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 บทนำำ

ท่ีมาและความสำาคัญ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นแผนที่จดัทำำข้ึนเพื่อเตรียมควำมพร้อม ต่อกำรรับมือกับภำวะควำมเสี่ยงที่

สำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัลอำจต้องเผชิญในอนำคต เพื่อลดควำมสูญเสียและเพิ่มโอกำสควำมสำำเร็จตำม
แผนแม่บทกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2561-2564 และแผนกลยุทธ์สำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

แผนบริหำรควำมเสี่ยงสำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล (สศด.) ประจำำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ได้มี
กำรนำำไปดำำเนินกำรตำมกลยุทธจ์ัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อถ่ำยโอน และควบคุมควำมเสี่ยง ตำมแผนงำนที่ได้
เตรียมรองรับ ซ่ึงได้มีกำรรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวัน 18 
กันยำยน 2562 และที่ประชุมได้มีมตริับทรำบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะถึงผล และแนวทำงกำรดำำเนินงำนเพื่อจัด
ทำำแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ในปีงบประมำณ 2563 

โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำำนักงำนฯ จะดำำเนินกำรในทุกระดับชั้นตำมโครงสรำ้งขององค์กร เพื่อ
ให้สำมำรถดำำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และอำำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพและเกดิประสิทธิผล พร้อมกับ
กำำหนดให้มีกำรจัดระบบและกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงำนได้รับทรำบและปฏิบัติ
ในแนวทำงเดียวกัน โดยให้นำำระบบบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของกำรดำำเนินงำนตำมภำรกิจจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมองคก์รในที่สดุ ตลอดจนกำำหนดให้มีกำรนำำเทคโนโลยีดจิิทัลมำใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถดำำเนินงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งดำำเนินกำรจัดสรรทรพัยำกร
อย่ำงเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริม สื่อสำร และพัฒนำควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง
ให้แก่บุคลำกรทกุระดับ เสริมสร้ำงควำมตระหนักถึงประโยชน์และควำมสำำคัญในกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง
ของสำำนักงำนฯ ดว้ยกำรกำำหนดแนวทำงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจดัทำำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับปัญหำ จึงดำำเนินกำรระบุควำม
เสี่ยงเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. แบบล่ำงข้ึนบน: Bottom-up Risk Identification นำำสูก่ำรพิจำรณำคัดเลือกควำมเสี่ยงที่มีผลกระ
ทบสูงต่อสำำนักงำนฯ ซ่ึงระดมควำมคิดเห็นในระดับคณะทำำงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

2. แบบบนลงล่ำง: Top-down Risk Identification ตำมที่ประชุมผู้บริหำรของสำำนักงำนฯ ให้ข้อคิด
เห็น 

จำกน้ันจึงนำำมำกลั่นกรอง และเสนอขอควำมเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อจัดทำำแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจำำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พร้อมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำำกับสำำนัก
งำนฯ  และถ่ำยทอดแผนบริหำรควำมเสี่ยงสำำนักงำนฯ ลงสูก่ำรปฏิบัตริะดับหน่วยงำน โดยกำรระบุโครงกำร/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับมำตรกำรตอบสนองควำมเสี่ยง พร้อมกำำหนดกรอบระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบในกำร
ดำำเนินงำนที่ชดัเจน เพื่อให้ผลกำรดำำเนินงำนในภำพรวมสำมำรถบรรลุผลตำมตัวชีว้ัด และเป้ำหมำยตวัชี้วดัต่อ
ไป 

หลักกำรสำำคัญที่สุดคอืกำรมีส่วนรว่มในกำรดำำเนินงำนตำมแผนรว่มกันของพนักงำนทกุคนในองค์กรที่
คอยเป็นหูเป็นตำ สอดส่องในแต่ละกจิกรรม ซ่ึงจะทำำให้แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถตอบสนอง กำร
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ดำำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงได้อยำ่งเหมำะสม สำมำรถลดควำมสูญเสียและเพิ่มโอกำส
ในกำรบรรลุผลสำำเร็จตำมที่กำำหนดไว้ สู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: 
HPO) ในทุกๆ ดำ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นกระบวนกำรสำำคัญประกำรหน่ึงที่จะสนับสนุนให้ผลกำร

ดำำเนินงำนของสำำนักงำนฯ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำำหนดไว้ 
2. เพื่อเตรียมกำรป้องกันหรือรับมือกับควำมสูญเสีย ควำมเสียหำยจำกปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ รวมทั้ง

สถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน เข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆที่เกิดข้ึนกับองค์กร และหำวิธจีัดกำรที่เหมำะ
สมในกำรลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3. เพื่อสรำ้งกรอบและแนวทำงในกำรดำำเนินงำนให้แก่บุคลำกรในองคก์รให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำม
ไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ

4. เพื่อให้มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรดำำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงที่
ทันสมัย รองรับสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลำ

เป้าหมาย
สำำนักงำนฯ สำมำรถดำำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจำำปีงบประมำณ 2563 เพื่อลดระดับ

ควำมเสี่ยงจำกปัจจุบัน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสำมำรถใช้วธิีควบคุมควำมเสี่ยงปกตใินข้ันตอนกำร
ปฏิบัติงำนของสำำนักงำนได้

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework)
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของสำำนักงำนฯ ให้ควำม

สำำคัญต่อกำรดำำเนินงำนในกระบวนกำรที่บุคลำกรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในกำรคดิ วิเครำะห์ และคำด
กำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ หรือควำมเสี่ยงที่อำจจะเกดิข้ึน รวมทั้งกำรระบุแนวทำงในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงดัง
กล่ำว ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมหรอืยอมรับได้ เพือ่ช่วยให้องค์กรบรรลใุนวัตถุประสงค์ที่ตอ้งกำร ตำมกรอบ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ด้วยกำรกำำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ให้สำมำรถสะท้อนถึง
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร และกำรกำำกับดูแลกิจกำรของแต่ละองค์กร เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์
องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน

รูปที่  1 กรอบกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO
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ที่มำ: http:// ruchareka.wordpress.com/2012/03/07/กำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำำนักงำนฯ จะดำำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำร Enterprise
Risk Management-Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission หรือ COSO โดยย่อเรียกรวมว่ำ COSO-ERM ซ่ึง COSO เป็นองค์กรที่เกิดจำก
กำรรวมตวัของหน่วยงำนสำำคัญดำ้นกำรบัญชีและกำรตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่ถือเป็นประเทศ
ต้นแบบของระบบกำรเงินและกำรบัญชีที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน1 ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 8 ประกำร ซ่ึง
ครอบคลุมแนวทำงกำรกำำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน กำรดำำเนินงำน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังน้ี
1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 

สภำพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำำคัญ ในกำรกำำหนดกรอบบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบ
ดว้ยปัจจัยหลำยประกำร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยของผู้บริหำร แนวทำงกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
กระบวนกำรทำำงำน ระบบสำรสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น  สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐำน
สำำคัญในกำรกำำหนดทิศทำงของกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร
2) กำรกำำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

เป็นกำรพิจำรณำกำำหนดวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวำงเป้ำหมำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรได้อย่ำงชดัเจน และเหมำะ
สม
3) กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification)

เป็นกำรรวบรวมเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนกับหน่วยงำน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกดิจำกภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร เช่น นโยบำยบริหำรงำน บุคลำกร กำรปฏิบัติงำน กำรเงิน ระบบสำรสนเทศ ระเบียบ 
กฎหมำย ระบบบัญชี เป็นต้น ท้ังน้ีเพือ่ทำำควำมเข้ำใจตอ่เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์น้ัน เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถ
พิจำรณำกำำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนได้เป็นอย่ำงดี
4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นกำรจำำแนกและพิจำรณำจดัลำำดับควำมสำำคัญของควำมเสี่ยงที่มีอยู่ โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่
จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงได้ทั้งจำกปัจจัยควำมเสี่ยง
ภำยนอกและปัจจัยควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
5) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response)

เป็นกำรดำำเนินกำรหลังจำกที่สำมำรถบ่งชี้ควำมเสี่ยงขององค์กร และประเมินควำมสำำคัญของควำม
เสี่ยงแล้ว โดยจะนำำควำมเสี่ยงไปดำำเนินกำรตอบสนองด้วยวิธกีำรที่เหมำะสม เพื่อลดควำมสูญเสียหรือโอกำสที่
จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
6) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)

เป็นกำรกำำหนดกิจกรรมและกำรปฏิบัตติ่ำงๆ ที่กระทำำเพื่อลดควำมเสี่ยง และทำำให้กำรดำำเนินงำน
บรรลตุำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร เช่น กำรกำำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร  เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถจดักำรกับควำม
เสี่ยงน้ันได้อยำ่งถูกต้องและเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ำำหนด

1 http://www.trisacademy.com/articles-and-knowledge/coso-erm-coso-2017/
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7)  สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information and Communication)
กำำหนดให้มีระบบสำรสนเทศและกำรตดิต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เพรำะเป็นพื้นฐำนสำำคัญที่จะนำำ

ไปพิจำรณำดำำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมกรอบ และข้ันตอนกำรปฏิบัติที่องค์กรกำำหนด
8)  กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)

มีกำรตดิตำมผล เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรดำำเนินกำรว่ำมีควำมเหมำะสมและสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยง
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพหรือไมใ่นทุก 6 เดือนผ่ำนกลไกคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงต่อเน่ือง

ในปีงบประมำณ 2563 สำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล ไดว้ำงแผนดำำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเตรียมกำรรองรับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยพิจำรณำทบทวนจำก
รำยงำนผลกำรดำำเนินงำน ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของปีงบประมำณ 2562 รวมถึงข้อเสนอแนะจำกกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ พร้อมกับคัดเลือกควำมเสี่ยงที่ยังมีค่ำในระดับสูง (High) รวมถึง
ควำมเสี่ยงที่แม้จะมีกำรบริหำรจดักำรให้มีระดับทีต่ำ่ำลง แต่ยังคงเป็นควำมเสี่ยงที่มีแนวโน้มวำ่จะก่อให้เกิดผลก
ระทบรำ้ยแรงต่อสำำนักงำนฯ เพื่อนำำมำกำำหนดมำตรกำร หรือแผนกำรดำำเนินงำนในกำรจัดกำรและควบคุม
ควำมเสี่ยงที่สูง และสูงมำก ให้ลดลงมำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง (Medium) 
ยังต้องมีมำตรกำร เพื่อควบคุม ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบร้ำยแรงต่อกิจกรรมของสำำนักงำนฯ ทั้งน้ี กำร
ดำำเนินงำนตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยงได้พิจำรณำถึงควำมสำำคัญของผลกระทบ กับประโยชน์ที่ประชำชน ผู้รับ
บริกำรจะไดร้ับเป็นสำำคัญ 

ทั้งน้ี ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำำนักงำนฯ ในปี 2562 สำมำรถสรุปได้ดังน้ี 

8



รูปที่  2 ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำำนักงำนฯ ประจำำปีงบประมำณ 2562
อน่ึง ตำมทีร่ัฐบำลโดยกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำำเนินกำรขับเคลื่อนให้เกดิพระรำช

บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรดำำเนินกิจกรรมหรือธุรกรรมทำงดิจิทัล จำำนวน 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และได้ประกำศบังคับใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 ซ่ึง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ ลว้นมีควำมเกี่ยวข้องกับภำรกิจของสำำนักงำนฯ ทั้งสิ้น 
กำรจดัทำำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำำปีงบประมำณ 2563 จึงต้องหยิบยกประเด็นกฏหมำยและสถำนณ์
กำรปัจจุบันเข้ำมำพจิำรณำ เพือ่ให้เข้ำใจบริษทและสำมำรถระบุปัญหำที่จะนำำมำเป็นประเด็นควำมเสี่ยงได้
อย่ำงแม่นยำำ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
1. กฎหมายใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเฉียบพลัน (Disruption) เป็นวลีตดิปำก ติดตำ ท่ัวไปในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นที่ทรำบ

กันดวี่ำเป็นยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงจำกเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยี
ดิจทิัล ซ่ึงเป็นขุนพลแถวหน้ำของกำรพลิกยุคสมัย ผ่ำนกำรมีบทบำทในทุกกิจกรรมของชีวติ จำกเช้ำวันใหม่
จรดเชำ้วันใหม่ แม้ขณะนอนหลับ อุปกรณต์่ำงยังคงสื่อสำรหมุนวนเป็นพลวัตรทำำงำนกันเองได้อย่ำงอตัโนมัติ
อย่ำงรวดเร็ว ท้ังน้ี เบ้ืองหลังกิจกรรมดังกล่ำว อุปกรณ์ทุกชิ้นไดท้ิ้งร่องรอยข้อมูล เกิดข้ึนซำ้ำๆ กลำยเป็นฐำน
ข้อมูล โดยเฉพำะกจิกรรมประจำำวัน กำรสื่อสำร กำรทำำธุรกรรม ทีด่ำำเนินกำรผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
ซ่ึงสำมำรถนำำไปวิเครำะห์ เกิดเป็นรูปแบบเฉพำะพฤติกรรมสว่นบุคคล สำมำรถคำดกำรณค์วำมต้องกำรของ
บุคคลน้ันๆ ได้อยำ่งค่อนข้ำงแม่นยำำ ซ่ึงผลของควำมแม่นยำำน้ีเอง ที่อำจสร้ำงปัญหำให้กับเจ้ำของข้อมูล ข้ึนกับ
วำ่ผู้ถือข้อมูลจะนำำไปใช้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์หรือทำำลำย หำกมองในภำคธรุกิจทัว่ไป ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อนำำมำ
จัดเป็นฐำนข้อมูล พัฒนำระบบจะสำมำรถวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เกดิควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเหนือ
คู่แข่ง แสวงหำโอกำสทำงธรุกิจได้เร็วและกวำ้งกวำ่ หำกมองในแง่ควำมมั่นคง ข้อมูลส่วนบุคคลยังส่งผลกระทบ
จำกกำรนำำข้อมูลไปก่ออำชญำกรรมทำงไซเบอร์ เกิดผลกระทบได้ตั้งแตร่ะดับเล็กที่สดุคือปัจเจกชน สังคม หรือ
ลุกลำมกลำยเป็นปัญหำระหว่ำงประเทศ เพือ่ป้องกันปัญหำ รัฐบำลจึงได้ออกกฎหมำยเพื่อป้องกันและรองรับ 
เหตกุำรณ์ที่อำจเกดิข้ึน 

สำำนักงำนฯ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ที่มีภำรกิจหน้ำที่ส่งเสริม ประยุกต์ใชด้ิจิทัล จึงหลีกเลี่ยงไม่
ได้ทีต่้องมีควำมเกี่ยวข้อง และปฏิบัติกฏหมำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ทั้งในประเด็นของกำรประกำศแนวทำง
ปฏิบัติในกำรจัดเก็บข้อมูล กำรจัดตั้ง depa one stop service (doss ) กำรขับเคลื่อนโครงกำร City data 
platform ตลอดจนกำรจัดตั้งผูค้วบคุมข้อมูลของหน่วยงำนตำมที่กฏหมำยกำำหนด ดังน้ัน จึงไดจ้ัดทำำสรุปกฏ
หมำยตลอดจนภำพรวมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง และอำจส่งผลกระทบต่อกำรดำำเนินงำนของ สศด. ใน
อนำคต

พ  .  ร  .  บ  .  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สศด. ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ และมีพันธกจิด้ำนกำรขับเคลื่อน ส่งเสริม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัล ทั้งในเชิงธรุกิจ และสังคม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บและจัดกำรข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงในแง่หน่วยงำนของรัฐทีต่้องมีกำรจดัเก็บข้อมูล กำรส่งเสริมเทคโนโลยีดจิิทัลที่บำงส่วนต้องมีกำร
ประมวลผลจำกฐำนข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ัน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงส่งผลกระทบและเป็นภำวะ
แวดลอ้มใหม่ที่ต้องเตรียมควำมพรอ้มเพื่อรองรับแนวทำงปฏิบัติจำก พรบ. ฉบับน้ี โดยยกตวัอย่ำงบำงมำตรำ 
ดังมใีจควำมสำำคัญ ดังน้ี
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1. กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องไดร้ับควำมยินยอม และแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูล รวมถึง
ต้องคำำนึงอย่ำงถึงที่สุดในควำมเป็นอิสระในกำรที่จะให้ควำมยินยอม หรือกำรยกเลิกที่จะให้ควำมยินยอม
(มำตรำ 19)

2. ห้ำมเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเชื้อชำติ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อ พฤติกรรมทำงเพศ 
ประวัตอิำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร สหภำพแรงงำน  พันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ เว้นแต่จะไดร้ับ
ควำมยินยอมโดยชดัแจ้ง (มำตรำ 20)

3. ห้ำมมใิห้เปิดเผยข้อมูล โดยไม่ไดร้ับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล หำกได้รับข้อมูลตำมข้อกฏ
หมำยที่ไดร้ับยกเว้น ตอ้งไม่ใช้เกินจำกวัตถุประสงค์ที่แจ้งกับผู้ควบคุมข้อมูล (มำตรำ 27)

4. เจำ้ของข้อมูลมีสิทธเิข้ำถึงข้อมูลและรับสำำเนำข้อมูลของตนได้ รวมถึงข้อให้ผู้ควบคุมข้อมูลเปิดเผย
กำรได้มำของข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม  (มำตรำ 30)

5. เจำ้ของข้อมูลมีสิทธิคดัค้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล รวมถึงให้ดำำเนินกำรลบหรอืทำำลำย เว้นแต่กฏหมำย
กำำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น (มำตรำ 32 – 33)

6. ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกดิควำม
เข้ำใจผิด (มำตรำ 35)

7. ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคง ปลอดภัย มีระบบกำรตรวจสอบ แจ้งเหตุกำร
ละเมิด รวมถึงต้องมีกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูล (มำตรำ 37)

8. หน่วยงำนของรฐั หรือผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจำำนวนมำก หรือดำำเนินธรุกิจ
ในลักษณะกำรจดัเก็บข้อมูล ตอ้งจัดให้มี เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มำตรำ 41)

พ  .  ร  .  บ  .  ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์  
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ เป็นภัยที่มำตำมยุคสมัย ไมต่้องใช้อำวุธ มีด หรือปืน แม้จะไม่ส่งผลต่อกำยภำพ

ในทำงตรง แต่มีผลกระทบที่ตำมมำร้ำยแรงไม่แพ้กันในแง่ของควำมมั่นคง ปลอดภัย ทั้งในสว่นของภำครัฐ 
เศรษฐกิจ กำรทหำร โดยเฉพำะควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ หำกกำรโจมตีน้ัน มุ่งไปสู่กำรทำำลำยระบบ
สำธำรณูปโภคพื้นฐำน หรอืระบบฐำนข้อมูลกลำง เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฏ์ ระบบกำรเงิน
ของธนำคำร แม้กระทั่งกำรโจมตีเฉพำะเพียงระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะอย่ำงรถไฟฟำ้ กจ็ะนำำมำซ่ึงผลกระ
ทบอื่นเป็นระลอกตำมมำ

เพื่อเป็นกำรป้องกันและรับมือปัญหำที่อำจจะเกิดข้ึนจำกภัยทำงไซเบอร์ จึงมกีำรจัดตั้ง พ.ร.บ. ควำม
มั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ข้ึน และจำกพันธกจิด้ำนกำรขับเคลื่อน ส่งเสริม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของ 
สำำนักงำนฯ จึงมีควำมเกี่ยวเน่ืองกับ พ.ร.บ. ดังกล่ำว เช่น กำรจดัตั้งสถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำร
ข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ รวมถึงกำรบริหำรงำนภำยในของสำำนักงำนฯ ดำ้นงำนสำรสนเทศ ดังน้ัน จึงได้ทำำกำร
สรุปเน้ือหำของ พ.ร.บ. เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ดังน้ี

1. ภัยคุมคำมทำงไซเบอร์ คือ กำรดำำเนินกำรใดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ หรือโปรแกรม เพื่อมุ่งให้
คอมพวิเตอร์ ระบบ หรือโปรแกรมอื่น ไดร้ับควำมเสียหำย โดยแบ่งภัยคุกคำม ออกเป็น 3 ระดับ

1.1 ระดับไม่ร้ำยแรง หมำยถึง ภัยคุกคำมไซเบอร์ที่ทำำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำำคัญของประเทศหรือกำรให้บริกำรของรัฐด้อยประสิทธิภำพลง

1.2 ระดับร้ำยแรง หมำยถึง ภัยคุกคำมไซเบอร์ที่ทำำให้บริหำรโครงสรำ้งพื้นฐำนสำรสนเทศ
สำำคัญ ควำมมั่นคง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ กำรป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สำธำณสุข ควำมปลอดภัย
สำธำรณะ หรือควำมเรียบร้อยของประชำชนเสียหำย ไม่สำมำรถทำำงำนหรือให้บริกำร

1.3 ระดับวิกฤติ มีลักษณะสำำคัญ ดังน้ี 
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ก. ภัยคกุคำมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสำรสนเทศของประเทศในวงกวำ้ง 
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำำคัญล้มเหลวทั้งระบบ รัฐไม่สำมำรถควบคุมกำรทำำงำนส่วนกลำงของระบบคอมพวิเตอรร์ัฐ
ได้ และอำจลุกลำมไปโครงสรำ้งพื้นฐำนอื่นๆ จนอำจเกิดอันตรำยถึงชิวติ

ข. ภัยคุกคำมไซเบอรท์ี่ทำำให้สว่นใดส่วนหน่ึงหรือทั้งประเทศตกอยู่ในภำวะคับขัน 
หรือมีกำรก่อกำรรำ้ย กำรรบ กำรสงครำม ซ่ึงต้องมีมำตรกำรเร่งดว่นเพื่อรักษำไว้ซ่ึงกำรปกครอง หรือกำรป้อง
ปัด แก้ไขควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติฉุกเฉิน และรำ้ยแรง (มำตรำ 60)

2. หน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำำคัญทำงสำรสนเทศ ต้องมีข้ันตอนปฏิบัติ เพื่อเฝ้ำระวังภัยคุกคำม ที่
อำจส่งผลต่อสำรสนเทศของตน ตำมมำตรฐำนทีก่ำำหนดโดยหน่วยควบคุม ตำมประมวลแนวทำงปฏิบัติ รวมถึง
ระบบมำตรกำรที่คณะกรรมกำรกำำกับดูแลดำ้นควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำำหนด (มำตรำ 56)

3. หำกคำดว่ำจะเกดิภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ต่อสำรสนเทศซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนรัฐ  
หน่วยงำนน้ันๆ ต้องดำำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลและระบบคอมพวิเตอร์ รวมถึงภำวะ
แวดลอ้ม เพื่อประเมินถึงภัยคุกคำมที่จะเกิดข้ึน พร้อมต้องดำำเนินกำรหำกเกิดภัยคุกคำม ตำมแนวทำงปฏิบัติ
และกรอบมำตรำฐำนดำ้นควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ของหน่วยงำนน้ัน พร้อมแจ้งหน่วยงำนต้นสังกดั 
(มำตรำ 58)

4. กรณีมีควำมจำำเป็น เพื่อกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุมคำมทำงไซเบอร์ คณะ
กรรมกำรกำำกับดูแลด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำมำรถสั่งให้หน่วยงำนของรฐัให้ข้อมูล สนับสนุน
บุคลำกรในสังกัด หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในควำมครอบครองได้ (มำตรำ 63)

2.   ควำมลำ่ช้ำของปฏิทินงบประมำณรำยจำ่ยประจำำปีงบประมำณ   2563    
ตำมที่สำำนักงบประมำณ ได้เสนอให้มีกำรปรับปรุงปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจำำปี 2563 เพื่อให้

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงกำรจัดสรรงบประมำณดำำเนินกำรได้ช้ำกวำ่วงรอบปกติมำกวำ่ 
ประมำณ 3 เดือน ส่งผลให้หน่วยงำนรำชกำรสำมำรถใช้งบประมำณใหม่ได้ประมำณเดือนมกรำคม 2563 ซ่ึง
ล่วงเลยเข้ำสู่ไตรมำสที่ 2 ของกำรดำำเนินงำนของรำชกำร แม้จะได้รับงบประมำณจัดสรรพลำงกอ่นประมำณ
ร้อยละ 50 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำำข้ันตำ่ำ ก็สำมำรถดำำเนินกำรได้เพียงบำงส่วนที่เป็นกิจกรรมกำร
ดำำเนินงำนพื้นฐำน ส่วนโครงกำรตำมข้อเสนอโครงกำรที่ขอจัดสรร ยังต้องรอจนกวำ่พระรำชบัญญัติงบ
ประมำณประจำำปี 2563 จะประกำศใช้ ดังน้ัน จึงส่งกระทบโดยตรงต่อแผนกำรดำำเนินงำน เป้ำหมำย ผล
สัมฤทธิ์และตัวชีว้ัดของแผนงำน โครงกำรของ สศด. ที่ต้องลำ่ช้ำ

3.   กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล   จำกรัฐบำลคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มำเป็นรัฐบำลผสม 
ในระบบกำรเลือกตั้งปกติ

จำกกำรที่สำำนักงำนฯ ได้เสนอ แผนงำน โครงกำร ตำมคำำของบประมำณรำยจำ่ยประจำำปี 2563 ซ่ึง 
ดำำเนินกำรไวต้ั้งแต่ชว่งปลำยปี 2561 ในช่วงที่รัฐบำล คสช. ยังบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แนวนโยบำยในกำร
พัฒนำประเทศจึงยดึโยงจำกแนวทำงสำำคัญของยุทธศำสตร์ชำตริะยะ 20 ปี และวิสัยทัศน์เชิงนโยบำย 
Thailand 4.0 ที่มุ่งพัฒนำประเทศจำกนวัตกรรม โดยหน่ึงในเมกะโปรแกรมภำยวิสัยทัศน์น้ีโครงกำรพัฒนำ
ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยสำำนักงำนฯ ได้รับงบ
ประมำณในกำรจัดตั้งสถำบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ณ เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวตักรรมดจิิทัล ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของโครงกำร EEC สถำนะปัจจุบันของโครงกำรอยู่ระหวำ่งข้ันตอนกำรก่อสรำ้งอำคำรนวตักรรม
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ไอโอที 1 และอยู่ระหวำ่งทำำควำมตกลงกับสำำนักงบประมำณในกำรก่อสรำ้งอำคำรนวตักรรมไอโอที 2 จำก
ทั้งหมด 4 อำคำร 

ในขณะที่รัฐบำลปัจจุบัน เป็นรัฐบำลผสมที่มำจำกกำรเลือกตั้งในระบบปกติ จึงอำจไดร้ับผลกระทบ
จำกแนวทำงกำรเมืองที่เปลี่ยนไป เกิดกำรอภิปรำย ไม่เห็นด้วยกับนโยบำยกำรพัฒนำ EEC ตำมที่มีกำรวจิำรณ์
ถึงควำมไม่โปร่งใสของโครงกำรน้ีจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรคฝ่ำยค้ำน ในระยะยำว จึงอำจส่งผลก
ระทบต่อโครงกำรใหม่ในอนำคตที่มีแผนจะดำำเนินกำรอยู่ใน EEC ทั้งโครงกำรลงทุนของภำครัฐเอง และ
โครงกำรของภำคเอกชน จำกกำรขำดควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน ซ่ึงน่ันหมำยควำมถึงควำมสำำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ของกำรจดัตั้งสถำบันไอโอทีและนวัตกรรมด้วย

4.   ระบบเศษฐกิจโลกและภำยในประเทศ  
สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัอเมริกำและจีน (Trade war) ที่ยืดเยื้อบำนปลำย ส่งผลต่อสถำนกำรณ์

กำรค้ำโลกในภำพรวม จำกกำรที่ทั้งคู่เป็นประเทศมหำอำำนำจขนำดใหญ่ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรคำ้
ใดๆ ย่อมส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทำน โดยเฉพำะประเทศกำำลังพัฒนำที่มรีำยได้จำกกำรเป็นผู้ป้อน
วตัถุดิบ และสินค้ำเข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) เพื่อส่งไปยังทั้ง 2 ประเทศยักษ์ใหญ่น้ี ไทยเองก็หลีก
เลี่ยงผลกระทบที่จะไดร้ับจำกสงครำมกำรคำ้ครั้งน้ีไม่ได้เช่นกัน หำกจะพิจำรณำเฉพำะในฐำนะที่เป็นผู้ส่งออก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟำ้ และเคมีภัณฑ์ ไปยังจีน เพื่อไปประกอบเป็นสินค้ำสำำเร็จและส่งออกไป
ขำยยังสหรัฐอเมริกำ เมื่อสหรัฐอเมริกำ ตั้งกำำแพงภำษีเพื่อกีดกันกำรนำำเข้ำสินค้ำจำกจีน ทำำให้จีนจำำเป็นต้อง
ชะลอหรือร้ำยแรงที่สดุคือยกเลิกคำำสั่งซ้ือวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์จำกไทย บริษัทที่เป็นคู่สัญญำจึงเกิดกำร
หดตวัของรำยได้และผลกำำไร เมื่อผสมโรงกับค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำที่สดุในภูมิภำค ล่ำสดุ ณ วันที่ 25 ตุลำคม 
2563 ระดับอัตรำแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.17 บำท ต่อ 1 ดอลล่ำร์สหรัฐ จึงยิ่งส่งผลต่อรำยได้ของบริษัทส่งออก
สินค้ำ กระทบต่อกระแสเงินสดและควำมสำมำรถในกำรทำำกำำไร โดยเฉพำะกรณทีี่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน เป็นเหตุให้ต้องลดต้นทุนและค่ำใช้จำ่ย ดังจะเห็นได้จำกข่ำวกำรเลิกจ้ำงพนักงำนบำงส่วน 
หรือให้หยุดงำนในชว่งที่ไม่มีคำำสั่งซ้ือ 

“เบรกซิท” (Brexit) สหรำชอำณำจักรจะถอนตัวออกจำกสหภำพยุโรป ที่ยังคงยืดเยื้อไม่ได้ข้อสรุป
จำกข้อตกลงหลำยอย่ำง เช่น รูปแบบของเบรกซิท วำ่เมื่อแยกตัวแล้วจะเป็นกำรแยกแบบเด็ดขำด ไร้ข้อตกลง 
หรือแยกตวัแบบผ่อนปรน มีข้อตกลงสำมำรถใช้กฏเกณฑ์บำงอยำ่งเช่นเดิม ซ่ึงแต่ละทำงเลือกจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยเฉพำะหน้ีสำธำรณะของสหรำชอำณำจักร กำรจัดเก็บภำษี และกำรคมนำคมผำ่นแดน ซ่ึงส่ง
ผลต่อควำมเชื่อมั่นของคนทั้งในสหรำชอำณำจกัร และสหภำพยุโรป

จำกภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจโลกดังกลำ่ว จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของไทย จนกระทบ
ต่อแนวทำง และเป้ำหมำยในกำรสนับสนุนให้เกดิกำรประยุกต์ใช้ดิจิทัลสำำหรับบริษัท เน่ืองจำกขำดแรงจูงใจ
จำกกำำไรที่ลดลง ประกอบกับกำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ตำมปริมำณคำำสั่งซ้ือที่ลดลง ในขณะเดียวกัน
ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลในภำพรวมที่ชะลอตัว จำกสภำพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อกำร
พัฒนำอกีดว้ย

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
1.  ระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์  
จำกกำรที่สำำนักงำนฯ ได้ย้ำยสถำนทีต่ั้งสำำนักงำน จำกเดิมอำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำร B)

 ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำสคร มำยัง
ที่ทำำกำรแห่งใหม่ เลขที่ 80 อำคำรลำดพร้ำวฮิลล์ ซอย 4 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
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กรุงเทพมหำนคร เมื่อช่วงเดือนตุลำคม 2562 ที่ผำ่นมำ ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรดำำเนินงำน
ภำยในใหม่ทั้งหมด เช่น ระบบสำรบัญ ระบบงำนทรพัยำกรบุคคล ระบบ Odoo ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) ระบบงบประมำณ ระบบจัดสรรกำรใชท้รพัยำกรของสำำนักงำนฯ เป็นต้น ซ่ึงที่
ผ่ำนมำ
แม้ระบบจะสำมำรถดำำเนินกำร ใช้งำนได้ครบทุกระบบ แต่ยังคงมีประเด็นเรือ่งควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบ
และข้อมูลที่อำจเก็บในแต่ละระบบ รวมถึงกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนผู้ใช้งำน ซ่ึงทำำให้กำรใช้
ระบบดิจิทัลภำยในองค์กรไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และอำจเป็นอุปสรรคกับกำรทำำงำนในกำรก้ำวสูก่ำรเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

2.   บุคลำกร  
เน่ืองจำกสำำนักงำนฯ มีภำรกิจดำ้นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรนำำเทคโนโลยดีิจิทัลมำประยกุต์ใช้ในทกุภำค

ส่วน ซ่ึงเป็นงำนทีต่้องใช้กำำลังคนจำำนวนมำกที่จะร่วมผลักดันให้ประสบผลสำำเรจ็ตำมเป้ำหมำย แต่ที่ผ่ำนมำพบ
วำ่ แม้จะมีกำรรับบุคลำกรเข้ำมำเพิ่มเติมในแต่ละสำยงำน แต่ก็ยังไม่สำมำรถเติมเต็มได้เพียงพอ ส่งผลต่อควำม
คำดหวังในกำรดำำเนินภำรกิจที่สำำนักงำนฯ ได้รับมอบหมำยเพิ่มเติม เช่น กำรจัดงำน World expo 2020 
เป็นต้น

อน่ึง กำรดำำเนินงำนในบำงส่วนงำน ปริมำณงำนจะเพิ่มมำกข้ึนจนเกินภำระงำนตอ่บุคคลค่อนข้ำงสูง
ในขณะที่มีข้อจำำกัดในเรือ่งของจำำนวนบุคลำกรในฝ่ำยมีไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรดำำเนินงำนให้
สัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำประสงค์ทั้งในแง่ของปริมำณหน่วยนับ และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน

แผนบริหารความเสี่ยงประจำาปี 2563

สำำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำำปี งบประมำณ 2563 ของสำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล 
ได้มีกำรเพิ่มให้มีคณะทำำงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร เพิ่มเติมจำกเดิม ภำยใต้องค์ประกอบหลักที่สำำคัญ 
ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง ดังน้ี 

1. กลยทุธ์ในกำรดำำเนินงำน (กจิกรรมจดักำรควำมเสี่ยง) 
2. คณะทำำงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
3. ผูร้ับผิดชอบ (ฝำ่ยหรือกลุ่มงำน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
4. กำำหนดระยะเวลำดำำเนินกำรของแผนงำน และกำรตรวจทำนผล

แผนบริหำรควำมเสี่ยงของสำำนักงำนฯ มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติกำร (Action 
plan) โดยกำำหนดมำตรกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำำหนดระยะเวลำดำำเนินกำรของกิจกรรม และ 
ผู้รับผิดชอบ (ตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรดำำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร) เมื่อดำำเนินกำรจัดทำำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนควบคุมภำยในเรียบร้อยแล้ว จะมีกำรสื่อสำรแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและแผนควบคุมภำยในของสำำนักงำนฯ ให้บุคลำกรทั้งหมดทรำบ และเข้ำใจ ซ่ึงจะมีควำม
สอดคล้องกันในหลักกำรของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้รว่มดำำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสำำเร็จตำมทีต่้องกำร กำรพิจำรณำกำำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในระดับฝ่ำย/งำน ให้ผอ.ฝ่ำยและผู้จัดกำรควำมเสี่ยงเป็นผู้พจิำรณำ สำำหรับระดับองค์กร ให้คณะ
ทำำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและจัดวำงระบบควบคุมภำยในเป็นผู้พิจำรณำ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
สำำหรับพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมลำำดับ 
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ความเสี่ยงต่อเน่ือง และการระบุความเสี่ยงใหม่ 
สำำนักงำนฯ ได้มีกำรบ่งชี้เหตุกำรณท์ี่มีควำมเสี่ยง จำกกำรค้นหำควำมเสี่ยง และสำเหตุหรือปัจจัยของ

ควำมเสี่ยง ด้วยกำรพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยผลลัพธ์ของ
องค์กรตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง จำกสำเหตุของควำมเสี่ยงที่แท้จริง เพือ่นำำมำวิเครำะห์และกำำหนด
มำตรกำรลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง โดยมีแหล่งที่มำของปัจจัยต่ำง ๆ ได้แก่

 ปัจจัยภำยในองคก์ร   เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร กระบวนกำรทำำงำน กำรดำำเนินนโยบำย
และกลยุทธ์ วัฒนธรรมขององค์กร สภำพกำรเงิน โครงสร้ำงองค์กรและระบบกำรบริหำรงำน ประสบกำรณ์
ทำำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำงภูมิศำสตร์ และกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องภำยในองค์กร 

 ปัจจัยภำยนอกองคก์ร   เช่น นโยบำยของรัฐบำล  สภำวะเศรษฐกิจ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
สภำวะกำรแข่งขัน สภำพสังคม เหตกุำรณ์ธรรมชำติ กฎระเบียบภำยนอกองคก์ร และกำรเมือง 

อ้ำงอิงมติ คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ครั้งที่ 3/2562 ซ่ึงมีมติให้นำำควำมเสี่ยงด้ำนกำร
เงิน R04 กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรดำำเนินงำนของ
สำำนักงำนฯ และ R06 กำรดำำเนินงำนขององค์กรไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ สัญญำข้อตกลง ข้อบังคับ วธิี
ปฏิบัติของหน่วยงำนกำำกับดูแลภำครัฐอื่น ในประเด็นด้ำนกำรดำำเนินงำนของโครงกำรเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ยกมำเป็นประเด็นควำมเสี่ยงต่อเน่ืองในกำรจัดทำำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำำปีงบประมำณ 2563 
เน่ืองจำกอำจมีประเด็นอื่นหลงเหลือ จนอำจก่อให้เกิดผลกระทบร้ำยต่อสำำนักงำนฯ 

อีกทั้ง จำกกำรนำำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำำกับ สำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล ครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบต่อแผนบริหำรควำมเสี่ยงสำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิัล ซ่ึงได้มีกำรยกประเด็นควำมเสี่ยงเดิม มำเป็นควำมเสี่ยงต่อเน่ือง จำำนวน 3 ประเด็น และเพิ่มเติมควำม
เสี่ยงใหม่ 2 ประเด็น แสดงดังตำรำงที่ 3

ตารางท่ี 1 กำรทบทวนควำมเสี่ยงสำำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2563
ประเภท

ควำมเส่ียง
ควำมเส่ียง 

ปีงบประมำณ 2562
ควำมเส่ียง 

ปีงบประมำณ 2563
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ R01 ไม่สำมำรถขับเคล่ือนได้ตำมเป้ำ

หมำยของแผนแม่บทกำรส่งเสริมฯ และ
แผนกลยุทธ์ฯ

R01 กำรขับเคล่ือนแผนแม่บทกำรส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย

R02 องค์กรไม่เป็นท่ียอมรับในระดับแถว
หน้ำ

ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน R03 ไม่มีงบประมำณในกำรดำำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์และภำรกิจ

R02 ได้รับงบประมำณไม่สอดคล้องกับ
แผนกำรดำำเนินงำนขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ

R04 กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณไม่เป็น
ไปตำม เป้ำหมำยจนก่อให้เกิดควำมเสีย
หำย

ควำมเส่ียงด้ำน
กำรดำำเนินกำร

R05 ควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรภำยในท่ี
ไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภำพจำก
กำรจัดต้ังสำำนักงำนใหม่

R03 กระบวนกำรล่ำช้ำ จำกกำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
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ประเภท
ควำมเส่ียง

ควำมเส่ียง 
ปีงบประมำณ 2562

ควำมเส่ียง 
ปีงบประมำณ 2563

ควำมเส่ียงด้ำน
กำรปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง

R06 กำรดำำเนินงำนขององค์กรไม่
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ สัญญำข้อ
ตกลง ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติของหน่วยงำน
กำำกับดูแลภำครัฐอ่ืน

R04 เกิดข้อร้องเรียนจำกกำรดำำเนินงำนของ
สำำนักงำนฯ 

R05 เกิดข้อผิดพลำดจำกกำรดำำเนินงำน
โครงกำรขนำดใหญ่ 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของสำานักงานฯ

จำกควำมเสี่ยง (Identify Risk) ทีร่ะบุข้ำงต้น ได้นำำมำสู่กำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงในระดับองค์กร
ประจำำปี งบประมำณ 2563 ด้วยกำรกำำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่   1.   กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) เป็นกำรกำำจัดควำมเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยง
ควำมเสี่ยง เน่ืองจำกมีโอกำสเกิดข้ึนสูงและมีผลกระทบสูง เช่น เปลี่ยนเป้ำหมำย กำรยกเลิกโครงกำรหรือแผน
งำน กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรดำำเนินโครงกำร 

สำำนักงำนฯ จะดำำเนินกำรใช้กลยุทธ์น้ี ในกรณีที่เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นวำ่หำกดำำเนินกำรต่อไปจะยิ่งส่ง
ผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร จึงควรหลีกเลี่ยง หรือหยดุดำำเนินกำรกิจกรรม

กลยุทธ์ที่   2.   กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Transfer) เป็นกำรลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ/หรือลด
ผลกระทบที่จะเกดิข้ึนจำกควำมเสี่ยง โดยกำรถ่ำยโอนหรือแบ่งภำระบำงสว่นให้ผู้อื่นรับผิดชอบ เช่น กำรทำำ
ประกันภัย กำรโอนควำมรับผิดชอบไปยังผู้รับเหมำ กำรโอนงำนไปยังผู้รับสัมปทำน กำรจ้ำงเหมำ 
(Outsourcing) 

สำำนักงำนฯ จะดำำเนินกำรตำมกลยุทธ์น้ีเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ กำรดำำเนินกิจกรรม โครงกำรโดย
ลำำพังอำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยในระดับสูงได้ จึงต้องดำำเนินกำรถ่ำยโอนหรือแบ่งเบำภำระบำงส่วนให้ผู้อื่น
หรือเครือข่ำยควำมรว่มมือของสำำนักงำนฯ ร่วมดำำเนินกำร เพื่อเป็นกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมำก 
และหน่วยงำนไม่อำจยอมรับได้

กลยุทธ์ที่   3.   กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) เป็นกำรลดโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยง และ/หรือผลก
ระทบที่จะเกิดข้ึนจำกควำมเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนกำรทำำงำนหรือเตรียมแผนกำรต่ำงๆ รองรับ เช่น กำรปรับวิธี
กำรทำำงำน กำรกำำหนดมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ กำรปรับโครงสรำ้ง กำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน

สำำนักงำนฯ จะดำำเนินกำรในกรณีที่พบวำ่กิจกรรมหรอืโครงกำรสำมำรถอยู่ในกำรควบคุมตำมกิจกรรม
โครงกำรที่กำำหนดไว้ เพื่อลดโอกำสของกำรเสี่ยง และ/หรือ ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจำกควำมเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่   4.   กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Take) เป็นกำรยอมรับควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน กลยุทธ์น้ีจะไม่มี
กำรดำำเนินกำรใดเพื่อลดโอกำสหรือผลกระทบเน่ืองจำกระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่อยู่ในระดับตำ่ำ หรืออยูใ่น
ระดับที่ยอมรับได้ หรือมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูงกว่ำผลลัพธ์ที่จะได้

สำำนักงำนฯ จะดำำเนินกำรในกรณีที่ควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนเมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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รูปที่  3 กลยุทธใ์นกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง
เกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสี่ยง พิจำรณำเงื่อนไขในกำรกำำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง

2 มติิ คือ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) เพื่อกำำหนดระดับ
ควำมเสี่ยง (Level of Risk) ซ่ึงระดับควำมเสี่ยงแบ่งตำมควำมสำำคัญเป็น 5 ระดับ ดังน้ี
ตารางท่ี 2 นิยำมควำมสำำคัญควำมเสี่ยงในแต่ละระดับ

ระดับ
ความเส่ียง

ระดับ
คะแนน ความหมาย

สูงมาก
(Extreme) 16-25 ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ จำำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียงในทันทีเพ่ือให้ควำม

เส่ียงตำ่ำลง และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ในท่ีสุด
สูง

(High) 10-15 ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องเฝ้ำระวัง และจัดกำรควำมเส่ียงเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป

ปานกลาง
(Medium) 6-9 ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ควำมพยำยำมท่ีจะลดควำมเส่ียงท่ีจะลดควำมเส่ียง

ให้อยู่ในระดับท่ีน้อยลงต่อไป
น้อย

(Low)
1-5 ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนท่ีกำำหนด และ

ติดตำมระดับควำมเส่ียงตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน

สำำนักงำนฯ จะพิจำรณำคัดเลือกควำมเสี่ยงตั้งแต่ระดับคะแนน 10-25 นำำมำเข้ำสู่กระบวนกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงให้ลดลง สว่นควำมเสี่ยงในระดับค่ำ 9 และที่ตำ่ำกว่ำ
ถือว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้
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รูปที่  4 แผนภูมิแสดงควำมเสี่ยง (Risk Matrix)

เมื่อนำำคะแนนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของควำมเสี่ยงแต่ละรำยกำรประจำำปีน้ันๆ มำเปรียบเทียบ
กับระดับควำมเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ของควำมเสี่ยงและสำเหตุแล้วจะทรำบได้ว่ำควำมเสี่ยงที่ประเมินไว้น้ันจัดอยู่
ในกรณีใด ดังน้ี

1. ควำมเสี่ยงที่ต้องกำำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด (ระดับควำมเสี่ยง 16-25 คะแนน) เป็นระดับควำม
เสี่ยง ที่สูงถึงสูงมำก และเกินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซ่ึงจะต้องบริหำรควำมเสี่ยงทันที โดยผู้บริหำรต้อง
กำำกับดูแลอย่ำงใกล้ชดิ

2. ควำมเสี่ยงที่ต้องเฝ้ำระวัง (ระดับควำมเสี่ยง 10-15 คะแนน) เป็นควำมเสี่ยงปำนกลำง และมีระดับ
ควำมเสี่ยงที่พอยอมรับได้ ซ่ึงจะต้องบริหำรควำมเสี่ยงโดยผู้บริหำรให้ควำมสนใจเฝ้ำระวัง เพื่อควบคุมและ
พยำยำมลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  (ระดับควำมเสี่ยง 6-9 คะแนน) เป็นควำมเสี่ยงที่น้อย หรือมรีะดับควำม
เสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แตต่้องพยำยำมควบคุม มีเอกสำรมำตรฐำน หรอืมีมำตรกำรเพื่อกำำหนดกำรปฏิบัติงำน
เพื่อไม่ให้ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยสูร่ะดับที่สูงข้ึน

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไมต่้องมีกำรควบคุมควำมเสี่ยง (ระดับควำมเสี่ยง 1-5 คะแนน) ใช้วธิี
ควบคุมตำมกระบวนกำรทำำงำนปกติ ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิ่มเติม เป็นควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงน้อยมำก 

การวัดระดับความเสีย่ง
จำกกำรระบุควำมเสี่ยงอันอำจจะเกิดข้ึนของสำำนักงำนฯ น้ัน สำมำรถนำำมำจดัระดับควำมเสี่ยงในกำร

ประเมินระดับโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสี่ยง (Likelihood) และระดับผลกระทบต่อองค์กรหำกเกิดควำมเสี่ยงน้ัน
ข้ึน (Impact) ไดด้ังน้ี 
ระดับโอกาสท่ีความเสีย่งน้ันจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
ตารางท่ี 3 แสดงค่ำโอกำส ระดับและควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิด
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โอกำสท่ีจะเกิด ระดับ ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิด
สูงมำก 5 ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน ≥ 80%
สูง 4 ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน 60% - 79%
ปำนกลำง 3 ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน 40% - 59%
น้อย 2 ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน 20% - 39%
น้อยมำก 1 ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน < 20%

ระดับผลกระทบต่อองค์กร กรณีท่ีความเสี่ยงน้ันเกิดข้ึน (Impact)
ผลกระทบด้านกลยุทธ์

ไม่สำมำรถดำำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทกำรส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564
เป็นผลให้องค์กรไม่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ตารางท่ี 4 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมำณผลกระทบ

ผลกระทบ/
ควำมเสียหำย ระดับ ปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียหำย

สูงมำก 5 ไม่สำมำรถในกำรดำำเนินงำนให้บรรลุตำมกลไก/มำตรกำรของแผนแม่บทได้ 
≥30%

สูง 4 ไม่สำมำรถในกำรดำำเนินงำนให้บรรลุตำมกลไก/มำตรกำรของแผนแม่บทได้ 
20%-29%

ปำนกลำง 3 ไม่สำมำรถในกำรดำำเนินงำนให้บรรลุตำมกลไก/มำตรกำร
ของแผนแม่บทได้ 10%-19%

น้อย 2 ไม่สำมำรถในกำรดำำเนินงำนให้บรรลุตำมกลไก/มำตรกำร
ของแผนแม่บทได้ 6%-9%

น้อยมำก 1 ไม่สำมำรถในกำรดำำเนินงำนให้บรรลุตำมกลไก/มำตรกำร
ของแผนแม่บทได้ ≤5%

ผลกระทบด้านการเงิน
งบประมำณที่ไดร้ับจัดสรรน้อยกวำ่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่เสนอขออนุมัติตำมผลงำนทีต่้องส่งมอบ

ตารางท่ี 5 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียด้ำนกำรเงิน
ผลกระทบ/

ควำมเสียหำย ระดับ ปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียหำย

สูงมำก 5 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำท่ีเสนอขอ 15%
สูง 4 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำท่ีเสนอขอ 12%
ปำนกลำง 3 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำท่ีเสนอขอ 10%
น้อย 2 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำท่ีเสนอขอ  8%
น้อยมำก 1 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำท่ีเสนอขอ  5%
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ผลกระทบด้านการดำาเนินงาน
กำรดำำเนินกำรล่ำช้ำ เกดิข้อผิดพลำด ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ตารางท่ี 6 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียด้ำนกำรดำำเนินงำน
ผลกระทบ/

ควำมเสียหำย ระดับ ปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียหำย

สูงมำก 5  ระบบงำนไม่สำมำรถดำำเนินกำรได้ตำมแผน ท้ัง 6 ระบบ นำำร่อง
สูง 4 ระบบงำนไม่สำมำรถดำำเนินกำรได้ตำมแผน อย่ำงน้อย 4 ระบบ
ปำนกลำง 3 ระบบงำนไม่สำมำรถดำำเนินกำรได้ตำมแผน อย่ำงน้อย 2 ระบบ
น้อย 2 ระบบงำนไม่สำมำรถดำำเนินกำรได้ตำมแผน อย่ำงน้อย 1 ระบบ
น้อยมำก 1 ระบบงำนสำมำรถดำำเนินกำรได้ตำมแผนโดยไร้กระดำษ Zero Paper

ผลกระทบด้านกฎระเบียบ 
กำรดำำเนินงำนของสำำนักงำนฯ ได้รับกำรร้องเรียน และเกิดข้อผิดพลำดในกำรดำำเนินโครงกำรขนำด

ใหญ่ เช่น โครงกำร Word expo และโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำบันไอโอทีและนวตักรรมดจิิทัล
ตารางท่ี 7 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียด้ำนกฎระเบียบสำำหรับโครงกำรที่มีข้อ
ร้องเรียน

ผลกระทบ/
ควำมเสียหำย ระดับ ปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียหำย

สูงมำก 5 กระทบช่ือเสียง ภำพพจน์ ของสำำนักงำนฯ อย่ำงรุนแรง ถึงข้ึนโดนฟ้องร้อง
ดำำเนินคดี ตรวจสอบ

สูง 4 กระทบช่ือเสียง ภำพพจน์ ของสำำนักงำนฯ เกิดข้อร้องเรียนทำงกฏหมำย
เร่ืองทุจริต 

ปำนกลำง 3 กระทบช่ือเสียง ภำพพจน์ ของสำำนักงำนฯ เกิดข้อร้องเรียนทำงกฏหมำย
เร่ืองกำรประพฤติผิดมิชอบ 

น้อย 2 กระทบช่ือเสียง ภำพพจน์ ของสำำนักงำนฯ เกิดข้อร้องเรียนทำงกฏหมำย
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ผลกระทบ/
ควำมเสียหำย ระดับ ปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียหำย

เร่ืองบุคคล และระเบียบข้อบังคับ

น้อยมำก 1 กระทบช่ือเสียง ภำพพจน์ ของสำำนักงำนฯ เล็กน้อย แต่ไม่เกิดข้อร้องเรียน
ทำงกฏหมำย

ตารางท่ี 8 แสดงผลกระทบ ระดับ และปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียด้ำนกฎระเบียบสำำหรับโครงกำรขนำด
ใหญ่ที่เกิดข้อผิดพลำด หรือมีข้อร้องเรียน

ผลกระทบ/
ควำมเสียหำย ระดับ ปริมำณผลกระทบ/ควำมเสียหำย

สูงมำก 5 เกิดผลกระทบต่อแผนงำน กระบวนกำร และกำรดำำเนินงำนรุนแรงมำก ถึง
ข้ันไม่สำมำรถดำำเนินกำรได้ 

สูง 4 เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำร และกำรดำำเนินงำน สำมำรถดำำเนินกำรได้
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของกิจกรรม 

ปำนกลำง 3 เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำร และกำรดำำเนินงำน สำมำรถดำำเนินกำรได้
มำกกว่ำร้อยละ 30 ของกิจกรรม

น้อย 2 เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำร และกำรดำำเนินงำน สำมำรถดำำเนินกำรได้
มำกกว่ำร้อยละ 10 ของกิจกรรม 

น้อยมำก 1 ไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำร และกำรดำำเนินงำน

การจัดลำาดับความเสี่ยง
ในกำรจดัลำำดับควำมเสี่ยงของสำำนักงำนฯ มีดำำเนินกำรคำำนวนระดับควำมเสี่ยง (Risk Exposure) 

เท่ำกับผลคูณของคะแนนระหวำ่งโอกำสที่จะเกิดกับควำมเสียหำยเพื่อจดัลำำดับควำมสำำคัญ และใช้ในกำร
ตดัสินใจว่ำควำมเสี่ยงใดควรเร่งจดักำรก่อน พรอ้มทั้งจัดทำำแผนภูมิควำมเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหำรเพื่อประกอบ
กำรพจิำรณำจดัลำำดับควำมเสี่ยง เป็นดังต่อไปน้ี

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

R01   การขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ  .  ศ  . 2561-2564   ไม่เป็นไปตามเป้า  
หมาย

ควำมเสี่ยงที่เกิดกำรดำำเนินงำนโครงกำรหรือกิจกรรมตำ่งๆ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย สัมฤทธิ์ผลตำม
แผนแม่บทฯ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรผลกำรดำำเนินงำนและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
งำนภำพรวม ตลอดจนควำมควำมน่ำเชื่อถือของสำำนักงำนฯ

ระดับควำมเสี่ยง  (25) สูงมำก
สำเหตุหลัก แผนงำนเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ที่ต้องดำำเนินกำรร่วมกันหลำยสว่นงำน ทั้งสว่นงำน

ภำยใต้กระทรวงเดียวกัน และตำ่งกระทรวง ส่งผลต่อกำรดำำเนินงำนในภำพรวมที่กระจัดกระจำย รวมถึง
ทรพัยำกรของสำำนักงำนทั้งงบประมำณ และบุคลำกรที่มีอยูใ่นปัจจุบันยังไม่เพียงพอ
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แนวทำง ผลักดันแผนงำน โครงกำร โปรแกรมภำยใต้แผนแม่บทฯ ให้เชื่อมโยงเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนงำนระดับชำติ และแผนยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำำปี 2563

กลยุทธ์  1.กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง: กำรถ่ำยโอนภำระรับผิดชอบในกำรดำำเนินงำนเพื่อให้
สำมำรถดำำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยให้สัมฤทธิ์ ผ่ำนหน่วยงำนเครือข่ำย
 2.กำรควบคุมควำมเสี่ยง: กำรควบคุมกำรดำำเนินโครงกำรหรือกจิกรรมตำ่งๆ ให้
สำมำรถดำำเนินกำรตำมแผนงำนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ผลที่กำำหนดไว้

วตัถุประสงค์ เพื่อถ่ำยโอนและควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรขำดควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ของโครงกำรตำ่งๆ โดยแผนงำนเพื่อกำรตอบสนองกลยุทธก์ำรถ่ำยโอน และ
ควบคุมควำมเสี่ยง ประกอบด้วย  แผนงำน คือ

แผนงำน  ที่   1.   กำรจดัทำำกลไกกำรดำำเนินงำน เพือ่ขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนแม่บทฯ
แผนงำนที่   2  . กำรตดิตำมแผนงำน โครงกำร เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

R02   ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ   ควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรขำดงบประมำณในกำรดำำเนินงำนตำมแผนแม่บทฯ แต่กลับมีสภำพคล่องเพื่อดำำเนินโครงกำรในส่วนที่
ไม่ใช่กิจกรรมหลักตำมแผนแม่บทฯ 

ระดับควำมเสี่ยง (25) สูงมำก
สำเหตุหลัก ไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรดำำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรตำม

แผนแม่บทฯ และในเวลำที่เหมำะสม รวมทั้งงบประมำณที่ไดร้ับอนุมัติให้ดำำเนินงำนไม่ต่อเน่ือง หรือไม่เพียงพอ
ต่อกำรสร้ำงผลกระทบในเชิงประจกัษ์ได้

แนวทำง เน้นดำำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำรที่รว่มกับเครือข่ำยภำคเอกชน 
กลยุทธ์  1. กำรควบคุมควำมเสี่ยง: กำรควมคุมควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึน และกำรเตรียมกำร

วำงแผนด้ำนงบประมำณให้มีควำมพรอ้ม
2. กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง: กำรถ่ำยโอนภำระรับผิดชอบในกำรดำำเนินกำรเพื่อให้

สำมำรถดำำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยให้สัมฤทธิ์ 
วตัถุประสงค์ เพื่อควบคุมงบประมำณ และบริหำรโครงกำรให้เป็นไปตำมภำรกจิของสำำนักงำนฯ 

โดยกำำหนดแผนงำนเพื่อกำรตอบสนองกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ
แผนงำนที่   1.   กำรดำำเนินงำนโดยให้ควำมสำำคัญกับโครงกำรที่มีควำมรว่มมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้ง

ภำคเอกชนและภำครัฐ
แผนงำนที่   2.   กำรจดัหำรำยได้ นอกจำกงบประมำณปกติ

3. ความเสี่ยงดา้นการดำาเนินการ (Operational Risk) 

R03   กระบวนการล่าช้า จากการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
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ควำมเสี่ยงอันเกิดกำรกระบวนกำรทำำงำนภำยในที่ยังไม่เป็นระบบและขำดประสิทธิภำพ ก่อให้เกิด
ควำมผิดพลำด ควำมล่ำชำ้ในกำรดำำเนินงำน และส่งผลให้กำรทำำงำนไม่สำมำรถทำำได้ลุล่วงตำมแผนงำนที่
กำำหนดไว้ ทั้งในมิติของเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ และเวลำ

ระดับควำมเสี่ยง (20) สูง
สำเหตุหลัก 1. ระบบกำรอนุมัติกำรดำำนินงำนของสำำนักงำนฯ ยังไม่เสถียรเน่ืองจำกวำงระบบ

ใหม่ ทั้งยังต้องพิมพ์กระดำษจำกระบบ ขำดควำมเชื่อมโยง ไม่สำมำรถดำำเนินกำรตำมผังกำรไหลของเอกสำร
อย่ำงครบวงจร และมีควำมจำำเป็นต้องเก็บหลักฐำนกำรอนุมัตติำมระเบียบรำชกำร 

แนวทำง ปรับปรุงกระบวนกำร ระบบอนุมัติในองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงทั้งหมด
ทั้งในส่วนของระบบเอง และกำรเชือ่มต่อระหว่ำงสำขำและส่วนกลำงที่เชือ่มต่อกันและมีควำมต้องถูกต้อง 

กลยุทธ์  1. กำรควบคุมควำมเสี่ยง: กำรควบคุมกำรกระบวนกำรภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
และกำรปรับวธิิกำรทำำงำน เช่น กำรใช้เทคโนโลยีมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำำงำน เป็นต้น

วตัถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำำเนินงำนภำยในองค์กรอยำ่งไม่เป็นระบบและขำด
ประสิทธิภำพ โดยมีแผนงำนเพื่อกำรตอบสนองกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ 

แผนงำนที่   1.   กำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในให้รองรับระบบงำนอิเล็กทรอนิกสท์ุกระบบงำน
แผนงำนที่   2.   กำรพัฒนำกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริม ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 

R04   เกิดข้อร้องเรียนจากการดำาเนินงานของสำานักงานฯ   
ควำมเสี่ยงที่เกิดกำรควำมผิดพลำดจำกกระบวนกำร หรือกำรไม่เข้ำใจระบบของสำำนักงำนฯ ของทั้งผู้

เจ้ำหน้ำที่และผู้รับบริกำร จนเกดิควำมเข้ำใจผิด มีข้อรอ้งเรียนกำรดำำเนินงำนไปยังหน่วยงำนตรวจสอบ องค์กร
สื่อ และหน่วยงำนต้นสังกดัที่เกี่ยวข้อง

ระดับควำมเสี่ยง (15) สูง
สำเหตุหลัก ไม่มีประกำศแผนกำรดำำเนินงำนเป็นมำตรกำรอย่ำงชดัเจน และผู้รับบริกำรขำด

ควำมเข้ำใจรูปแบบ ระบบ ระยะเวลำกำรดำำเนินงำนดำ้นเอกสำร และระเบียบข้อบังคับของสำำนักงำนฯ
แนวทำง มีแนวทำง มำตรกำรกำรดำำเนินงำนเป็นแผนงำนประจำำปี พร้อมชี้แจงแนวทำงกำร

ปฏิบัติงำน ทั้งบุคลำกรภำยใน ผู้รับจ้ำง และผู้รับบรกิำรให้เข้ำใจอยำ่งชัดเจน
กลยุทธ์ กำรควบคุมควำมเสี่ยง: กำรควบคุมกำรดำำเนินงำนแผนงำน โครงกำร มุ่งเน้นให้

ควำมสำำคัญกับโครงกำรที่เท่ำน้ัน
วตัถุประสงค์ เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรรอ้งเรียนจำกผูร้ับบรกิำร จำกกำรที่เจำ้หน้ำที่

ดำำเนินงำนผิดพลำด ลำ่ช้ำ หรือเกิดควำมคลำดเคลื่อนเน่ืองจำกขำดกำรรับรู้ในกระบวนกำรของผู้รับบริกำร 
อันอำจส่งผลกระทบและอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงของสำำนักงำนฯ โดยแผนงำนเพื่อกำรตอบ
สนองกลยุทธก์ำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ 

แผนงำนที่   1.   กำรสรำ้งควำมควำมเข้ำใจ ในหลักกำร กระบวนกำรทำำงำนให้กับพนักงำน ผู้ปฏิบัติงำน
แผนงำนที่   2.   สรำ้งกำรสื่อสำร รับรู้ ถึงแนวทำงกำรให้บริกำรของสำำนักงำนฯ แก่ผู้รับบรกิำร

R05   เกิดข้อผิดพลาดจากการดำาเนินงานโครงการขนาดใหญ่   
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ควำมเสี่ยงที่เกิดกำรดำำเนินงำนของสำำนักงำนฯ ที่ไม่เป็นไปตำมกระบวนกำร ไม่สำมำรถดำำเนินกำรได้
ทันตำมช่วงเวลำที่กำำหนดใว้ไม่สอดคล้อง และ/หรือ ขัดต่อกฎ ระเบียบ สัญญำ ข้อตกลง ข้อบังคับ วธิีปฏิบัติ
ของหน่วยงำนอื่น จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยดำ้นชื่อเสียง ควำมน่ำเชื่อถือของสำำนักงำนฯ

ระดับควำมเสี่ยง  (20) สูงมำก
สำเหตุหลัก กำรดำำเนินโครงกำรหรือแผนงำนที่ไม่มีกระบวนกำรควบคุมกำำกับกำรทำำงำนของ

โครงกำร World Expo 2020 และโครงกำรกำรก่อสรำ้งอำคำรสถำบันโอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และอำจไม่
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ สัญญำข้อตกลง ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ เกิดควำมผิดพลำดส่งผลต่อกำรดำำเนินงำนหรือ
ทำำให้งำนล่ำช้ำกวำ่กำำหนด 

แนวทำง กำรวำงระบบเพื่อติดตำม world expo 2020 และกำรก่อสรำ้งอำคำรสถำบัน
ไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

กลยุทธ์ กำรควบคุมควำมเสี่ยง: จัดทำำแผนงำนและระบบควบคุมกำรดำำเนินงำนเพื่อติดตำม
โครงกำร Word expo และก่อสร้ำงอำคำรสถำบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจทิัล 

วตัถุประสงค์ เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำกกำรดำำเนินงำนโครงกำร Word Expo 2020 และ
ก่อสร้ำงอำคำรสถำบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นไปตำมระบบ ไม่ขัดต่อกฏ ระเบียบ สัญญำ ข้อตกลง 
ข้อบังคับ วธิีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยแผนงำนเพื่อกำรตอบสนองกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ

แผนงำนที่   1.   กำรศึกษำกฎ ระเบียบ ตลอดจนแผนรองรับ ทั้งกอ่นและหลังกำรจัดงำน Word Expo 
2020

แผนงำนที่   2.   กำรศึกษำกฎ ระเบียบและควบคุมกำรดำำเนินงำน ให้เป็นไปตำมกระบวนกำรของ
โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรสถำบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (อำคำร 1)
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มาตรการตอบสนองความเสี่ยง
ในกำรกำำหนดมำตรกำรเพื่อตอบสนองควำมเสี่ยงของสำำนักงำนฯ น้ัน ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ดำำเนินกำร

โดยหำรือรว่มกับผู้บริหำร เพื่อขอข้อคิดเห็นถึงควำมเสี่ยงแต่ละประเภท รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อให้
สำมำรถระบุค่ำนำ้ำหนักควำมสำำคัญ ตลอดจนผลกระทบควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อนำำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมกำรกำำกับสำำนักงำนฯ โดยสำมำรถแบ่งประเด็นควำม
เสี่ยงทั้งหมดออกเป็น 6 ประเด็น ภำยใต้กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4 ประเภท สำมำรถแสดงดังตำรำง ต่อไป
น้ี

ประเภท 1: ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk)

R01 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงำนที่   1.   กำรจดัทำำกลไกกำรดำำเนินงำน เพือ่ขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนแม่บทฯ
ตารางท่ี 9 แสดงเกณฑ์ค่ำระดับ ตัวชีว้ัด แนวทำง เพื่อผลกัดันแผนงำน โครงกำรตำมแผนแม่บทฯ สู่แผนงำน
ระดับชำติ และแผนยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ย ประจำำปี 2564

ตัวชีว้ัด โครงกำรภำยใต้แผนแม่บทฯ ไดร้ับกำรผลกัดันสู่แผนงำนระดับชำติ1 
Risk

Owners
รองผู้อำำนวยกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และบริหำร

Task
Owners  ผอ.ฝำ่ยนโยบำยและยุทธศำสตร์

คำ่ระดับ

5 มีกำรทบทวนกลไกกำรขับเคลื่อนแผนงำน และจดัทำำแนวทำงอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4 เสนอกลไกกำรขับเคลื่อน แผนงำน ภำยใต้แผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมกำรกำำกับสำำนัก
งำนฯ

3 ผลักดันกลไกกำรขับเคลื่อนแผนงำน ไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
2 จัดทำำข้อเสนอเสนอแนะเชิงนโยบำย ตำมโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทฯ จำำนวน 3 เรื่อง

1 คณะกรรมกำรระดับชำติ เห็นชอบตำมข้อเสนอแนะ 
1 แผนงำนระดับชำติ เช่น แผนปฏิบัตริำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศำสตรก์ำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ย ประจำำปี 
2564
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แผนงำนที่   2.   กำรตดิตำมแผนงำน โครงกำร เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ตารางท่ี 10 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด แนวทำงกำรดำำเนินงำนเพื่อตดิตำมแผนงำน โครงกำรเพือ่ให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ

ตัวชีว้ัด กำรติดตำมแผนงำน โครงกำร เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนแม่บทฯ

Risk
Owners

รองผู้อำำนวยกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และบริหำร

Task
Owners  ผอ.ฝำ่ยนโยบำยและยุทธศำสตร์

คำ่ระดับ

5 มีกำรวำงแผนแนวทำงกำรในกำรติดตำม ประเมินผล 
4 มีกำรจดัเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในกำรตดิตำมเป้ำหมำยได้ รอ้ยละ 50
3 มีกำรจดัเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในกำรตดิตำมเป้ำหมำยได้ รอ้ยละ 100
2 มีกำรจดัทำำบทวิเครำะห์เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำ

1 มีแนวทำงดำำเนินงำนเพือ่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรดำำเนินงำนขับเคลื่อน

ประเภท 2: ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk)

R02 ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
แผนงำนที่   1.   กำรดำำเนินงำนโดยให้ควำมสำำคัญกับโครงกำรที่มีหน่วยงำนภำยนอกร่วมดำำเนินโครงกำร
ตารางท่ี 11 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ที่โครงกำรมีควำมรว่มมือกับหน่วยงำนภำยนอก

ตัวชีว้ัด เกิดกำรร่วมลงทุนเพือ่ดำำเนินโครงกำรตำมแนวทำงตวัชี้วดัสำำนักงำนฯ 

Risk
Owners

รองผู้อำำนวยกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และบริหำร

Task
Owners

 รองผู้อำำนวยกำร 
 1. กลุ่มงำนสังคมและกำำลังคนดจิิทัล 
 2. กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 
 3. กลุ่มงำนเศรษฐกิจดิจิทัล

คำ่ระดับ

5 หน่วยงำนภำยนอกร่วมดำำเนินโครงกำร มูลค่ำกำรร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่ำ 150 ลำ้น
บำท

4 หน่วยงำนภำยนอกร่วมดำำเนินโครงกำร มูลค่ำกำรร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่ำ 200 ลำ้น
บำท

3 หน่วยงำนภำยนอกร่วมดำำเนินโครงกำร มูลค่ำกำรร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่ำ 230 ลำ้น
บำท

2 หน่วยงำนภำยนอกร่วมดำำเนินโครงกำร มูลค่ำกำรร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่ำ 250 ลำ้น
บำท

1 หน่วยงำนภำยนอกร่วมดำำเนินโครงกำร มูลค่ำกำรร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่ำ 270 ลำ้น
บำท
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แผนงำนที่   2   กำรจดัหำรำยได้นอกงบประมำณ
ตารางท่ี 12 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด กำรกำำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรจัดหำรำยได้ของสำำนักงำนฯ

ตวัชี้วดั สำมำรถจัดหำรำยได้นอกงบประมำณตำมเกณฑ์ทีก่ำำหนดตำมตวัชี้วดัสำำนักงำนฯ 
Risk

Owners
รองผู้อำำนวยกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และบริหำร

Task
Owners  ทกุกลุ่มงำน

ค่ำระดับ

5 มูลคำ่โครงกำรจำกเงินนอกงบประมำณไม่น้อยกวำ่ 40 ล้ำนบำท
4 มูลคำ่โครงกำรจำกเงินนอกงบประมำณไม่น้อยกวำ่ 60 ล้ำนบำท
3 มูลคำ่โครงกำรจำกเงินนอกงบประมำณไม่น้อยกวำ่ 80 ล้ำนบำท
2 มูลคำ่โครงกำรจำกเงินนอกงบประมำณไม่น้อยกวำ่ 100 ล้ำนบำท
1 มูลคำ่โครงกำรจำกเงินนอกงบประมำณไม่น้อยกวำ่ 120 ล้ำนบำท

ประเภท 3: ความเสี่ยงดา้นการดำาเนินการ (Operational Risk)

R03 กระบวนการล่าช้า จากการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
แผนงำนที่   1.   กำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในให้รองรับระบบงำนอิเล็กทรอนิกสท์ุกระบบงำน
ตารางท่ี 13 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด กำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในให้รองรับระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด

ตวัชี้วดั กระบวนกำรภำยในรองรับระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นกำรงดใชก้ระดำษ 
ร้อยละ 100

Risk
Owners ผอ.กลุ่มงำนบริหำรสำำนักงำน Task

Owners  ผจก.สว่นเทคโนโลยดีิจิทัลและสำรสนเทศ

ค่ำระดับ

5 มีกระบวนกำรขออนุมัติงบประมำณ โดยไม่ใช้กระดำษจำำนวน 1 กระบวนกำร

4 มีกระบวนกำรขอเบิกจ่ำยโดยไม่ใช้กระดำษจำำนวน 1 กระบวนกำร

3 มีกระบวนกำรขอยืมเงินโดยไม่ใชก้ระดำษจำำนวน 1 กระบวนกำร

2 มีกระบวนกำรขออนุมัติจัดซ้ือจดัจ้ำงโดยไม่ใช้กระดำษจำำนวน 1 กระบวนกำร

1 สำำนักงำน Digitised กระบวนกำรภำยในภำยระบบ Electronic และมีกำรเชื่อมโยง
ระบบงบประมำณ ตลอดจนกำรสั่งจำ่ยผ่ำนระบบ E Payment และ Zero Paper
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แผนงำนที่   2.   กำรพัฒนำกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริม ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางท่ี 14 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด กำรพัฒนำกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริม ให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ตัวชีว้ัด กำรพัฒนำกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริม ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
Risk

Owners ผอ.กลุ่มงำนบริหำรสำำนักงำน Task
Owners  ผจก.ส่วนเทคโนโลยีดิจทิัลและสำรสนเทศ

คำ่ระดับ

5 จดัทำำแผนปฏิบัตกิำรพัฒนำระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ เสนอ ผสศด.

4 เกิดกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบงำน

3 เกิดกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบงำน

2 เกิดกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ระบบงำน

1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรขอรับกำรส่งเสริมร้อยละ 85

ประเภท 4 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

R04 เกิดข้อร้องเรียนจากการดำาเนินงานของสำานักงานฯ
แผนงำนที่   1.   กำรสรำ้งควำมควำมเข้ำใจ ในหลักกำร กระบวนกำรทำำงำนให้กับพนักงำน
ตารางท่ี 15 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด กำรไม่เกิดข้อร้องเรียนจำกกำรดำำเนินโครงกำรของสำำนักงำนฯ

ตวัชี้วดั ไม่เกิดข้อร้องเรียน จำกกระบวนกำรและแนวทำงปฏิบัติสำำนักงำนฯ

Risk
Owners ผอ.กลุ่มงำนบริหำรสำำนักงำน Task

Owners

1. ผจก.ส่วนบริหำรและพัฒนำบุคคล
2. ผจก.ส่วนกฎหมำย
3. ผจก.ส่วนบริหำรกลำงและพัสดุ
4. ผจก.ส่วนส่งเสริมกำรลงทุน

ค่ำระดับ

5 มีกำรจดัทำำแผน กจิกรรมสรำ้งควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำำงำนให้กับพนักงำน และ
เสนอ ผสศด. เห็นชอบ

4 มีกำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำำงำนให้กับพนักงำน อย่ำงน้อย 1 
เรื่อง 

3 มีกำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำำงำนให้กับพนักงำน อย่ำงน้อย 2 
เรื่อง

2 มีกำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำำงำนให้กับพนักงำน อย่ำงน้อย 3 
เรื่อง

1 ไม่เกิดข้อร้องเรียนกำรดำำเนินงำนโครงกำร
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หมายเหตุ : กระบวนกำรและแนวทำงปฏิบัติสำำนักงำนฯ 3 เร่ือง ได้แก่ กฎหมำยและระเบียบ ระเบียบพัสดุและกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง และมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน

แผนงำนที่   2.   สรำ้งกำรสื่อสำร รับรู้ ถึงแนวทำงกำรให้บริกำรของสำำนักงำนฯ แก่ผู้รับบรกิำร 
ตารางท่ี 16 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด สรำ้งควำมเข้ำใจในหลักกำร กระบวนกำรให้กับผู้รับบรกิำร

ตวัชี้วดั ไม่เกิดกำรร้องเรียน ในกำรดำำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิบัติของสำำนักงำนฯ

Risk
Owners ผอ.กลุ่มงำนบริหำรสำำนักงำน Task

Owners ผจก.สว่นประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองคก์ร

ค่ำระดับ

5 มีกำรทบทวนช่องทำงกำรสื่อสำรจำกประเมินในปี 2562

4 มีกำรจดัทำำแผนกำรประชำสัมพันธ์ โดยกำำหนดให้ช่องทำงกำรให้บรกิำรของสำำนักงำน
เป็นส่วนหน่ึงของแผน 

3 จัดทำำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ แนวทำงกำรให้บริกำรของสำำนักงำนฯ ผำ่น
ช่องทำงต่ำงๆ 

2 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสำำนักงำนฯ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
1 ไม่เกิดข้อร้องเรียนกำรดำำเนินงำนโครงกำร

R05 เกิดข้อผิดพลาดจากการดำาเนินงานโครงการขนาดใหญ่
แผนงำนที่   1   กำรศึกษำกฎ ระเบียบ ตลอดจนแผนรองรับ ทั้งกอ่นและหลังกำรจัดงำน Word Expo 2020
ตารางท่ี 17 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด กำรศึกษำกฎ ระเบียบและกำรควบคุมกำรดำำเนินงำน ให้เป็นไปตำม
แผนกระบวนกำร  Word Expo 2020 

ตัวชีว้ัด มีแผนรองรับเพื่อเตรียมควำมพร้อมระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง และหลังกำรจัดงำน

Risk
Owners

รองผู้อำำนวยกำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และบริหำร

Task
Owners ผู้อำำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์

คำ่ระดับ

5 ศึกษำ กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกอ่อำคำรแสดงในงำน Word Expo 2020

4 จัดทำำแผนปฏิบัติกำรในสว่นที่เกี่ยวข้องทั้งในขณะก่อสร้ำงอำคำร ขณะดำำเนินกำรจดั
งำน และแผนควบคุมกำรรื้อถอน ซ่ึงเป็นไปตำมข้อกำำหนด

3 กำำหนดผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสำำนักงำนฯ เพือ่ดำำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำร

2 นำำเสนอแผนปฏิบัตกิำร ต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
1 ประเมินผลกระทบตำมแผนกำรดำำเนินงำน 

แผนงำนที่   2   กำรศึกษำกฎ ระเบียบและควบคุมกำรดำำเนินงำน ให้เป็นไปตำมกระบวนกำรของโครงกำร
ก่อสร้ำงอำคำรสถำบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (อำคำร 1)
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ตารางท่ี 18 แสดงเกณฑ์คำ่ระดับ ตัวชี้วัด แผนงำน กำรศึกษำกฎ ระเบียบและจดัทำำระบบควบคุมกำรดำำเนิน
งำน ให้เป็นไปตำมกระบวนกำรของโครงกำรก่อสรำ้งอำคำรสถำบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

ตวัชี้วดั แผนรองรับเพื่อเตรียมควำมพร้อมระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง และหลังกำรก่อสรำ้ง

Risk
Owners

รองผู้อำำนวยกำร 
กลุ่มโครงกำรพิเศษ

Task
Owners

1.ผู้ช่วยผู้อำำนวยกำรกำำกับสถำบันไอโอทีและ
นวัตกรรมดิจิทัล
2.ผอ.ฝ่ำยบริหำรกำรคลังและบริหำรกลำง
3.ผอ.ฝ่ำยกจิกำรสำำนักงำน

ค่ำระดับ

5 มีกำรศึกษำ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสรำ้งอำคำร 
4 มีกำรจดัทำำแผนงำน ระบบควบคุมงำนก่อสร้ำง และแผนกำรจดัหำรำยได้
3 สำมำรถดำำเนินกำรไดต้ำมแผนงำน และแผนเงิน รอ้ยละ 75
2 สำมำรถดำำเนินกำรไดต้ำมแผนงำน และแผนเงิน รอ้ยละ 100

1 มีรำยงำนผลกำรตดิตำมกำรดำำเนินงำนตำมแผนงำน และแผนเงิน และแผนกำรจดัหำ
รำยได้

ภาคผนวก
ตารางท่ี 19 แสดงคำ่ระดับควำมเสี่ยง ณ ไตรมำส 1/2563

กิจกรรม โอกาส
ท่ีจะเกิด

ผลกระ
ทบ

ระดับความเสีย่ง

ไตรมาส 1
R01 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 5 5 25
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กิจกรรม โอกาส
ท่ีจะเกิด

ผลกระ
ทบ

ระดับความเสีย่ง

ไตรมาส 1
2561-2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงำนที่ 1. กำรจดัทำำกลไก เพื่อขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนแม่
บทฯ
แผนงำนที่ 2. กำรตดิตำมแผนงำน โครงกำร เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่
บทฯ
R02 ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานขับ
เคลื่อนแผนแม่บทฯ

5 5 25แผนงำนที่ 1. กำรดำำเนินงำนโดยให้ควำมสำำคัญกับโครงกำรที่มี
ควำมรว่มมือกับหน่วยงำนภำยนอก
แผนงำนที่ 2. กำรจดัหำรำยได้ นอกจำกงบประมำณปกติ
R03 กระบวนการล่าช้า จากการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

4 5 20
แผนงำนที่ 1. กำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในให้รองรับระบบงำน
อิเล็กทรอนิกสท์ุกระบบงำน
แผนงำนที่ 2. กำรพัฒนำกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริม ให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
R04 เกดิข้อร้องเรียนจากการดำาเนินงานของสำานักงานฯ

3 5 15
แผนงำนที่ 1. กำรสรำ้งควำมควำมเข้ำใจ ในหลักกำร กระบวนกำร
ทำำงำนให้กับพนักงำน 
แผนงำนที่ 2. สรำ้งกำรสื่อสำร รับรู้ ถึงแนวทำงกำรให้บริกำรของ
สำำนักงำนฯ แก่ผูร้ับบริกำร 
R05 เกิดข้อผิดพลาดจากการดำาเนินงานโครงการขนาดใหญ่

4 5 20

แผนงำนที่ 1. กำรศึกษำกฎ ระเบียบตลอดจนแผนรองรับ
ทั้งก่อนและหลังกำรจัดงำน Word Expo 2020
แผนงำนที่ 2. กำรศึกษำกฎ ระเบียบและควบคุมกำรดำำเนินงำน 
ให้เป็นไปตำมกระบวนกำรของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำบันไอ
โอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (อำคำร 1)
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