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 บทนำ 

ที่มาและความสำคัญ 
แผนบริหารความเสี่ยง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการรับมือกับภาวะความเสี่ยงที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจต้องเผชิญในอนาคต เพ่ือลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสความสำเร็จตาม
แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2561-2564 และแผนกลยุทธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มี
การนำไปดำเนินการตามกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง เพื่อถ่ายโอน และควบคุมความเสี่ยง  ตามแผนงานที่ได้
เตรียมรองรับ ซึ่งได้มีการรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวัน 18 
กันยายน 2562 และที่ประชุมได้มีมติรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะถึงผล และแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ 2563  

โดยการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ จะดำเนินการในทุกระดับชั้นตามโครงสร้างขององค์กร 
เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
พร้อมกับกำหนดให้มีการจัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม
ภารกิจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด ตลอดจนกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งดำเนินการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริม สื่อสาร และพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสำนักงานฯ ด้วยการกำหนดแนวทางตามกรอบการบริหารความเสี่ยง  

แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับปัญหา จึงดำเนินการระบุความ
เสี่ยงเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. แบบล่างขึ ้นบน: Bottom-up Risk Identification นำสู ่การพิจารณาคัดเลือกความเสี ่ยงที ่มี
ผลกระทบสูงต่อสำนักงานฯ ซึ่งระดมความคิดเห็นในระดับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

2. แบบบนลงล่าง: Top-down Risk Identification ตามที่ประชุมผู ้บริหารของสำนักงานฯ ให้
ข้อคิดเห็น  

จากนั้นจึงนำมากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการกำกับ
สำนักงานฯ  และถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานฯ ลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน โดยการระบุ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการตอบสนองความเสี ่ยง พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลา และ
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ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด และ
เป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป  

หลักการสำคัญท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนร่วมกันของพนักงานทุกคนในองค์กรที่
คอยเป็นหูเป็นตา สอดส่องในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะทำให้แผนการบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนอง การ
ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาส
ในการบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: 
HPO) ในทุกๆ ด้านต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ผลการ

ดำเนินงานของสำนักงานฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
2. เพ่ือเตรียมการป้องกันหรือรับมือกับความสูญเสีย ความเสียหายจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้ง

สถานการณ์ที ่ไม่แน่นอน เข้าใจถึงความเสี ่ยงด้านต่างๆที ่เกิดขึ ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรให้สามารถบริหารจัดการความ
ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่
ทันสมัย รองรับสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

เป้าหมาย 
 สำนักงานฯ สามารถดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงจากปัจจุบัน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถใช้วิธีควบคุมความเสี่ยงปกติในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานได้ 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework) 
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของสำนักงานฯ ให้ความสำคัญ

ต่อการดำเนินงานในกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจขององค์กร ด้วยการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สามารถสะท้อนถึงนโยบายการ
บริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
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รูปที่  1 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

ที่มา: http:// ruchareka.wordpress.com/2012/03/07/การบริหารความเสี่ยง 

กรอบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ Enterprise 
Risk Management-Integrated Framework ขอ งThe Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission หรือ COSO โดยย่อเรียกรวมว่า COSO-ERM ซ่ึง COSO เป็นองค์กรที่เกิดจาก
การรวมตัวของหน่วยงานสำคัญด้านการบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือเป็นประเทศ
ต้นแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน1 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่ง
ครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที ่สำคัญ ในการกำหนดกรอบบริหารความเส ี ่ยง 

ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็น
พ้ืนฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
เป็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และ

ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และ
เหมาะสม 

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดจากภายในและ

ภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ 

 
1 http://www.trisacademy.com/articles-and-knowledge/coso-erm-coso-2017/ 

http://www.trisacademy.com/articles-and-knowledge/coso-erm-coso-2017/
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กฎหมาย ระบบบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
เป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่

จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยง
ภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการดำเนินการหลังจากที่สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความ

เสี่ยงแล้ว โดยจะนำความเสี่ยงไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสที่
จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
เป็นการกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความ
เสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

7)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะ

นำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด 

8)  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
มีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ในทุก 6 เดือนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้วางแผนดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจาก
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2562 รวมถึงข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พร้อมกับคัดเลือกความเสี่ยงที่ยังมีค่าในระดับสูง (High) รวมถึง
ความเสี่ยงที่แม้จะมีการบริหารจัดการให้มีระดับที่ต่ำลง แต่ยังคงเป็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบร้ายแรงต่อสำนักงานฯ เพื่อนำมากำหนดมาตรการ หรือแผนการดำเนินงานในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนความเสี่ยงในระดับปานกลาง 
(Medium) ยังต้องมีมาตรการ เพื่อควบคุม ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อกิจกรรมของสำนักงานฯ 
ทั้งนี้ การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความสำคัญของผลกระทบ กับประโยชน์ที่
ประชาชน ผู้รับบริการจะได้รับเป็นสำคัญ  

ทั้งนี้ ผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานฯ ในปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้  

รูปที่  2 ผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
อนึ่ง ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการขับเคลื ่อนให้เกิด

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกรรมทางดิจิทัล จำนวน 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และได้ประกาศบังคั บใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ ล้วนมีความเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานฯ 
ทั้งสิ้น การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 จึงต้องหยิบยกประเด็นกฏหมายและ
สถานณ์การปัจจุบันเข้ามาพิจารณา เพื่อให้เข้าใจบริษทและสามารถระบุปัญหาที่จะนำมาเป็นประเด็นความ
เสี่ยงได้อย่างแม่นยำ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

1. กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง  

การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน (Disruption) เป็นวลีติดปาก ติดตา ทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งเป็นขุนพลแถวหน้าของการพลิกยุคสมัย ผ่านการมีบทบาทในทุกกิจกรรมของชีวิต จากเช้าวันใหม่
จรดเช้าวันใหม่ แม้ขณะนอนหลับ อุปกรณ์ต่างยังคงสื่อสารหมุนวนเป็นพลวัตรทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เบื้องหลังกิจกรรมดังกล่าว อุปกรณ์ทุกชิ้นได้ทิ้งร่องรอยข้อมูล เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กลายเป็น
ฐานข้อมูล โดยเฉพาะกิจกรรมประจำวัน การสื่อสาร การทำธุรกรรม ที่ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์ เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะพฤติกรรมส่วนบุคคล สามารถคาดการณ์ความ
ต้องการของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ ซึ่งผลของความแม่นยำนี้เอง ที่อาจสร้างปัญหาให้กับเจ้าของ
ข้อมูล ขึ้นกับว่าผู้ถือข้อมูลจะนำไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์หรือทำลาย หากมองในภาคธุรกิจทั่ว ไป ข้อมูลส่วน
บุคคล เมื่อนำมาจัดเป็นฐานข้อมูล พัฒนาระบบจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง แสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้เร็วและกว้างกว่า หากมองในแง่ความมั่นคง ข้อมูลส่วน
บุคคลยังส่งผลกระทบ จากการนำข้อมูลไปก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ เกิดผลกระทบได้ตั้งแต่ระดับเล็กที่สุด
คือปัจเจกชน สังคม หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ  เพื ่อป้องกันปัญหา รัฐบาลจึงได้ออก
กฎหมายเพื่อป้องกันและรองรับ เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน  

สำนักงานฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม ประยุกต์ใช้ดิจิทัล จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที ่ต้องมีความเกี่ยวข้อง และปฏิบัติกฏหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งในประเด็นของการประกาศ
แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล การจัดตั้ง depa one stop service (doss ) การขับเคลื่อนโครงการ City 
data platform ตลอดจนการจัดตั้งผู้ควบคุมข้อมูลของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด ดังนั้น จึงได้จัดทำ
สรุปกฏหมายตลอดจนภาพรวมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สศด. 
ในอนาคต 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สศด. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีพันธกิจด้านการขับเคลื่อน ส่งเสริม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทั้งในเชิงธุรกิจ และสังคม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงในแง่หน่วยงานของรัฐที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลที่บางส่วนต้องมีการ
ประมวลผลจากฐานข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงส่งผลกระทบและเป็นภาวะ
แวดล้อมใหม่ที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแนวทางปฏิบัติจาก พรบ. ฉบับนี้ โดยยกตัวอย่างบางมาตรา 
ดังมีใจความสำคัญ ดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอม และแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล รวมถึง
ต้องคำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระในการที่จะให้ความยินยอม หรือการยกเลิกที่จะให้ความยินยอม 
(มาตรา 19) 
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 2. ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สหภาพแรงงาน  พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (มาตรา 20) 
 3. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หากได้รับข้อมูลตามข้อ
กฏหมายที่ได้รับยกเว้น ต้องไม่ใช้เกินจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งกับผู้ควบคุมข้อมูล (มาตรา 27) 
 4. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและรับสำเนาข้อมูลของตนได้ รวมถึงข้อให้ผู้ควบคุมข้อมูลเปิดเผย
การได้มาของข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม  (มาตรา 30) 
 5. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงให้ดำเนินการลบหรือทำลาย เว้นแต่กฏหมาย
กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 32 – 33) 
 6. ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด (มาตรา 35) 
 7. ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย มีระบบการตรวจสอบ แจ้งเหตุการ
ละเมิด รวมถึงต้องมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูล (มาตรา 37) 

8. หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก หรือดำเนินธุรกิจ
ในลักษณะการจัดเก็บข้อมูล ต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 41) 

พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นภัยที่มาตามยุคสมัย ไม่ต้องใช้อาวุธ มีด หรือปืน แม้จะไม่ส่งผลต่อกายภาพ
ในทางตรง แต่มีผลกระทบที่ตามมาร้ายแรงไม่แพ้กันในแง่ของความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งในส่วนของภาครัฐ 
เศรษฐกิจ การทหาร โดยเฉพาะความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ หากการโจมตีนั้น มุ่งไปสู่การทำลายระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือระบบฐานข้อมูลกลาง เช่น ไฟฟ้า ประปา ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏ์ ระบบการเงิน
ของธนาคาร แม้กระทั ่งการโจมตีเฉพาะเพียงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า ก็จะนำมาซึ่ง
ผลกระทบอ่ืนเป็นระลอกตามมา 
 เพื่อเป็นการป้องกันและรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยทางไซเบอร์ จึงมีการจัดตั้ง พ.ร.บ. ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้น และจากพันธกิจด้านการขับเคลื่อน ส่งเสริม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของ 
สำนักงานฯ จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว เช่น การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ รวมถึงการบริหารงานภายในของสำนักงานฯ ด้านงานสารสนเทศ ดังนั้น จึงได้ทำการ
สรุปเนื้อหาของ พ.ร.บ. เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
 1. ภัยคุมคามทางไซเบอร์ คือ การดำเนินการใดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ หรือโปรแกรม เพื่อมุ่งให้
คอมพิวเตอร์ ระบบ หรือโปรแกรมอ่ืน ได้รับความเสียหาย โดยแบ่งภัยคุกคาม ออกเป็น 3 ระดับ 
  1.1 ระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศหรือการให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง 
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  1.2 ระดับร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทำให้บริหารโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
สำคัญ ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สาธาณสุข ความปลอดภัย
สาธารณะ หรือความเรียบร้อยของประชาชนเสียหาย ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการ 
  1.3 ระดับวิกฤติ มีลักษณะสำคัญ ดังนี้   
   ก. ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสารสนเทศของประเทศในวงกว้าง 
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญล้มเหลวทั้งระบบ รัฐไม่สามารถควบคุมการทำงานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์รัฐ
ได้ และอาจลุกลามไปโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ จนอาจเกิดอันตรายถึงชิวิต 
   ข. ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน 
หรือมีการก่อการร้าย การรบ การสงคราม ซึ่งต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งการปกครอง หรือการป้อง
ปัด แก้ไขความเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉิน และร้ายแรง (มาตรา 60) 
 2. หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคาม ที่
อาจส่งผลต่อสารสนเทศของตน ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยควบคุม ตามประมวลแนวทางปฏิบัติ รวมถึง
ระบบมาตรการที่คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำหนด (มาตรา 56) 
 3. หากคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อสารสนเทศซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ  
หน่วยงานนั้นๆ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงภาวะ
แวดล้อม เพื่อประเมินถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น พร้อมต้องดำเนินการหากเกิดภัยคุกคาม ตามแนวทางปฏิบัติ
และกรอบมาตราฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น พร้อมแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด 
(มาตรา 58) 
 4. กรณีมีความจำเป็น เพื ่อการป้องกัน รับมือ และลดความเสี ่ยงจากภัยคุมคามทางไซเบอร์ 
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สามารถสั่งให้หน่วยงานของรัฐให้ข้อมูล สนับสนุน
บุคลากรในสังกัด หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความครอบครองได้ (มาตรา 63) 
 2. ความล่าช้าของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   
 ตามที่สำนักงบประมาณ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ ่งการจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้ช้ากว่าวงรอบปกติมากว่า 
ประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้หน่วยงานราชการสามารถใช้งบประมาณใหม่ได้ประมาณเดือนมกราคม 2563 ซึ่ง
ล่วงเลยเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของการดำเนินงานของราชการ แม้จะได้รับงบประมาณจัดสรรพลางก่อนประมาณ
ร้อยละ 50 ของงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ก็สามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วนที่เป็นกิจกรรมการ
ดำเนินงานพื้นฐาน ส่วนโครงการตามข้อเสนอโครงการที ่ขอจัดสรร ยังต้องรอจนกว่าพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจำปี 2563 จะประกาศใช้ ดังนั้น จึงส่งกระทบโดยตรงต่อแผนการดำเนินง าน เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของแผนงาน โครงการของ สศด. ที่ต้องล่าช้า 
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 3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาเป็นรัฐบาลผสม  
ในระบบการเลือกตั้งปกติ 
 จากการที่สำนักงานฯ ได้เสนอ แผนงาน โครงการ ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่ง 
ดำเนินการไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ในช่วงที่รัฐบาล คสช. ยังบริหารราชการแผ่นดิน แนวนโยบายในการ
พัฒนาประเทศจึงยึดโยงจากแนวทางสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย 
Thailand 4.0 ที่มุ่งพัฒนาประเทศจากนวัตกรรม โดยหนึ่งในเมกะโปรแกรมภายวิสัยทัศน์นี้โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะว ันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยสำนักงานฯ ได ้รับ
งบประมาณในการจัดตั้งสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ณ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC สถานะปัจจุบันของโครงการอยู ่ระหว่างขั ้นตอนการก่อสร้างอาคาร
นวัตกรรมไอโอที 1 และอยู่ระหว่างทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมไอโอที 
2 จากทั้งหมด 4 อาคาร  
 ในขณะที่รัฐบาลปัจจุบัน เป็นรัฐบาลผสมที่มาจากการเลือกตั้ งในระบบปกติ จึงอาจได้รับผลกระทบ
จากแนวทางการเมืองที่เปลี่ยนไป เกิดการอภิปราย ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการพัฒนา EEC ตามท่ีมีการวิจารณ์
ถึงความไม่โปร่งใสของโครงการนี้จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่ายค้าน ในระยะยาว จึงอาจส่งผล
กระทบต่อโครงการใหม่ในอนาคตที่มีแผนจะดำเนินการอยู่ใน EEC ทั้งโครงการลงทุนของภาครัฐเอง และ
โครงการของภาคเอกชน จากการขาดความเชื ่อมั ่นของนักลงทุน ซึ ่งนั ่นหมายความถึงความสำเร็จตาม
เป้าประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมด้วย 

 4. ระบบเศษฐกิจโลกและภายในประเทศ 
 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน (Trade war) ที่ยืดเยื้อบานปลาย ส่งผลต่อสถานการณ์
การค้าโลกในภาพรวม จากการที่ทั้งคู่เป็นประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า
ใดๆ ย่อมส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้จากการเป็นผู้ป้อน
วัตถุดิบ และสินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพ่ือส่งไปยังทั้ง 2 ประเทศยักษ์ใหญ่นี้ ไทยเองก็
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะได้รับจากสงครามการค้าครั้งนี้ไม่ได้เช่นกัน หากจะพิจารณาเฉพาะในฐานะที่เป็นผู้
ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ ไปยังจีน เพื่อไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จและ
ส่งออกไปขายยังสหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐอเมริกา ตั้งกำแพงภาษีเพื่อกีดกันการนำเข้าสินค้าจากจีน ทำให้จีน
จำเป็นต้องชะลอหรือร้ายแรงที่สุดคือยกเลิกคำสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์จากไทย บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญา
จึงเกิดการหดตัวของรายได้และผลกำไร เมื่อผสมโรงกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในภูมิภาค ล่าสุด ณ วันที่ 25 
ตุลาคม 2563 ระดับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.17 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ จึงยิ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
ส่งออกสินค้า กระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการทำกำไร โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเหตุให้ต้องลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ดังจะเห็นได้จากข่าวการเลิกจ้างพนักงาน
บางส่วน หรือให้หยุดงานในช่วงที่ไม่มีคำสั่งซื้อ  
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 “เบรกซิท” (Brexit) สหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ที่ยังคงยืดเยื้อไม่ได้ข้อสรุป
จากข้อตกลงหลายอย่าง เช่น รูปแบบของเบรกซิท ว่าเมื่อแยกตัวแล้วจะเป็นการแยกแบบเด็ดขาด ไร้ข้อตกลง 
หรือแยกตัวแบบผ่อนปรน มีข้อตกลงสามารถใช้กฏเกณฑ์บางอย่างเช่นเดิม ซึ่งแต่ละทางเลือกจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะหนี้สาธารณะของสหราชอาณาจักร การจัดเก็บภาษี และการคมนาคมผ่านแดน ซึ่ง
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนทั้งในสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป 
 จากภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย จนกระทบ
ต่อแนวทาง และเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลสำหรับบริษัท เนื่องจากขาดแรงจูงใจ
จากกำไรที่ลดลง ประกอบกับการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ตามปริมาณคำสั่งซื้อที่ลดลง ในขณะเดียวกัน
ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภาพรวมที่ชะลอตัว จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื ้อต่อการ
พัฒนาอีกด้วย 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

1.ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
จากการที่สำนักงานฯ ได้ย้ายสถานที่ตั ้งสำนักงาน จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาสคร มายัง
ที ่ทำการแห่งใหม่ เลขที ่ 80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงาน
ภายในใหม่ทั้งหมด เช่น ระบบสารบัญ ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบ Odoo ระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ระบบงบประมาณ ระบบจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสำนักงานฯ เป็นต้น ซึ ่งที ่ผ่านมา 
แม้ระบบจะสามารถดำเนินการ ใช้งานได้ครบทุกระบบ แต่ยังคงมีประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างระบบ
และข้อมูลที่อาจเก็บในแต่ละระบบ รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้การใช้
ระบบดิจิทัลภายในองคก์รไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจเป็นอุปสรรคกับการทำงานในการก้าวสู่การเป็น 
องค์กรสมรรถนะสูง  

2. บุคลากร 
เนื่องจากสำนักงานฯ มีภารกิจด้านการส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกภาค

ส่วน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากที่จะร่วมผลักดันให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ที่ผ่านมา
พบว่า แม้จะมีการรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน แต่ก็ยังไม่สามารถเติมเต็มได้เพียงพอ ส่งผลต่อ
ความคาดหวังในการดำเนินภารกิจที่สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น การจัดงาน World expo 2020 
เป็นต้น 

อนึ่ง การดำเนินงานในบางส่วนงาน ปริมาณงานจะเพิ่มมากขึ้นจนเกินภาระงานต่อบุคคลค่อนข้างสูง
ในขณะทีม่ีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคลากรในฝ่ายมีไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ทั้งในแง่ของปริมาณหน่วยนับ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 

สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ 2563 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ได้มีการเพิ่มให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพิ่มเติมจากเดิม ภายใต้องค์ประกอบหลักที่สำคัญ  
ของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (กิจกรรมจัดการความเสี่ยง)  
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร 
3. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง  
4. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงาน และการตรวจทานผล 

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) โดยกำหนดมาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรม และ 
ผู้รับผิดชอบ (ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร) เมื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว จะมีการสื่อสารแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในของสำนักงานฯ ให้บุคลากรทั้งหมดทราบ และเข้าใจ ซึ่งจะมีความ
สอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้ร่วมด ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ การพิจารณากำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับฝ่าย/งาน ให้ผอ.ฝ่ายและผู้จัดการความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณา สำหรับระดับองค์กร ให้
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง สำหรับพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ  

ความเสี่ยงต่อเนื่อง และการระบุความเสี่ยงใหม่  
สำนักงานฯ ได้มีการบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง จากการค้นหาความเสี่ยง และสาเหตุหรือปัจจัยของ

ความเสี่ยง ด้วยการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ของ
องค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง จากสาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริง เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนด
มาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง โดยมีแหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

• ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร กระบวนการทำงาน การดำเนินนโยบาย
และกลยุทธ์ วัฒนธรรมขององค์กร สภาพการเงิน โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน ประสบการณ์
ทำงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร  

• ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายของรัฐบาล  สภาวะเศรษฐกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สภาวะการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร และการเมือง  

อ้างอิงมติ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีมติให้นำความเสี่ยงด้าน
การเงิน R04 การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงาน
ของสำนักงานฯ และ R06 การดำเนินงานขององค์กรไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ สัญญาข้อตกลง ข้อบังคับ วิธี
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ปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐอื่น ในประเด็นด้านการดำเนินงานของโครงการเมือ งอัจฉริยะ (Smart 
City) ยกมาเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อเนื่องในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563  
เนื่องจากอาจมีประเด็นอ่ืนหลงเหลือ จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายต่อสำนักงานฯ  

อีกท้ัง จากการนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบต่อแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ซึ่งได้มีการยกประเด็นความเสี่ยงเดิม มาเป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง จำนวน 3 ประเด็น และเพิ่มเติมความ
เสี่ยงใหม่ 2 ประเด็น แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 1 การทบทวนความเสี่ยงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2563 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง  

ปีงบประมาณ 2562 
ความเสี่ยง  

ปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 
 

R01 ไม ่ สามารถข ับเคล ื ่ อนได ้ ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทการส่งเสริมฯ 
และแผนกลยุทธ์ฯ 

R01 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

R02 องค์กรไม่เป็นที่ยอมรับในระดับแถว
หน้า 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน R03 ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ 

R02 ได ้ร ับงบประมาณไม่สอดคล ้องกับ
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 

R04 การบริหารจัดการงบประมาณไม่
เป็นไปตาม เป้าหมายจนก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

 

ความเสี่ยงด้าน 
การดำเนินการ 

R05 ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในที่
ไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพจาก
การจัดตั้งสำนักงานใหม ่

R03 กระบวนการล่าช้า จากการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

R06 การดำเน ิ นงานขององค ์ กรไม่
สอดคล ้องก ับกฎ ระเบ ียบ ส ัญญา
ข ้อตกลง ข ้อบ ังค ับ ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิของ
หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐอ่ืน 

R04 เกิดข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของ
สำนักงานฯ  

R05 เกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงาน
โครงการขนาดใหญ่  
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กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของสำนักงานฯ 

 จากความเสี่ยง (Identify Risk) ที่ระบุข้างต้น ได้นำมาสู่การวางแผนบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร
ประจำปี งบประมาณ 2563 ด้วยการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการกำจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมีผลกระทบสูง เช่น เปลี่ยนเป้าหมาย การยกเลิกโครงการหรือ
แผนงาน การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ  

สำนักงานฯ จะดำเนินการใช้กลยุทธ์นี้  ในกรณีที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าหากดำเนินการต่อไปจะยิ่ง
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร จึงควรหลีกเลี่ยง หรือหยุดดำเนินการกิจกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/หรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนหรือแบ่งภาระบางส่วนให้ผู้อื่นรับผิดชอบ เช่น การทำ
ประกันภัย การโอนความรับผิดชอบไปยังผ ู ้ร ับเหมา การโอนงานไปยังผ ู ้ร ับสัมปทาน การจ้างเหมา 
(Outsourcing)  
 สำนักงานฯ จะดำเนินการตามกลยุทธ์นี้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินกิจกรรม โครงการโดย
ลำพังอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในระดับสูงได้ จึงต้องดำเนินการถ่ายโอนหรือแบ่งเบาภาระบางส่วนให้ผู้อ่ืน 
หรือเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานฯ ร่วมดำเนินการ เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก 
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ 
 กลยุทธ์ที่ 3. การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และ/หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนการทำงานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรับ เช่น การ
ปรับวิธีการทำงาน การกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ การปรับโครงสร้าง การให้ความรู้แก่พนักงาน 
 สำนักงานฯ จะดำเนินการในกรณีท่ีพบว่ากิจกรรมหรือโครงการสามารถอยู่ในการควบคุมตามกิจกรรม 
โครงการที่กำหนดไว้ เพ่ือลดโอกาสของการเสี่ยง และ/หรือ ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยง  
 กลยุทธ์ที่ 4. การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้จะไม่มี
การดำเนินการใดเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่อยู่ในระดับต่ำ หรืออยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้ 
 สำนักงานฯ จะดำเนินการในกรณีท่ีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 



18 
 

 
รูปที่  3 กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

เกณฑใ์นการประเมินความเสี่ยง 

เกณฑ์ในการประเมินความเสี ่ยง พิจารณาเงื ่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี ่ยง 
2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพ่ือกำหนดระดับ
ความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 นิยามความสำคัญความเสี่ยงในแต่ละระดับ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก 
(Extreme) 

16-25 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพ่ือให้ความ
เสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด 

สูง 
(High) 

10-15 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องเฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

ปานกลาง 
(Medium) 

6-9 
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป 

น้อย 
(Low) 

1-5 
 

ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และ
ติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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สำนักงานฯ จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงตั้งแต่ระดับคะแนน 10-25 นำมาเข้าสู่กระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ส่วนความเสี่ยงในระดับค่า 9 และที่ต่ำกว่า  
ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

 
รูปที่  4 แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Matrix) 

เมื่อนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงแต่ละรายการประจำปีนั้นๆ มาเปรียบเทียบ
กับระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ของความเสี่ยงและสาเหตุแล้วจะทราบได้ว่าความเสี่ยงที่ประเมินไว้นั้นจัดอยู่
ในกรณีใด ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (ระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน) เป็นระดับความ 
เสี่ยง ที่สูงถึงสูงมาก และเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารต้อง
กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 

2. ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง (ระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน) เป็นความเสี่ยงปานกลาง และมีระดับ
ความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารให้ความสนใจเฝ้าระวัง  เพื่อควบคุมและ
พยายามลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (ระดับความเสี่ยง 6-9 คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่น้อย หรือมีระดับความ 
เสี่ยงทีพ่อจะยอมรับได้ แต่ต้องพยายามควบคุม มีเอกสารมาตรฐาน หรือมีมาตรการเพ่ือกำหนดการปฏิบัติงาน 
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน) ใช้วิธี 
ควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก  
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การวัดระดับความเสี่ยง 
จากการระบุความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นของสำนักงานฯ นั้น สามารถนำมาจัดระดับความเสี่ยงในการ

ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดความเสี่ยงนั้น
ขึ้น (Impact) ได้ดังนี ้ 

ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood)  

ตารางท่ี 3 แสดงค่าโอกาส ระดับและความน่าจะเป็นที่จะเกิด 
โอกาสที่จะเกิด ระดับ ความน่าจะเป็นที่จะเกิด 

สูงมาก 5 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น ≥ 80% 
สูง 4 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 60% - 79% 
ปานกลาง 3 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 40% - 59% 
น้อย 2 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 20% - 39% 
น้อยมาก 1 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น < 20% 

 

ระดับผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact) 

ผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
ไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564  

เป็นผลให้องค์กรไม่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมาณผลกระทบ 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหาย 
ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5 ไม่สามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามกลไก/มาตรการของแผนแม่บทได้ 
≥30% 

สูง 4 ไม่สามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามกลไก/มาตรการของแผนแม่บทได้ 
20%-29% 

ปานกลาง 3 ไม่สามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามกลไก/มาตรการ 
ของแผนแม่บทได้ 10%-19% 

น้อย 2 ไม่สามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามกลไก/มาตรการ 
ของแผนแม่บทได้ 6%-9% 

น้อยมาก 1 ไม่สามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามกลไก/มาตรการ 
ของแผนแม่บทได้ ≤5% 
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ผลกระทบด้านการเงิน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติตามผลงานที่ต้องส่งมอบ 

ตารางท่ี 5 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมาณผลกระทบ/ความเสียด้านการเงิน 
ผลกระทบ/

ความเสียหาย 
ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่เสนอขอ 15% 

สูง 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่เสนอขอ 12% 

ปานกลาง 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่เสนอขอ 10% 

น้อย 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่เสนอขอ  8% 

น้อยมาก 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่เสนอขอ  5% 

ผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
การดำเนินการล่าช้า เกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ตารางท่ี 6 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมาณผลกระทบ/ความเสียด้านการดำเนินงาน 
ผลกระทบ/

ความเสียหาย 
ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5  ระบบงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ทั้ง 6 ระบบ นำร่อง 

สูง 4 ระบบงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน อย่างน้อย 4 ระบบ 

ปานกลาง 3 ระบบงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน อย่างน้อย 2 ระบบ 

น้อย 2 ระบบงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน อย่างน้อย 1 ระบบ 

น้อยมาก 1 ระบบงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนโดยไร้กระดาษ Zero Paper 
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ผลกระทบด้านกฎระเบียบ  
การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้รับการร้องเรียน และเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินโครงการขนาด

ใหญ่ เช่น โครงการ Word expo และโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ตารางท่ี 7 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมาณผลกระทบ/ความเสียด้านกฎระเบียบสำหรับโครงการที่มีข้อ
ร้องเรียน 

ผลกระทบ/ 
ความเสียหาย 

ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5 
กระทบชื่อเสียง ภาพพจน์ ของสำนักงานฯ อย่างรุนแรง ถึงขึ้นโดนฟ้องร้อง
ดำเนินคดี ตรวจสอบ 

สูง 4 
กระทบชื่อเสียง ภาพพจน์ ของสำนักงานฯ เกิดข้อร้องเรียนทางกฏหมาย
เรื่องทจุริต  

ปานกลาง 3 
กระทบชื่อเสียง ภาพพจน์ ของสำนักงานฯ เกิดข้อร้องเรียนทางกฏหมาย
เรื่องการประพฤติผิดมิชอบ  

น้อย 2 
กระทบชื่อเสียง ภาพพจน์ ของสำนักงานฯ เกิดข้อร้องเรียนทางกฏหมาย
เรื่องบุคคล และระเบียบข้อบังคับ 

น้อยมาก 1 
กระทบชื่อเสียง ภาพพจน์ ของสำนักงานฯ เล็กน้อย แต่ไม่เกิดข้อร้องเรียน
ทางกฏหมาย 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมาณผลกระทบ/ความเสียด้านกฎระเบียบสำหรับโครงการขนาด
ใหญ่ที่เกิดข้อผิดพลาด หรือมีข้อร้องเรียน 

ผลกระทบ/ 
ความเสียหาย 

ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5 
เกิดผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการ และการดำเนินงานรุนแรงมาก ถึง
ขั้นไม่สามารถดำเนินการได้  

สูง 4 
เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ และการดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้
มากกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรม  

ปานกลาง 3 
เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ และการดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้
มากกว่าร้อยละ 30 ของกิจกรรม 

น้อย 2 
เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ และการดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้
มากกว่าร้อยละ 10 ของกิจกรรม  

น้อยมาก 1 ไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ และการดำเนินงาน 
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การจัดลำดับความเสี่ยง 
 ในการจัดลำดับความเสี่ยงของสำนักงานฯ มีดำเนินการคำนวนระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) 
เท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญ และใช้ในการ
ตัดสินใจว่าความเสี ่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน  พร้อมทั ้งจัดทำแผนภูมิความเสี ่ยงเสนอต่อผู ้บริหารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง เป็นดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
R01 การขับเคลื ่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ความเสี่ยงที่เกิดการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สัมฤทธิ์ผลตาม

แผนแม่บทฯ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานภาพรวม ตลอดจนความความน่าเชื่อถือของสำนักงานฯ 

ระดับความเสี่ยง   (25) สูงมาก 
สาเหตุหลัก  แผนงานเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการร่วมกันหลายส่วนงาน ทั้งส่วนงาน

ภายใต้กระทรวงเดียวกัน และต่างกระทรวง ส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมที่กระจัดกระจาย รวมถึง
ทรัพยากรของสำนักงานทั้งงบประมาณ และบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ 
 แนวทาง  ผลักดันแผนงาน โครงการ โปรแกรมภายใต้แผนแม่บทฯ ให้เชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงานระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

กลยุทธ์   1.การถ่ายโอนความเสี่ยง: การถ่ายโอนภาระรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้ 
สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้สัมฤทธิ์ ผ่านหน่วยงานเครือข่าย 
    2.การควบคุมความเสี่ยง: การควบคุมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ 
สามารถดำเนินการตามแผนงานและบรรลุผลสัมฤทธิ์ผลที่กำหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายโอนและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโครงการต่างๆ โดยแผนงานเพ่ือการตอบสนองกลยุทธ์การถ่ายโอน และ
ควบคุมความเสี่ยง ประกอบด้วย  แผนงาน คือ 

แผนงาน ที่ 1. การจัดทำกลไกการดำเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามแผนแม่บทฯ 
แผนงานที่ 2. การติดตามแผนงาน โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
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2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
R02 ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ความเสี่ยงที่เกิด

จากการขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ แต่กลับมีสภาพคล่องเพ่ือดำเนินโครงการในส่วนที่
ไม่ใช่กิจกรรมหลักตามแผนแม่บทฯ  

ระดับความเสี่ยง (25) สูงมาก 
สาเหตุหลัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตาม

แผนแม่บทฯ และในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง หรือไม่เพียงพอ
ต่อการสร้างผลกระทบในเชิงประจักษ์ได้ 

แนวทาง  เน้นดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการทีร่่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน  
กลยุทธ์   1. การควบคุมความเสี่ยง: การควมคุมความเสี ่ยงที ่เกิดขึ้น และการเตรียมการ

วางแผนด้านงบประมาณให้มีความพร้อม 
2. การถ่ายโอนความเสี่ยง: การถ่ายโอนภาระรับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้ 

สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้สัมฤทธิ์  
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมงบประมาณ และบริหารโครงการให้เป็นไปตามภารกิจของสำนักงานฯ 

โดยกำหนดแผนงานเพื่อการตอบสนองกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง คือ 
แผนงานที่ 1. การดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาคเอกชนและภาครัฐ 
แผนงานที่ 2. การจัดหารายได้ นอกจากงบประมาณปกติ 

3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk)  
R03 กระบวนการล่าช้า จากการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ความเสี่ยงอันเกิดการกระบวนการทำงานภายในที่ยังไม่เป็นระบบและขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด

ความผิดพลาด ความล่าช้าในการดำเนินงาน และส่งผลให้การทำงานไม่สามารถทำได้ลุล่วงตามแผนงานที่
กำหนดไว้ ทั้งในมิติของเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และเวลา 

ระดับความเสี่ยง  (20) สูง 
สาเหตุหลัก 1. ระบบการอนุมัติการดำนินงานของสำนักงานฯ ยังไม่เสถียรเนื่องจากวางระบบ

ใหม่ ทั้งยังต้องพิมพ์กระดาษจากระบบ ขาดความเชื่อมโยง ไม่สามารถดำเนินการตามผังการไหลของเอกสาร
อย่างครบวงจร และมีความจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการอนุมัติตามระเบียบราชการ  
 แนวทาง  ปรับปรุงกระบวนการ ระบบอนุมัติในองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงทั้งหมด 
ทั้งในส่วนของระบบเอง และการเชื่อมต่อระหว่างสาขาและส่วนกลางที่เชื่อมต่อกันและมีความต้องถูกต้อง  

กลยุทธ์   1. การควบคุมความเสี่ยง: การควบคุมการกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ 
และการปรับวิธิการทำงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ เพื ่อลดความเสี ่ยงจากการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างไม่เป็นระบบและขาด
ประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานเพื่อการตอบสนองกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง คือ  

แผนงานที่ 1. การพัฒนากระบวนการภายในให้รองรับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบงาน 
 แผนงานที่ 2. การพัฒนากระบวนการขอรับการส่งเสริม ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk)  
R04 เกิดข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของสำนักงานฯ  
ความเสี่ยงที่เกิดการความผิดพลาดจากกระบวนการ หรือการไม่เข้าใจระบบของสำนักงานฯ ของทั้งผู้

เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ จนเกิดความเข้าใจผิด มีข้อร้องเรียนการดำเนินงานไปยังหน่วยงานตรวจสอบ 
องค์กรสื่อ และหน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้อง 

ระดับความเสี่ยง (15) สูง 
สาเหตุหลัก ไม่มีประกาศแผนการดำเนินงานเป็นมาตรการอย่างชัดเจน และผู้รับบริการขาด

ความเข้าใจรูปแบบ ระบบ ระยะเวลาการดำเนินงานด้านเอกสาร และระเบียบข้อบังคับของสำนักงานฯ 
แนวทาง  มีแนวทาง มาตรการการดำเนินงานเป็นแผนงานประจำปี พร้อมชี้แจงแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ทั้งบุคลากรภายใน ผู้รับจ้าง และผู้รับบริการให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
กลยุทธ์  การควบคุมความเสี่ยง: การควบคุมการดำเนินงานแผนงาน โครงการ มุ่งเน้นให้

ความสำคัญกับโครงการท่ีเท่านั้น 
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดการร้องเรียนจากผู้รับบริการ จากการที่เจ้าหน้าที่

ดำเนินงานผิดพลาด ล่าช้า หรือเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากขาดการรับรู้ในกระบวนการของผู้รับบริการ อัน
อาจส่งผลกระทบและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสำนักงานฯ โดยแผนงานเพื่อการตอบสนอง
กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง คือ  

แผนงานที่ 1. การสร้างความความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการทำงานให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
แผนงานที่ 2. สร้างการสื่อสาร รับรู้ ถึงแนวทางการให้บริการของสำนักงานฯ แก่ผู้รับบริการ 

R05 เกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่  
ความเสี่ยงที่เกิดการดำเนินงานของสำนักงานฯ ที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ไม่สามารถดำเนินการได้

ทันตามช่วงเวลาที่กำหนดใว้ไม่สอดคล้อง และ/หรือ ขัดต่อกฎ ระเบียบ สัญญา ข้อตกลง ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
ของหน่วยงานอื่น จนก่อให้เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของสำนักงานฯ 

ระดับความเสี่ยง  (20) สูงมาก 
สาเหตุหลัก การดำเนินโครงการหรือแผนงานที่ไม่มีกระบวนการควบคุมกำกับการทำงานของ

โครงการ World Expo 2020 และโครงการการก่อสร้างอาคารสถาบันโอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และอาจไม่
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ สัญญาข้อตกลง ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ เกิดความผิดพลาดส่งผลต่อการดำเนินงานหรือ
ทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด  
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แนวทาง  การวางระบบเพื ่อติดตาม world expo 2020 และการก่อสร้างอาคารสถาบัน 
ไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล 

กลยุทธ์  การควบคุมความเสี่ยง: จัดทำแผนงานและระบบควบคุมการดำเนินงานเพื่อติดตาม
โครงการ Word expo และก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการดำเนินงานโครงการ Word Expo 2020 และ
ก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นไปตามระบบ ไม่ขัดต่อกฏ ระเบียบ สัญญา ข้อตกลง 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง โดยแผนงานเพ่ือการตอบสนองกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง คือ 

แผนงานที่ 1. การศึกษากฎ ระเบียบ ตลอดจนแผนรองรับ ทั้งก่อนและหลังการจัดงาน Word Expo 
2020 

แผนงานที่ 2. การศึกษากฎ ระเบียบและควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการของ
โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (อาคาร 1) 
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มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 

ในการกำหนดมาตรการเพื่อตอบสนองความเสี่ยงของสำนักงานฯ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการโดย
หารือร่วมกับผู้บริหาร เพื่อขอข้อคิดเห็นถึงความเสี่ยงแต่ละประเภท รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ระบุค่าน้ำหนักความสำคัญ ตลอดจนผลกระทบความเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการกำกับสำนักงานฯ โดยสามารถแบ่งประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ออกเป็น 6 ประเด็น ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภท สามารถแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 

ประเภท 1: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
R01 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
แผนงานที่ 1. การจัดทำกลไกการดำเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามแผนแม่บทฯ 
ตารางท่ี 9 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด แนวทาง เพ่ือผลักดันแผนงาน โครงการตามแผนแม่บทฯ สู่แผนงาน
ระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 

ตัวชี้วัด โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ได้รับการผลักดันสู่แผนงานระดับชาติ1  

Risk 
Owners 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร 

Task 
Owners 

 ผอ.ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ค่าระดับ 

5 มีการทบทวนกลไกการขับเคลื่อนแผนงาน และจัดทำแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม  

4 เสนอกลไกการขับเคลื่อน แผนงาน ภายใต้แผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมการกำกับสำนักงานฯ 

3 ผลักดันกลไกการขับเคลื่อนแผนงาน ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2 จัดทำข้อเสนอเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ จำนวน 3 เรื่อง 

1 คณะกรรมการระดับชาติ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ  
1 แผนงานระดับชาติ เช่น แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
2564 
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แผนงานที่ 2. การติดตามแผนงาน โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
ตารางท่ี 10 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานเพื่อติดตามแผนงาน โครงการเพ่ือให้บรรลุ
เป้ารหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด การติดตามแผนงาน โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนแม่บทฯ/แผนกลยุทธ์ฯ 

Risk 
Owners 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร 

Task 
Owners 

 ผอ.ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ค่าระดับ 

5 มีการวางแผนแนวทางการในการติดตาม ประเมินผล  

4 มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามเป้าหมายได ้ร้อยละ 50 

3 มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามเป้าหมายได ้ร้อยละ 100 

2 มีการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 

1 มีแนวทางดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน 

ประเภท 2: ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
R02 ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
แผนงานที่ 1. การดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มหีน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินโครงการ 
ตารางท่ี 11 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด การกำหนดหลักเกณฑ์ โครงการที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน 

ตัวชี้วัด เอกชนร่วมลงทุนเพ่ือดำเนินโครงการตามแนวทางตัวชี้วัดสำนักงานฯ  

Risk 
Owners 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร 

Task 
Owners 

 รองผู้อำนวยการ  
 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร  
 2. กลุ่มงานสังคมและกำลังคนดิจิทัล  
 3. กลุ่มงานโครงการพิเศษ  
 4. กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล 

ค่าระดับ 

5 หน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินโครงการ มูลค่าการร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท 

4 หน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินโครงการ มูลค่าการร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 

3 หน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินโครงการ มูลค่าการร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท 

2 หน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินโครงการ มูลค่าการร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท 

1 หน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินโครงการ มูลค่าการร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท 
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แผนงานที่ 2 การจัดหารายได้นอกงบประมาณ 
ตารางท่ี 12 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดหารายได้ของสำนักงานฯ 

ตัวชี้วัด สามารถจัดหารายได้นอกงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามตัวชี้วัดสำนักงานฯ  

Risk 
Owners 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร 

Task 
Owners 

 รองผู้อำนวยการ  
 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร  
 2. กลุ่มงานสังคมและกำลังคนดิจิทัล  
 3. กลุ่มงานโครงการพิเศษ  
 4. กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล 

ค่าระดับ 

5 มูลค่าโครงการจากเงินนอกงบประมาณไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท 

4 มูลค่าโครงการจากเงินนอกงบประมาณไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท 

3 มูลค่าโครงการจากเงินนอกงบประมาณไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท 

2 มูลค่าโครงการจากเงินนอกงบประมาณไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท 

1 มูลค่าโครงการจากเงินนอกงบประมาณไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

 

ประเภท 3: ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk) 
R03 กระบวนการล่าช้า จากการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
แผนงานที่ 1. การพัฒนากระบวนการภายในให้รองรับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบงาน 
ตารางท่ี 13 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด การพัฒนากระบวนการภายในให้รองรับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด 

ตัวชี้วัด 
กระบวนการภายในรองรับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการงดใช้กระดาษ  
ร้อยละ 100 

Risk 
Owners 

ผอ.กลุ่มงานบริหารสำนักงาน 
Task 

Owners 
 ผจก.ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

ค่าระดับ 

5 มีกระบวนการขออนุมัติงบประมาณ โดยไม่ใช้กระดาษจำนวน 1 กระบวนการ 

4 มีกระบวนการขอเบิกจ่ายโดยไม่ใช้กระดาษจำนวน 1 กระบวนการ 

3 มีกระบวนการขอยืมเงินโดยไม่ใช้กระดาษจำนวน 1 กระบวนการ 

2 มีกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ใช้กระดาษจำนวน 1 กระบวนการ 

1 
สำนักงาน Digitised กระบวนการภายในภายระบบ Electronic และมีการเชื่อมโยง
ระบบงบประมาณ ตลอดจนการสั่งจ่ายผ่านระบบ E Payment และ Zero Paper 
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แผนงานที่ 2. การพัฒนากระบวนการขอรับการส่งเสริม ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 14 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด การพัฒนากระบวนการขอรับการส่งเสริม ให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด การพัฒนากระบวนการขอรับการส่งเสริม ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Risk 
Owners 

ผอ.กลุ่มงานบริหารสำนักงาน 
Task 

Owners 
 ผจก.ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

ค่าระดับ 

5 จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เสนอ ผสศด. 

4 เกิดกระบวนการขอรับการส่งเสริมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบงาน 

3 เกิดกระบวนการขอรับการส่งเสริมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบงาน 

2 เกิดกระบวนการขอรับการส่งเสริมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ระบบงาน 

1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การขอรับการส่งเสริมร้อยละ 85 

ประเภท 4 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
R04 เกิดข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของสำนักงานฯ 
แผนงานที่ 1. การสร้างความความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการทำงานให้กับพนักงาน 
ตารางท่ี 15 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด การไม่เกิดข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการของสำนักงานฯ 

ตัวชี้วัด ไม่เกิดข้อร้องเรียน จากกระบวนการและแนวทางปฏิบัติสำนักงานฯ 

Risk 
Owners 

ผอ.กลุ่มงานบริหารสำนักงาน 
Task 

Owners 

1. ผจก.ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล 
2. ผจก.ส่วนกฎหมาย 
3. ผจก.ส่วนบริหารกลางและพัสดุ 
4. ผจก.ส่วนส่งเสริมการลงทุน 

ค่าระดับ 

5 
มีการจัดทำแผน กิจกรรมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานให้กับพนักงาน และเสนอ 
ผสศด. เห็นชอบ 

4 มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานให้กับพนักงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง  

3 มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานให้กับพนักงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง 

2 มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานให้กับพนักงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง 

1 ไม่เกิดข้อร้องเรียนการดำเนินงานโครงการ 
หมายเหตุ : กระบวนการและแนวทางปฏิบัติสำนักงานฯ 3 เรื่อง ไดแ้ก่ กฎหมายและระเบียบ ระเบยีบพัสดุและการจดัซื้อจัด
จ้าง และมาตรการส่งเสริมการลงทุน 
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แผนงานที่ 2. สร้างการสื่อสาร รับรู้ ถึงแนวทางการให้บริการของสำนักงานฯ แก่ผู้รับบริการ  
ตารางท่ี 16 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด สร้างความเข้าใจในหลักการ กระบวนการให้กับผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัด ไม่เกิดการร้องเรียน ในการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานฯ 

Risk 
Owners 

ผอ.กลุ่มงานบริหารสำนักงาน 
Task 

Owners 
ผจก.ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ค่าระดับ 

5 มีการทบทวนช่องทางการสื่อสารจากประเมินในปี 2562 

4 
มีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดให้ช่องทางการให้บริการของสำนักงาน เป็น
ส่วนหนึ่งของแผน  

3 
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ แนวทางการให้บริการของสำนักงานฯ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

2 มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1 ไม่เกิดข้อร้องเรียนการดำเนินงานโครงการ 
 
R05 เกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 
แผนงานที่ 1 การศึกษากฎ ระเบียบ ตลอดจนแผนรองรับ ทั้งก่อนและหลังการจัดงาน Word Expo 2020 
ตารางท่ี 17 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด การศึกษากฎ ระเบียบและการควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผนกระบวนการ  Word Expo 2020  

ตัวชี้วัด มีแผนรองรับเพ่ือเตรียมความพร้อมระหว่างการก่อสร้าง และหลังการจัดงาน 

Risk 
Owners 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร 

Task 
Owners 

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ค่าระดับ 

5 ศึกษา กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาคารแสดงในงาน Word Expo 2020 

4 
จัดทำแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในขณะก่อสร้างอาคาร ขณะดำเนินการจัดงาน 
และแผนควบคุมการรื้อถอน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด 

3 กำหนดผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ เพ่ือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

2 นำเสนอแผนปฏิบัติการ ต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

1 ประเมินผลกระทบตามแผนการดำเนินงาน  
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แผนงานที่ 2 การศึกษากฎ ระเบียบและควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการของโครงการ
ก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (อาคาร 1) 
ตารางท่ี 18 แสดงเกณฑ์ค่าระดับ ตัวชี้วัด แผนงาน การศึกษากฎ ระเบียบและจัดทำระบบควบคุมการ
ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการของโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ตัวชี้วัด แผนรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง 

Risk 
Owners 

รองผู้อำนวยการ  
กลุ่มโครงการพิเศษ 

Task 
Owners 

1.ผู้ช่วยผู้อำนวยการกำกับสถาบันไอโอทีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
2.ผอ.ฝ่ายบริหารการคลังและบริหารกลาง 
3.ผอ.ฝ่ายกิจการสำนักงาน 

ค่าระดับ 

5 มีการศึกษา กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร  

4 มีการจัดทำแผนงาน ระบบควบคุมงานก่อสร้าง และแผนการจัดหารายได้ 

3 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และแผนเงิน ร้อยละ 75 

2 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และแผนเงิน ร้อยละ 100 

1 
มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน และแผนเงิน และแผนการจัดหา
รายได้ 
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 19 แสดงค่าระดับความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/2563 

กิจกรรม 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง  

ไตรมาส 1 
R01 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 
2561-2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 5 25 
แผนงานที่ 1. การจัดทำกลไก เพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามแผน
แม่บทฯ 
แผนงานที่ 2. การติดตามแผนงาน โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯ 
R02 ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 

5 5 25 แผนงานที่ 1. การดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
แผนงานที่ 2. การจัดหารายได้ นอกจากงบประมาณปกติ 

R03 กระบวนการล่าช้า จากการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4 5 20 
แผนงานที่ 1. การพัฒนากระบวนการภายในให้รองรับระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบงาน 
แผนงานที่ 2. การพัฒนากระบวนการขอรับการส่งเสริม ให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

R04 เกิดข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของสำนักงานฯ 

3 5 15 
แผนงานที่ 1. การสร้างความความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการ
ทำงานให้กับพนักงาน  
แผนงานที่ 2. สร้างการสื่อสาร รับรู้ ถึงแนวทางการให้บริการของ
สำนักงานฯ แก่ผู้รับบริการ  
R05 เกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 

4 5 20 

แผนงานที่ 1. การศึกษากฎ ระเบียบตลอดจนแผนรองรับ 
ทั้งก่อนและหลังการจัดงาน Word Expo 2020 
แผนงานที่ 2. การศึกษากฎ ระเบียบและควบคุมการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปตามกระบวนการของโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันไอ
โอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (อาคาร 1) 
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