เป้าหมายบริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดสําคัญระดับ
หน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฎิบัติการ (ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2555
FRM 001.1
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
มาตรการ / กิจกรรมการ
ระดับความเสี่ยง มาตรการ / ทางเลือกการ ผู้รับผิดชอบ /
ระดับความเสี่ยงที่ คําอธิบาย / คํา
จัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง เจ้าของความเสี่ยง คาดหวัง ส.ค.55
ความสําเร็จของตัวชี้วัด ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
ณ ต.ค.54
ชี้แจง
/ เพิ่มเติม
(6)

(1)
ให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบท้องถิ่น (LAN) และ
แบบสากล (INTERNET)
ที่มีความเสถียรภาพ
อย่างต่อเนื่อง

(2)
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มี
เสถียรภาพ

(3)
(4)
เครื่องคอมพิวเตอร์จํา
ระบบเครือข่าย
Username และ
สารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Password
ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง

(5)
มีการจัดทําและแจ้งเวียน
หน่วยงานต่างๆ ให้ทราบถึง
- ประกาศสํานักงานปลัด
นโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร [27 ม.ค.53]
- ระเบียบปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เจ้าหน้าที่จดUsername เทคโนโลยีสารสนเทศ
และPasswordไว้ที่เครื่อง - คู่มือ USER สป.สธ. เล่ม
คอมพิวเตอร์
คู่มือและข้อปฏิบัติสําหรับ
USER สป.สธ. [มี.ค.54]
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม
คู่มือในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง
เจ้าหน้าที่ยังไม่ตระหนัก
อย่างจริงจังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ICT

เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบและ
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ความปลอดภัยด้าน IT

หน ้า 1

ผล
กระทบ
(6-1)
3.29

3.23

2.43

โอกาส
เกิด (6-2)
(7)
3.85 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และ
Banner รณรงค์เรื่องการใช้
Computer อย่างปลอดภัย
พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้
เห็นความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามนโยบายความ
ปลอดภัยและคู่มือการ
ปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
ให้ทุกหน่วยงานนําไป
3.13 เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบอย่างทั่วถึงและ
ประชาสัมพันธ์ในหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.64

(9)
ผล
โอกาส
กระทบ เกิด (9-2)
(8)
ศูนย์เทคโนโลยี (9-1)
3.29
2.00
สารสนเทศและ
การสื่อสาร และ
สํานักสารนิเทศ

3.23

2.00

2.43

3.00

3.56

4.14

3.56

3.00

3.55

2.90

3.55

2.00

(10)

เป้าหมายบริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดสําคัญระดับ
หน่วยงาน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของตัวชี้วัด

มาตรการ / กิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่

ระดับความเสี่ยง
ณ ต.ค.54

มาตรการ / ทางเลือกการ ผู้รับผิดชอบ /
ระดับความเสี่ยงที่
จัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง เจ้าของความเสี่ยง คาดหวัง ส.ค.55
/ เพิ่มเติม

(6)
(1)

(2)

(3)

(4)
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
เบื้องต้นในการติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานในปัจจุบันเกิดอาการ
ประมวลผลล่าช้ากว่าปกติ

(5)
มีการจ้างช่างเทคนิคจาก
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเพื่อให้บริการซ่อม
บํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์แก่
เจ้าหน้าที่ภายในอาคาร
สํานักงานปลัด

กระแสไฟฟ้าของอาคาร ได้ดําเนินการแยกหม้อแปลง
สํานักงานปลัดกระทรวง ไฟฟ้าสําหรับอาคาร
สาธารณสุขขัดข้องหรือ เรียบร้อยแล้ว
ดับบ่อย

ผู้เสนอแผน

ผล
กระทบ
(6-1)
3.66

3.19

3.09

(9)

โอกาส
เกิด (6-2)
(7)
3.02 จัดทําคู่มือให้เจ้าหน้าที่ใน
การดูแล บํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อลดสาเหตุ
ของการที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า
3.66 รวมทั้งพัฒนาทักษะการ
ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

3.50

ผล
โอกาส
กระทบ เกิด (9-2)
(8)
ศูนย์เทคโนโลยี (9-1)
3.66
2.00
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ขอให้ทุกหน่วยงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่า
สํานักบริหาร
ยังคงเป็นปัญหาอยู่อีกหรือไม่
กลาง
หากพบว่ายังเป็นปัญหาต่อ
หน่วยงาน ให้ส่ง mail แจ้ง
รายละเอียดที่พบ มายัง
ศทส. เพื่อรวบรวมนําเสนอ
ผู้บริหารแก้ปัญหาต่อไป

3.19

3.00

3.09

2.00

ผู้อนุมัติแผน
(นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล)
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27 / เม.ย. / 2555

(นายแพทย์โสภณ เมฆธน)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27 / เม.ย. / 2555

หน ้า 2

คําอธิบาย / คํา
ชี้แจง

(10)

