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แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมประมง ปี 2565 – 2570 จัดทำข้ึน
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการระบุ
ความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียง  
โดยมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กร เน่ืองจากความเส่ียงอาจนำไปสู่ผลเสียหรือความสูญเสีย
ท้ังทางตรงและทางอ้อม องค์กรจึงต้องเข้าใจประเภทของความเส่ียงท่ีเผชิญอยู่เพ่ือท่ีจะได้เลือกวิธีการได้อย่าง
เหมาะสมในการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรสามารถรองรับได้ และทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร กรมประมง ฉบับน้ีจะเป็นแนวทางในการลดความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อกระบวนการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมประมง ต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
กรมประมง ในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการประมง เพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรประมง ควบคุมการทำประมง และการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีมาตรฐานถูกสุขอนามัย มีปริมาณ
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลก ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังน้ัน เพ่ือให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน จึงจำเป็นต้องมีแผนบริหารความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น การถูกโจมตีจาก Hacker DDos หรือ โปรแกรม Malware  

ท่ีเข้าแทรกแซงระบบ เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของกรมประมง 
2. เพ่ือทำให้สามารถวางแผนควบคุมและแก้ไขความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

อันจะก่อให้เกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ือทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบต่อเน่ือง และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  

ความหมายของการบริหารความเส่ียง 
1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์บริการกระทำใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
ท้ังในด้านด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน งบประมาณ และการบริการ ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัด
จากผลกระทบ (Impact) ท่ีได้รับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

2. การบริหารความเส่ียง หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดำเนินงาน
ต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับ
ของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นสำคัญ 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร การบริหาร/จัดการความเส่ียง รวมท้ังการกำหนด
แนวทางการดำเนินงานหรือมาตรการควบคุมหรือป้องกันหรือลดความเส่ียง ซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ 

ในการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ข้ันตอน (รูปท่ี 1) ดังน้ี 

 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 
1. การระบุปัจจัยเส่ียง (Event Identification) 
ความเส่ียงมีสาเหตุจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของหน่วยงานหรือผลการปฏิบัติงาน ท้ังในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียง
จำเป็นต้องต้ังคำถามว่า “เหตุการณ์ใด”(Event) หรือ “กิจกรรมใด” (Activities) ของกระบวนการปฏิบัติงาน (Process)  

ท่ีอาจเกิดความผิดพลาด เสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective) ท่ีกำหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินใดท่ีจะต้อง
ดูแลป้องกันรักษา 
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2. การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 
หลังจากระบุปัจจัยเส่ียงแล้วข้ันตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ความเส่ียง เทคนิคในการวิเคราะห์ความเส่ียง

มีหลายวิธี การวัดความเส่ียงท่ีเป็นตัวเลขว่ามีผลกระทบต่อหน่วยงานเท่าไรน้ันเป็นส่ิงท่ีทำได้ยากโดยท่ัวไปจะวิเคราะห์
โดยการประมาณโอกาส (Opportunity/Likelihood) และความถ่ี (Frequency) ท่ีความเส่ียงอาจเกิดข้ึนว่ามีมาก
หรือน้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณา ผลกระทบ (Impact)จากความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญ (Category) 

ของความเส่ียงท่ีมีผลต่อหน่วยงานกรมประมงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน ดังน้ี 

หลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
หลักเกณฑ์ท่ีใช้วัดความเส่ียง (Risk Measurement) พิจารณาจากเหตุการณ์ (Events) ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจ

เกิดข้ึนซ่ึงมีผลกระทบทำให้ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ความเป็นไปได้หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) 
2. ผลกระทบ/ความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
3. ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ความหมาย ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถรวบรวมข้อมูล เพ่ือนำมาวิเคราะห์ 

และวัดผลกระทบได้ เป็นตัวเลขท่ีนับจำนวนได้ ในการวัดกำหนดให้เป็นจำนวนจริง 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood) เชิงปริมาณ 

 ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง 
(Impact) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คำอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มากกว่า 12 คร้ัง ต่อปี 5 สูงมาก >10 ล้านบาท 
4 สูง 2 - 11 คร้ัง ต่อปี 4 สูง >2.5 แสนบาท -10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง 1 คร้ัง ต่อปี 3 ปานกลาง >50,000 - 2.5 แสนบาท 
2 น้อย 1 คร้ัง ต่อ 2 - 3 ปี 2 น้อย >10,000 - 50,000บาท 
1 น้อยมาก 1 คร้ัง ต่อ 4 - 5 ปี 1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
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เกณฑ์การวัดความเส่ียงเชิงคุณภาพ 
 ความหมาย ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถรวบรวมข้อมูล เพ่ือนำมาวิเคราะห์ 

และวัดผลกระทบได้ในเชิงคุณภาพความเส่ียงบางเร่ืองต้องใช้การพิจารณาตัดสินใจโดยผู้เช่ียวชาญ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง 
(Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คำอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิด

เกือบทุกคร้ัง 
5 สูงมาก เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

และไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
4 สูง มีโอกาสในการเกิด 

ค่อนข้างสูง 
4 สูง เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

และมีการปรับปรุงแก้ไข  
แต่ยังไม่ดีข้ึน 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 3 ปานกลาง เกิดข้ึนเป็นบางคร้ัง 
มีการปรับปรุงแก้ไขได้ส่วนใหญ่ 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิด 
แต่นานๆ คร้ัง 

2 น้อย เกิดข้ึนน้อยและแก้ไข 
ได้เป็นส่วนใหญ่ 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณี 
ยกเว้น 

1 น้อยมาก ไม่เกิดข้ึนหรือหากเกิด 
สามารถแก้ไขได้ 

เราควรให้ความสำคัญต่อความเส่ียงท่ีมีระดับสูงและมีโอกาสเกิดข้ึนสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเส่ียง 
ท่ีมีระดับต่ำ และโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงมีน้อย การวิเคราะห์ความเส่ียงของสองจุดน้ีต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก 
ว่าควรอยู่ระดับใด เพราะการวัดผลความเส่ียงทำได้ยากโดยอาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใด ซ่ึงอาจแสดงได้ดังน้ี 

Risk Model 

5 H H E E E    
4 M H H E E  E Extreme 
3 L M M H E  H High 
2 L L M H E  M Medium 
1 L L M H H  L Low 

 1 2 3 4 5    
 

 

 

โอกาสเกิด 

ผลกระทบ 
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อาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ความเส่ียงมีหลักในการวิเคราะห์ 3 ประการ คือ 

• โอกาส (Likelihood)หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงมีมากน้อยแค่ไหน มีความถ่ีอย่างไรมีความถ่ี
หรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะมีความถ่ีต้ังแต่น้อยมากจนถึงสูงมากแบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ 1 2 3 4 5  

• ผลกระทบ (Impact)หมายถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหรือความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงว่า 
มีมากหรือน้อยแค่ไหน ซ่ึงจะพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบมีต้ังแต่รุนแรงน้อยมากจนถึงมากท่ีสุดมี 5 ระดับ 
คือ 1 2 3 4 5  

• ผลกระทบกับภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง การพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อภารกิจหลักขององค์กร 
ว่ามีผลกระทบมากหรือน้อย เพียงใด แค่ไหนการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องค้นหาปัจจัยเส่ียงและพิจารณาประเด็น
ความเส่ียงเหล่าน้ันโดยใช้หลักการท้ัง 3 หลักอย่างบูรณาการ ซ่ึงการวิเคราะห์ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีทำได้ยาก 
และต้องอาศัยวิจารณญาณและการไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วน 

3. การจัดการความเส่ียง (Risk Response) 
เป็นข้ันตอนการกำหนดวิธีการเพ่ือลดความเส่ียง เม่ือทราบความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญและโอกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียงแล้ว ควรวิเคราะห์สาเหตุท่ีทำให้เกิดความเส่ียงและพิจารณาว่าจะจัดการกับความเส่ียงน้ันอย่างไร  
ในการพิจารณาเลือกวิธีดำเนินการต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเส่ียงน้ัน เปรียบเทียบกับประโยชน์
ท่ีจะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ ท้ังน้ีควรพิจารณาว่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายใน (Internal) เช่น ระบบการทำงานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาดและโครงสร้าง
ขององค์กรหรือปัจจัยภายนอก (External) เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ท่ี
มีผลบังคับ รวมถึงต้องพิจารณาว่าเป็นความเส่ียงด้านใดกรณีเป็นความเส่ียงเก่ียวกับหน่วยงานโดยรวม ส่วนใหญ่
เกิดจากปัจจัยภายนอก (External) ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม การป้องกันหรือการลดความเส่ียงกระทำได้ 
โดยการบริหารความเส่ียง (Risk management) โดยแยกประเภทของความเส่ียง ดังน้ี 

1) ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

• ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

• ความเส่ียงในการดำเนินงาน (Operational Risk)  

• ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)  

• ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  
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2) การจัดการความเส่ียงการป้องกันหรือลดความเส่ียงสามารถจัดการได้โดย 
• การหลีกเล่ียง (Avoiding) คือการหยุดดำเนินการหรือหลีกเล่ียงการดำเนินการหรือหลีกเล่ียง

เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงเช่น การใช้โปรแกรมท่ีไม่ถูกลิขสิทธ์ิ  

• การแบ่งความรับผิดชอบ (Sharing/Transfer) คือการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนเข้ามามีส่วนช่วย 
ในการจัดการกับความเส่ียงเช่น การจ้างบริการดูแล และบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service Agreement : MA) 

• การลด (Reducing/Reduction) คือการควบคุมเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือลดผลกระทบ
จากความเส่ียง 

• การยอมรับ (Accepting) คือการยอมรับความเส่ียงน้ันเน่ืองจากได้ลดความเส่ียงลงจนเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว
หรือค่าใช้จ่ายในการลดความเส่ียงสูงและไม่คุ้มค่าท่ีจะดำเนินการ 

 

4. การติดตาม รายงานและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเส่ียงท่ีได้กำหนดไว้ 
การติดตามผลการดำเนินงาน การนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแนวทางมาใช้ปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสท่ี 

เกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายของผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียง ในโครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่มีกิจกรรม
ควบคุมความเส่ียง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเส่ียง ทางเลือกในการบริหารความเส่ียง 
มีหลายวิธีซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจเป็นการยอมรับความเส่ียง 
การลด/การควบคุมความเส่ียง การกระจายความเส่ียง หรือการหลีกเล่ียงความเส่ียงเม่ือองค์กรทราบความเส่ียง 
ท่ียังเหลืออยู่จากการประเมินความเส่ียง และการประเมินการควบคุมแล้วให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย
แต่ละทางเลือก เพ่ือตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจาก 

4.1 พิจารณาว่ายอมรับความเส่ียง หรือจะกำหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
4.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก

มาตรการดังกล่าวว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
4.3 กรณีเลือกกำหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเส่ียงให้กำหนดวิธีควบคุมในแผนบริหารความเส่ียง 
4.4 ในคร้ังต่อไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเส่ียงในคร้ังก่อนหน้า มาใช้ประกอบการ 

ดำเนินการบริหารความเส่ียงตามกระบวนการ หากพบว่ายังมีความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญซ่ึงอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานขององค์กร ให้นำมาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเส่ียงด้วยการรายงานผล
การวิเคราะห์ประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง ว่ามีความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หรือไม่ถ้ามีเหลืออยู่ให้วิเคราะห์ 

ว่ามีอยู่ในระดับความเส่ียงสูงมากเพียงใด และมีวิธีการจัดการความเส่ียงน้ันอย่างไรเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ 
และส่ังการ 
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5. การทบทวนการบริหารความเส่ียง โดยระบุกรอบเวลาในการทบทวนอย่างชัดเจน 
เป็นข้ันตอนการติดตามภายหลังจากได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงว่ามีความเส่ียงด้านใดบ้างแล้ว

เพ่ือให้ม่ันใจว่าแผนการบริหารความเส่ียงน้ันมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การทบทวนการบริหารความเส่ียงยังเป็นการประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีเลือกใช้ และเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการ
ควบคุม โดยอาจติดตามผลเป็นรายคร้ังตามรอบระยะเวลา หรือการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 

ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1. ความเส่ียงด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยจากธรรมชาติ 

และภัยท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น วาตภัยอุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย
รวมถึงการไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และระบบส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

2. ความเส่ียงด้านระบบเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
กับระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคาม
ทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

3. ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการทำงานของระบบสารสนเทศ
และการจัดเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศ ท่ีอาจเกิดความเสียหายจากการใช้โปรแกรมท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ไม่มีการอัพเดทโปรแกรม
ให้ทันสมัย เพ่ือลดช่องโหว่ท่ีอาจเกิดจาก Bug ของซอฟต์แวร์น้ัน  ๆตลอดจนความเส่ียงจากการถูกบุกรุกข้อมูล การสูญหาย
ของข้อมูล ความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์จากภัยต่าง ๆ 

4. ความเส่ียงด้านบุคลากร (Human Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท้ังในด้านการวางแผนการตรวจสอบการทำงาน การมอบหมายหน้าท่ี
และสิทธ์ิของบุคลากรและคณะทำงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดำเนินการทุกฝ่ายอย่างละเอียด เพ่ือให้บุคลากร 
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ัง
บุคลากรภายนอกท่ีเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงล้วนแต่เป็นความเส่ียงท้ังส้ิน 
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แผนภูมิแนวทางและข้ันตอนการบริหารความเส่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการความเส่ียงท่ีได้ระบุไว้ 
เพ่ือการประเมิน 

ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ 
เส่ียงไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ระดับท่ีพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเส่ียง 

เคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้อง 
จัดการความเส่ียงเพ่ือให้อยู่ในระดับท่ี 

ยอมรับได้ต่อไป 
 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
จำเป็นต้องเร่ง 
จัดการแก้ไขทันที 

E 
(Extreme) 

H 
(High) 

M 
(Medium) 

L 
(Low) 

การให้คะแนนความเป็นไปได้ 
และผลกระทบของความเส่ียง 

 

การประเมิน 
ระดับความเส่ียง 

 

การตอบสนองและการจัดการ 
ความเส่ียง 

 

จัดทำแผนบริหารความเส่ียง 

ติดตามและทบทวน 

สรุปและรายงานผล 

ระบุผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียง 

ระบุทรัพยากรท่ีจำเป็นและระยะเวลา 
เช่นงบประมาณ ทรัพย์สิน เป็นต้น 
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กระบวนการจัดทำการบริหารความเส่ียง 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

คณะทำงานด้านความม่ันคงปลอดภัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จัดทำแผนบริหารความเส่ียงด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดำเนินการให้ถือปฏิบัติ 

ติดตามและประเมินความเส่ียง 

จัดทำสรุปรายงานสรุปผล 
การดำเนินงาน 

ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำการ 
บริหารความเส่ียง โดย 
1. ค้นหาและระบุปัจจัยเส่ียง 
2. วิเคราะห์แนวทางและข้ันตอนการ 
จัดทำการบริหารความเส่ียง 
3. กำหนดมาตรการ รวบรวม 
แผนการจัดการความเส่ียงพร้อม 
แนวทางการจัดการความเส่ียงตาม 
กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 

นำเสนอผู้บริหารพิจารณา 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 
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ตารางวิเคราะห์ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง แนวทางการควบคุม 

โอกาส(เชิง
ปริมาณ) 

ผลกระทบ 

1. ความเสี่ยงด้านระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูล 

ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
อาจเกิดความเสียหาย 

เจ้าหน้าทีอ่าจไม่สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการได้ 

2 4 M 1. สำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ 
และฐานข้อมูล 
2. ทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ 
และฐานข้อมูล 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศอาจจะ
ดำเนินการไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่
ได้ตั้งไว ้เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณ
ในขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพออาจ
กระทบต่อการดำเนินงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

3 2 M แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดของงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ 

2. ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจเกิดภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร ์
ที่เกิดกับระบบสารสนเทศหรือระบบ
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการและการใช้งานระบบ
สารสนเทศอาจมีปัญหาขัดข้อง 
ไม่สามารถให้บริการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 H ดำเนินการป้องกันและแก้ไขตาม 
1) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
กรมประมงส่วนที่ 14 นโยบายป้องกัน
ระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก 
(Firewall & IPS Policy) 
2) แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
3) แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Contingency Plan)  
กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง แนวทางการควบคุม 

โอกาส(เชิง
ปริมาณ) 

ผลกระทบ 

2. ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 
 

อาจเกิดภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร ์
ที่เกิดกับระบบสารสนเทศหรือระบบ
เครือข่าย (ต่อ) 

การให้บริการและการใช้งานระบบ
สารสนเทศมีปัญหาอาจขัดข้อง 
ไม่สามารถให้บริการได้ (ต่อ) 
 

4) แผนบริหารความต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Business 
Continuity Planning: BCP) กรณเีมื่อ
เกิดเหตุการณ์ระบบเครือข่ายหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ถูกคุกคาม 
5) จัดหาอุปกรณ์และ Software เพื่อ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ป้องกัน ควบคุมภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร ์

 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจ
ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได ้

อาจไม่สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

2 3 M 1. ตรวจสอบสถานะการใช้ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน 
2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
กรมประมงส่วนที่ 5 นโยบายการควบคุม
การเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย 
(Network Access Control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส
คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 

ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
อาจทำให้ระบบและข้อมูลเกิด
ความเสียหายและไม่สามารถใช้
งานได ้
 
 
 
 
 

2 4 M 1. สำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ 
และฐานข้อมูล 
2. ทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ 
และฐานข้อมูล 
3. จัดหาระบบสำรองเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศสามารถทำงานได ้
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง แนวทางการควบคุม 

โอกาส(เชิง
ปริมาณ) 

ผลกระทบ 

2. ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 
 

อาจเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส
คอมพิวเตอร ์(ต่อ) 
 

อาจทำให้ระบบและข้อมูล 
เกิดความเสียหายและไม่สามารถ 
ใช้งานได ้(ต่อ) 

4. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
กระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์ 
ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติในการป้องกัน
ภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร ์
(Malware) 
5. ดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
กรมประมงส่วนที่ 13 นโยบายป้องกันไวรัส 
และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ด ี(Virus and 
Malicious software Protection  Policy) 
6. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจจะมีบุคคลเข้าห้อง Data Center 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงห้อง Data Center 
ได ้อาจจะทำลายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือก่อให้เกิด 
ความเสยีหายต่อระบบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 4 M 1. ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย 
การเข้า-ออกห้อง Data Center 
2. ดำเนินการตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ กรมประมงส่วนที่ 1 
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and 
Environment Security Policy)  
ส่วนที่ 2 นโยบายการควบคุมการ เข้า-ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย  
(Network System Control Room Policy) 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง แนวทางการควบคุม 

โอกาส(เชิง
ปริมาณ) 

ผลกระทบ 

3. ความเสี่ยงด้านกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 

อาจเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
จนอาจไม่สามารถใช้งานได ้

2 4 M 1. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
ดับเพลิง 
2. จัดหาระบบสำรองเพื่อให้ระบบสารสนเทศ
สามารถทำงานได ้
3. ดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไข
ตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Business Continuity Planning: BCP) 
และแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) กรณีไฟไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบกระแสไฟฟ้าอาจขัดข้อง/ ไฟฟ้าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศจนอาจ 
ไม่สามารถใช้งานได ้
 
 
 
 
 

4 4 E 1. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่อง
สำรองไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
2. จัดหาระบบสำรองเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศสามารถทำงานได ้
3. ดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไข
ตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan)  
กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด 
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานเลขานุการกรม การไฟฟ้านครหลวง 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง แนวทางการควบคุม 

โอกาส(เชิง
ปริมาณ) 

ผลกระทบ 

3. ความเสี่ยงด้านกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

อาจเกิดเหตุการณ์โรคระบาดส่งผลให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่
เป็นไปตามแผน 

เจ้าหน้าทีอ่าจไม่สามารถ 
มาปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
จึงทำให้การกำกับ ดูแล  
การให้บริการด้านสารสนเทศ 
และการสื่อสารไม่ครอบคลุม
เท่าที่ควร 

1 2 L 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า  
และระบบรักษาความปลอดภัย  
สำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
2. ดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไข
ตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Business 
Continuity Planning: BCP) และแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency 
Plan) กรณีเกิดโรคระบาด 
3. ปรับกระบวนการทำงาน และจัดหาอุปกรณ์ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที ่
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ที่หน่วยงานได้ตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 L 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า  
และระบบรักษาความปลอดภัย  
สำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง แนวทางการควบคุม 

โอกาส(เชิง
ปริมาณ) 

ผลกระทบ 

3.ความเสี่ยงด้านกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

อาจเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม (ต่อ) อาจไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ที่หน่วยงานได้ตามปกติ (ต่อ) 

2. ดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไข
ตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Business 
Continuity Planning: BCP) และแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency 
Plan) กรณีน้ำท่วม 

 อาจเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
จนอาจไม่สามารถใช้งานได ้

1 4 M 1. จัดหาระบบสำรองเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศสามารถทำงานได ้
2. ดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไข
ตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Business 
Continuity Planning: BCP) และแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency 
Plan) กรณีแผ่นดินไหว 

 อาจเกิดเหตุการณ์จลาจล การชุมนุม / 
เหตุการณ์ความไม่สงบ / สถานการณ์
ทางการเมือง 

เกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือ
ความไม่สงบเรียบร้อย อาจทำให้
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

1 3 L ดำเนินการป้องกันและแก้ไขตามแผนบริหาร
ความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Business Continuity Planning: BCP) 
และแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Contingency Plan)  
กรณเีกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง 
หรือจลาจล 
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ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง แนวทางการควบคุม 

โอกาส(เชิง
ปริมาณ) 

ผลกระทบ 

4. ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
(Human Risk) 
 

เจ้าหน้าที่อาจจะมีการนำอุปกรณ์
เคลื่อนที ่(Smart Phone, Tablet, PC) 
ส่วนตัวเข้ามาเชื่อมระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานโดยขาดความระมัดระวัง 
ในการใช้งาน 

อาจเกิดช่องโหว่ของการระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานและอาจมีการโจมตี 
ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได ้

3 3 M 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัย
สารสนเทศให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 
2. กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด 

 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน
อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ทั้งด้าน Hardware และ Software 
อย่างปลอดภัย 

ระบบอาจเสียหายหยุดชะงัก 
การทำงาน 

3 3 M สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานที่ถูกวิธ ี

 เจ้าหน้าที่อาจจะใช้ทรัพยากร 
ของหน่วยงาน ทำผิดกฎหมาย เช่น  
การดาวน์โหลดโปรแกรม ภาพยนตร์
หรือเพลงที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  
เป็นต้น 

1. อาจสูญเสีย Bandwidth  
ในเครือข่าย สำหรับการปฏิบัติงาน 
2. อาจถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
จากบุคคลภายนอก 

3 3 M 1. กำหนด Policy ของอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยและตรวจสอบการทำงานระบบ
อย่างสม่ำเสมอ และการเปิด Port เท่าที่
จำเป็น 
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
อย่างเคร่งครัด 
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แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมประมง 
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แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมประมง 
กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง บรรลุเป้าประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
 

ประเภทความเสี่ยง/ 
กิจกรรม แผนปฏิบัต ิ ระยะเวลา 2565 2566 2567 2568 2569 2570 ผู้รับผิดชอบ 

1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 

1. ภัยคุกคาม 
ทางคอมพิวเตอร ์

1. ติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 
2. ติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันการเรียกค่าไถ่

สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3. ดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขตาม

แนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ กรม
ประมง  
 
  

1 ครั้ง/ป ี
 

1 ครั้ง/ป ี
 
 
 

ตามความ

เหมาะสม 
 

  
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  ศทส. 

ประเภทความเสี่ยง/ แผนปฏิบัต ิ ระยะเวลา 2565 2566 2567 2568 2569 2570 ผู้รับผิดชอบ 
1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระยะเวลา มีนาคม 2565 - กันยายน 2570 
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กิจกรรม 
2. ระบบกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง/ ไฟฟ้าดับ 

1. ตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของ

เครื่องสำรองไฟฟ้า 
(UPS) และเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า 
(Generator) 

2. จัดหาระบบสำรอง
เพื่อให้ระบบ

สารสนเทศสามารถ

ทำงานได้ 

ทุกวัน                   ศทส. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายช่ือคณะทำงานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
คณะทำงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. นายดำรงค์  เกิดกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวกนกอร  ห่อนาค นักวิชาการประมงปฏิบัติการ คณะทำงาน 
3. นางสาววิภาวี  ศรีสุนทร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ คณะทำงาน 
4. นางสาววิลาสินี  โพธ์ิพันธ์ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
5. นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทำงาน 
6. นายกิติพร  เจียรสมจิตร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ คณะทำงาน 

  และเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมดำเนินการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นางสาวเบญญาภา  พวงทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวธัญดา  สอนศิลป์     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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