึงผลกระทบต่อ
องค์กร

3

3

9

3

3

9

- จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม ให้ มีการประชุม
ครบถ้วน
ปรึ กษาหารื อรวมทั้ง
มีการทบทวน
แผนงานโครงการ

ผลกระทบ ระดับ
คงเหลือ ความเสี่ ยง
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
5
10

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

โอกาส
คงเหลือ
(1)

ผลกระทบ ระดับ
คงเหลือ ความเสี่ ยง
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
3
9

18

ความสามัคคี การช่วยเหลือ - สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
ให้ความเคารพซึ่ งกันและ คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
กันทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

สร้างความเข้ากับ
12
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทราบ (3) x (3)
ถึงผลกระทบต่อ
องค์กร

3

19

ความมีประสิ ทธิภาพ
ทางานอย่างรวดเร็ ว และใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ให้ได้อย่างคุม้ ค่า และก่อ
ประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วย
ความเป็ นธรรมและเท่า
เทียมกัน

สร้างความเข้ากับ
12
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทราบ (3) x (4)
ถึงผลกระทบต่อ
องค์กร

2

4

8

สร้างความเข้ากับ
9
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทราบ (3) x (3)
ถึงผลกระทบต่อ
องค์กร
- การปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่กาหนด มีการปรึ กษาหารื อ
6
ไว้
กันเป็ นประจา
(2) x (3)
ระหว่างบังคับบัญชา
กับปฏิบตั ิงานอยู่
เสมอ

2

4

8

2

3

6

20

21

การถ่ายทอดแผนไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

