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สารสนเทศฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อ ให้ศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สารมีคู มือ การปฏิบัติง านที่ชัด เจนอย่ า งเป็น
ลายลัก ษณ์อัก ษรที่แ สดงถึง รายละเอีย ดขั้น ตอนการปฏิบัติง านของกิจ กรรม/กระบวนการต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์ กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย
1.2 เพื ่อ เป็น หลัก ฐานแสดงวิธ ีก ารท างานหรือ กระบวนการจัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ย งด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนามาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่และใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากร รวมทั ้ง แสดงหรือ เผยแพร ให กับ บุค ลากรภายนอก ให สามารถเข าใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู่ ได้
1.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ที่ช่วยให้สามารถป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิด
ขึ้น กับ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ช่ว ยให้ ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อ งและมีประสิ ทธิภ าพ สามารถแก้ไ ข
สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ขอบเขต
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ ค รอบคลุ ม กระบวนการจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการจั ด ตั้ ง กระบวนการ การศึ ก ษา ส ารวจ และรวบรวมความเสี่ ย ง
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจากสานั ก/กองต่าง ๆ ของกรมชลประทาน การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม การรวบรวมข้อมูล
และจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตาม รายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการจั ดการความสี่ ย งที่ ได้กาหนดไว้ และการทบทวนการบริห ารความเสี่ ยงโดยการระบุก รอบเวลา
ในการทบทวนอย่างชัดเจน

3. คาจากัดความ
3.1 ความเสี่ ยง หมายถึงเหตุการณ์ห รือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และอาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสาเร็จต่อ
การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3.2 ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง ระบบการบริ ห ารปั จ จั ย และการควบคุ ม กิ จ กรรม
การดาเนิน งานต่าง ๆ โดยลดมูล เหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ ระดับความเสี ยหาย
ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้
3.3 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์
ที่กาหนดไว้
3.4 การประเมิ น ความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการระบุ ค วามเสี่ ย ง การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
และจัดลาดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
๑

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กากับ ดูแล ใหนโยบาย ขอเสนอแนะและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
4.2 ผู้อานวยการสวนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะในการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม
4.3 หัวหนาฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 เจ้ าหน้ า ที่ฝ่ ายมาตรฐานเทคโนโลยี ดาเนินการจัดท าแผนบริห ารความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5 คณะทางานจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์ ระบุ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตาม ประเมินผล การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒

สรุปกระบวนการ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1. จัดตั้งกระบวนการ
2. ศึกษา สารวจ และรวบรวมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง
4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
5. กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม
6. รวบรวมข้อมูล และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เสนอให้คณะทางานจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา
8. เสนอให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทานพิจารณา
9. ขอความเห็นชอบจาก รธว.
10. ขอความเห็นชอบจาก อธช.
11. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ติดตาม รายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้
13. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการ
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Work Flow กระบวนการการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

๑.

การจัดตั้งกระบวนการ

5 วัน

ศึกษา สารวจ และรวบรวมความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.

45 วัน

3.

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยง

15 วัน

4.

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

15 วัน

กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

10 วัน

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 วัน

5.

6.

7.

B

NO

เสนอคณะทางานฯ
พิจารณา
YES

A

๔

7 วัน

A

B
8.
NO

เสนอคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณา

7 วัน

YES

9.

NO

ขอความเห็นชอบ
จาก รธว.

2 วัน

YES

10.

NO

ขอความเห็นชอบ
จาก อธช.

2 วัน

YES

11.

เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 วัน

12.

ติดตาม รายงานผลการดาเนินการ

20 วัน

13.

จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการ

10 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 154 วัน
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๕. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน : ร้อยละ 100 ของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จทันตามระยะเวลา
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1.

ระยะเวลา
5 วัน

จัดตั้งกระบวนการ

2.

45 วัน
ศึกษา สารวจ และรวบรวมความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.

15 วัน
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงหรือ
ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทบทวนแผนจัดการความเสี่ยง/ คาสั่งคณะทางานฯ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดการ ผ่านการเห็นชอบ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
และลงนามโดย ผอ.ทส.
สารสนเทศ

คณะทางานจัดการ
ความเสี่ยงฯ ,
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี
ศึกษาแผนจัดการความเสี่ยง
รวบรวมรายละเอียดข้อมูล หัวหน้าฝ่าย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม สารสนเทศให้ครอบคลุม
เทคโนโลยี,
สารวจความเสี่ยงด้าน
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มากที่สุด
มาตรฐาน
รวบรวมข้อมูล
เทคโนโลยี
นาข้อมูลความเสี่ยงฯ ที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อระบุ
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

A
๖

ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัย
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีให้
ครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร
ให้มากที่สุด

หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี,
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

ลาดับ
4.

ผังกระบวนการ
A

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

15 วัน

ประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง โดยการให้คะแนน
ความน่าจะเป็น

คะแนนความน่าจะเป็น
ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ควรใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงมากที่สุด

หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี,
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

10 วัน

มีการวางแผนโดยกาหนด
มาตรการเพื่อควบคุม
ผลกระทบของความเสี่ยง
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในการวางแผน

แผนมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน

คณะทางานจัดการ
ความเสี่ยงฯ,
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี,
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

5.
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

B

๗

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

6.

B

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

15 วัน

รวบรวมข้อมูล และจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 วัน

นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยง คณะทางานฯ ตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้คณะทางาน ฯ พิจารณา เพื่อให้แผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสมบูรณ์มาก
ที่สุด
นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
เพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยี กรมชลประทาน
สารสนเทศ กรมชลประทาน
ตรวจสอบความถูกต้อง
พิจารณา
ครบถ้วน เพื่อให้แผน
บริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมบูรณ์มากที่สุด

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.
No

เสนอให้คณะทางาน ฯ
พิจารณา
Yes

8.
No

D

มาตรฐานคุณภาพงาน

7 วัน

เสนอให้คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณา
Yes
C

๘

เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อมูลที่รวบรวม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์กร

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี,
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี
คณะทางานจัดการ
ความเสี่ยงฯ ,
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมชลประทาน ,
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

ลาดับ
9.

D

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

C

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

2 วัน

นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยง รธว. ตรวจสอบความถูก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้อง ครบถ้วนเพื่อให้แผน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก รธว. บริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมบูรณ์มากที่สุด
และลงนามเห็นชอบ

รองอธิบดีฝ่าย
วิชาการ (รธว.),
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

2 วัน

นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยง อธช. ตรวจสอบความถูก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้อง ครบถ้วนเพื่อให้แผน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก อธช. บริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมบูรณ์มากที่สุด
และลงนามเห็นชอบ

อธิบดีกรม
ชลประทาน (อธช.),
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

1 วัน

เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง แผนความเสี่ยงฯ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน ที่เผยแพร่ต้องเป็นฉบับที่
ทางเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยี
แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
สารสนเทศและการสื่อสารหรือ
ช่องทางอื่น ๆ

หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี,
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

No

ขอความเห็นชอบ
จาก รธว.
Yes
10.
No

ขอความเห็นชอบ
จาก อธช.
Yes

11.
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
E

๙

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

12.

E

20 วัน

ติดตาม รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ฯ ที่ได้
กาหนดไว้

10 วัน

จัดทาสรุปรายงานผลการ
การรายงานผลมี
ดาเนินการตามมาตรการจัดการ การกลั่นกรองข้อมูล
ความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้
และถูกต้อง ครบถ้วน

ติดตาม รายงานผลการดาเนินการ

13.
จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการ

รายละเอียดงาน

๑๐

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบรายงาน
ครบถ้วนตามแผนที่
กาหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี,
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี
คณะทางานจัดการ
ความเสี่ยงฯ ,
หัวหน้าฝ่าย
มาตรฐาน
เทคโนโลยี

๖.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. ทบทวนแผนจัดการ
ความเสี่ยง/คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษาแผนความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิม
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สารวจ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรวบรวมข้อมูล

3. นาข้อมูลความเสี่ยงฯ ที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดประชุมคณะทางานจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี เพื่อทบทวนแผนจัดการความเสี่ยงและ
คาสั่งคณะทางานจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. จัดทาคาสั่งคณะทางานจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี
1. ศึกษาแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีอยู่เดิม และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาบันทึกแจ้งเวียนแบบฟอร์มการประเมิน
ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปยังสานัก/
กองต่าง ๆ เพื่อสารวจความเสี่ยงฯ
3. รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการจัดแผนความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
นาข้อมูลความเสี่ยงฯ ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร
๑๑

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้
- ระเบียบการแต่งตั้ง
คาสั่งคณะทางาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

คณะทางานจัดการ
ความเสี่ยงฯ,
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
เทคโนโลยี

คาสั่งคณะทางานจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ผ่านการ
เห็นชอบและลงนามโดย
ผอ.ทส.

- แบบฟอร์มการ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
ประเมินความเสี่ยง
เทคโนโลยี, เจ้าหน้าที่
และการบริหาร
ฝ่ายมาตรฐาน
ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวบรวมรายละเอียดข้อมูล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุม
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
มากที่สุด

- ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางของ COSO
(Committee of
Sponsoring
Organization)

ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัย
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีให้
ครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร
ให้มากที่สุด

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
เทคโนโลยี, เจ้าหน้าที่
ฝ่ายมาตรฐาน
เทคโนโลยี

รายละเอียดงาน
4. ประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง โดยการให้คะแนน
ความน่าจะเป็น

ระเบียบ เอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บันทึกแนวทาง
ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์มที่ใช้
ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่จะ - ความเสี่ยงด้าน
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
เกิดความเสี่ยง โดยการให้คะแนนความน่าจะเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี, เจ้าหน้าที่
และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน ตามแนวทางของ
ฝ่ายมาตรฐาน
ระดับทีย่ อมรับได้หรือลดน้อยลง ประกอบด้วย 4 COSO (Committee
เทคโนโลยี
ขั้นตอน คือ
of Sponsoring
1. กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ Organization)
ที่จะใช้ประเมินความเสี่ยง ได้แก่โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk)
2. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่
ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงนั้นขึ้นและประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการดูความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดระดับ
ความเสี่ยงในระดับใด

๑๒

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
คะแนนความน่าจะเป็นของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นควร
ใกล้เคียงกับสถานการณ์
จริงมากที่สุด

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. การจัดลาดับความเสี่ยง เป็นการจัดลาดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรเพื่อ
พิจารณาการกาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละ
สาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญให้เหมาะสม
5. มีการวางแผนโดยกาหนด
1. จัดทาแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
มาตรการเพื่อควบคุมผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมีการกาหนด
ของความเสี่ยงเพื่อให้สามารถ
กลยุทธ์ แผน ขั้นตอนในการควบคุมผลกระทบของ
บรรลุเป้าหมาย หรือใกล้เคียงกับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะลดและตรวจหา
เป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
ความเสี่ยงที่ได้ประเมินเอาไว้
การวางแผน
2. มอบหมาย/แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็น
ผู้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และ
ป้องกัน/แก้ไข/ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อระบบที่วางไว้
6. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสารวจและทา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑๓

- แบบฟอร์มแผน
บริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

คณะทางานจัดการ แผนมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงฯ,
ความเสี่ยงมีผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน ชัดเจน
เทคโนโลยี, เจ้าหน้าที่
ฝ่ายมาตรฐาน
เทคโนโลยี

- ความเสี่ยงด้าน
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี, เจ้าหน้าที่
ตามแนวทางของ
ฝ่ายมาตรฐาน
COSO (Committee
เทคโนโลยี
of Sponsoring
Organization)

เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อมูลที่รวบรวม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์กร

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้
- บันทึกข้อความแจ้ง
เวียนแผนฯ

7. นาเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้คณะทางาน ฯ พิจารณา

1. ทาบันทึกแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คณะทางาน ฯ
พิจารณา
2. ปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามข้อคิดเห็นของคณะทางาน ฯ

8. นาเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมชลประทาน
พิจารณา

1. ทาบันทึกแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน
2. ปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน

9. นาเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขอความเห็นชอบจาก รธว.

1. ทาบันทึกเพื่อนาเสนอแผนและขอความ
- บันทึกข้อความ
เห็นชอบจาก รธว.
เสนอขอความ
2. หากมีแก้ไข ให้แก้ไขปรับปรุงแผนบริหารความ เห็นชอบและลงนาม
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามคาสั่งของ รธว.
3. รธว. ลงนาม

๑๔

- บันทึกข้อความแจ้ง
เวียนแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

คณะทางานจัดการ
ความเสี่ยงฯ , หัวหน้า
ฝ่ายมาตรฐาน
เทคโนโลยี

คณะทางานฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้แผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสมบูรณ์มาก
ที่สุด
คณะกรรมการ
คณะทางานฯ ตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความถูกต้อง ครบถ้วน
กรมชลประทาน,
เพื่อให้แผนบริหารความ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน เสี่ยงด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศสมบูรณ์มาก
ที่สุด

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รธว. ตรวจสอบความถูก
(รธว.), หัวหน้าฝ่าย ต้อง ครบถ้วนเพื่อให้แผน
มาตรฐานเทคโนโลยี บริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมบูรณ์มากที่สุด
และลงนามตามลาดับ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10. นาเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขอความเห็นชอบจาก อธช.

1. ทาบันทึกเพื่อนาเสนอแผนและขอความ
เห็นชอบจาก อธช.
2. หากมีแก้ไข ให้แก้ไขปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามคาสั่งของ อธช.
3. อธช. ลงนาม

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้
- บันทึกข้อความ
เสนอขอความ
เห็นชอบและลงนาม

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

อธิบดีกรมชลประทาน อธช. ตรวจสอบความถูก
(อธช.),หัวหน้าฝ่าย ต้อง ครบถ้วนเพื่อให้แผน
มาตรฐานเทคโนโลยี บริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมบูรณ์มากที่สุด
และลงนามตามลาดับ
11. เผยแพร่แผนบริหารความ 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแผน
- บันทึกข้อความ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน แผนความเสี่ยงฯ ที่เผยแพร่
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ ขอความอนุเคราะห์ เทคโนโลยี, เจ้าหน้าที่ ต้องเป็นฉบับที่แก้ไข
ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยี ความเห็นชอบจากผู้บริหารอีกครั้ง
นาแผนฯ ขึ้นเผยแพร่
ฝ่ายมาตรฐาน
สมบูรณ์แล้ว
สารสนเทศและการสื่อสารหรือ 2. ทาบันทึกเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผน บนเว็บไซต์
เทคโนโลยี
ช่องทางอื่น ๆ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
12. ติดตาม รายงานผล
1. ทาบันทึกแจ้งเวียนเพื่อติดตามผลการ
- บันทึกแจ้งเวียน
ผู้รับผิดชอบตามที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน
การดาเนินการตามแผนบริหาร ดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่ได้ ติดตามผลการ
ได้รับมอบหมาย,
ครบถ้วนตามแผนที่กาหนด
จัดการความเสี่ยง ฯ ที่ได้กาหนด กาหนดไว้
ดาเนินการตามแผนฯ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน ไว้
ไว้
2. ดาเนินการรวบรวมผลการดาเนินการตามแผนฯ
เทคโนโลยี, เจ้าหน้าที่
จากผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน
ฝ่ายมาตรฐาน
เทคโนโลยี

๑๕

รายละเอียดงาน
13. จัดทาสรุปรายงานผล
การดาเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นาผลการดาเนินการตามแผนฯ มาจัดทาสรุป
รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้
2. ทาบันทึกแจ้งเวียนให้ทราบผลการดาเนินการ
โดยทั่วกัน

๑๖

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้
- บันทึกแจ้งเวียนผล
การดาเนินการตาม
แผนฯ

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

คณะทางานจัดการ การรายงานผลมี
ความเสี่ยงฯ , หัวหน้า การกลั่นกรองข้อมูล และ
ฝ่ายมาตรฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วน
เทคโนโลยี

๗.ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ตามแนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถตอบสนอง/ลดความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นได้

๑๗

วิธีการติดตามประเมินผล
ผู้ติดตาม/ประเมินผล ข้อเสนอแนะ
1. ทาบันทึกแจ้งเวียนเพื่อติดตาม ฝ่ายมาตรฐาน
ผลการดาเนินการตามแผน
เทคโนโลยี
บริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่ได้
กาหนดไว้
2. รวบรวมและตรวจสอบผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ จาก
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

8. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. เอกสารอ้างอิง
1. แผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของส านั กงานปลั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2561-2564

๑๘

ภาคผนวก

๑๙

แบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน...............................................................................
การประเมินความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

โอกาส
(L)

 ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

วิธีการบริหารความเสี่ยง
ผลกระทบ
(I)

ระดับ
ความเสี่ยง

แนวทางการควบคุม

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
 การหลีกเหลี่ยง
 การยอมรับ
 การควบคุม
 การถ่ายโอน

 ด้านบุคลากร
 ด้านอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 ด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
 ด้านระบบข้อมูล
 ด้านกลยุทธ์
 ด้านการเงิน
 ด้านการบริหาร
จัดการ
๒๐

ผู้รับผิดชอบ

๒๑

