แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
กก.ตชด.๑๔
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระบวนงานที่ ๔ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์
และเสนอแนะนโยบาย

สำรบัญ
หลักการและเหตุผล
ความสาคัญของกระบวนงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
ผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนงาน
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน
แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง
จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง
วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน
กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
แผนการดาเนินงาน

หน้ำ
๑
๑
๒
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙
๙
๑๑

๑

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

กระบวนงานที่ ๔ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
๑. หลักการและเหตุผล
กองกำกับ กำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ มีภ ำรกิจ ในกำรเฝ้ำ ระวัง และแก้ไ ขปัญ หำ
สถำนกำรณ์ช ำยแดน เพื่อ ควำมสงบเรีย บร้อ ยและควำมมั ่น คงของรัฐ ในพื ้น ที ่ช ำยแดนฝั ่ง ตะวัน ตก
(๔ จังหวัด) ซึ่งในกำรดำเนิน งำนจะต้องมีควำมสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของหน่ว ยเหนือ
และแผนงำนเชิง รุกของรัฐ บำลในต่อต้ำ นกำรทุจ ริตคอร์รัปชั่น ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบเมื่อวันที่ ๘
พฤษภำคม ๒๕๕๕ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทำงดำเนินกำรตำมแผนกำรส่งเสริม และพัฒนำธรรมำภิบำลใน
ภำครำชกำรเพื่อบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีอย่ำงยั่งยืน ที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ เมษำยน
๒๕๕๕ นอกจำกนี้ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ได้มีกำรจัดทำคำรับรองและกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน และได้กำหนดให้หน่วยในสังกัดนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
ดังนั้น กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ จึงได้มีกำรดำเนินจัดทำโครงกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ รำชกำร โดยคัดเลือกกระบวนงำนที่ ๔ กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ วิเครำะห์
และเสนอแนะนโยบำย เป็นกระบวนงำนในกำรจัดทำแผนสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ รำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ความสาคัญของกระบวนงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ เป็นบริกำรข้อมูลข่ำวสำร คำสั่ง ประกำศ กฎ/ระเบียบ ข้อมูล
สถิติหรือเรื่องรำวต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ โดยให้บริกำรกับผู้เข้ำใช้
งำนสำรสนเทศ ทั้งบุคลำกรภำยใน และประชำชนทั่วไป โดยมีสถิติกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศ ดังนี้
จำนวนกำรเข้ำชมเว็บไซต์โดยเฉลี่ย
http://www.bpp14.go.th
๑๕ ครั้ง/วัน

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ำใช้งำน ช่วงเวลำที่มีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำย
ในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของหน่วย
๒๐๐ คน
๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒

จำกสถิติกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศ พบว่ำ มีผู้เข้ำใช้งำนในระบบสำรสนเทศของกองกำกับ
กำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ เป็นจำนวนน้อย แสดงให้เห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำรอำจยังไม่ครอบคลุม
หรือไม่เป็นที่น่ำสนใจ หรือยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน ทำให้ประชำชนไม่ทรำบภำรกิจและกำร
ปฏิบัติงำนของตำรวจตระเวนชำยแดนในภำพรวม ดังนั้น กระบวนงำนกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ จึงเป็น
กระบวนงำนที่มีควำมสำคัญ สำมำรถส่งผลกระทบต่อประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับที่สูงได้ ซึ่งจะ
เป็นส่วนสำคัญที่สำมำรถนำไปเสนอแนะนโยบำยและกำรให้บริกำรที่ดีต่อไป
ผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนงาน
กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ อำจเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอน โดยกำร
ทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นได้ มีดังนี้
๑. กำรไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูลที่เท็จจริง
๒. กำรมีข้อมูลประกอบกำรเสนอแนะนโยบำยและกำรให้บริกำรที่ไม่เพียงพอ
๓. กำรปรำศจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ไม่มีกำรควบคุม ติดตำมอย่ำงเป็นระบบ
เมื่อมีกำรทุจริตเกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่
กับระดับโอกำสที่กำรทุจริตนั้นจะเกิดขึ้นกับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกำรทุจริต นั่นคือควำมเสี่ยง
ที่อำจจะเกิดกำรทุจริตไม่โปร่งใสในกระบวนงำนดังกล่ำวนั่นเอง
๒. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
๑. ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
๒. ลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร
๓. เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
เป้าหมายของการดาเนินงาน
ปัญหำกำรทุจริตในหน้ำที่ต่อกำรปฏิบัติรำชกำรลดลง ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซือ่ สัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
เพื่อเป็นกำรระบุขอบข่ำยให้ชัดเจน ศูนย์ เทคโนโลยี สำรสนเทศ ได้เลือก กระบวนงำนกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำแผนสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ของกองกำกับ
กำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งในกระบวนงำนกำร
ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ วิเครำะห์ และเสนอแนะนโยบำย

๓

๓. แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
กระบวนงานการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ แก่ผู้ใช้งำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑. กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนในระบบเครือข่ำย โดยกำรกำหนด static ip
ขั้นตอนที่ ๒. กำรป้องกันกำรเชื่อมต่อในระบบเครือข่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำต
ขั้นตอนที่ ๓. กำรซ่อมบำรุงและพัฒนำระบบเครือข่ำย
ขั้นตอนที่ ๔. กำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร
ซึ่งในแต่ล ะขั้นตอนของกระบวนงำน ต้องทำกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริต
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกระบวนงำน กำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสำเร็จ
ในกำรสร้ำงควำมโปร่งใส รวมถึงกำรกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและแผนกำรดำเนินงำนเพื่อกำหนด
มำตรกำรในกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร

๔

๓.๑ ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง
ลาดับ

๑

๒

๓

๔

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ปัญหาหรือ
ความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่

โอกาสที่จะเกิด
สูง
(๓)

กลาง
(๒)

กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำน กำรเข้ำใช้งำนคอมพิวเตอร์ ของ
ในระบบเครือข่ำย โดย บุคคลอืน่ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วโดย
กำรกำหนด static ip ไม่ได้รับอนุญำตและเป็นไปในทำงมิ
ชอบ อันเป็นเหตุที่อำจจะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยใดใดต่อบุคคลนั้นได้
(R๑)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
ต่า
(๑)

สูง
(๓)

กลาง
(๒)



กำรป้องกันกำร
เชื่อมต่อในระบบ
เครือข่ำยโดยไม่ได้รับ
อนุญำต

เมื่อเกิดปัญหำกับระบบเครือข่ำยที่
สำเหตุมำจำกกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์
ที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำสู่ระบบ ทำให้
ระบบไม่สำมำรถทำงำนได้เป็นปกติ
(R๒)

กำรซ่อมบำรุงและ
พัฒนำระบบ
เครือข่ำย

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หำที่ ท ำให้
ระบบเครือข่ำยล่มหรือมีปัญหำได้
อย่ ำ งล่ ำ ช้ ำ เกิ น กว่ ำ ระยะเวลำ
เหมำะสม (R๓)



กำรประชำสัมพันธ์
กำรให้บริกำร

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ล ะเลยกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร กำรชี้แจงขั้นตอน
กำรให้ บ ริ กำรแก่ ผู้ ข อรั บ บริ ก ำร
ระบบเครือข่ำย (R๔)





ต่า
(๑)



คะแนน
(โอกาส
xความ
รุนแรง)

๑



๔



๒



๑

๕

a. จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

สูง (๓)
กลำง
(๒)
ต่ำ (๑)

R๑

๓

๖

๙

๒ R๓

๔ R๒

๖

๑ R๔

๒

๓

กลำง (๒)

สูง (๓)

ต่ำ (๑)

ความรุนแรงของผลกระทบ
สีแดง

ควำมเสี่ยงสูง

R..

ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

สีเหลือง ควำมเสี่ยงปำนกลำง
สีเขียว ควำมเสี่ยงต่ำ

จำกกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมตำรำงที่ ๓.๑ และกำร
จัดลำดับและคัดเลือกปัญหำหรือควำมเสี่ยง ในตำรำงที่ ๓.๒ พบว่ำ
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อเกิดปัญหำกับระบบเครือข่ำยทีส่ ำเหตุมำจำกกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำสู่
ระบบ ทำให้ระบบไม่สำมำรถทำงำนได้เป็นปกติ มีควำมเสี่ยงที่สูงที่สุดที่อำจมีโอกำสเกิดขึ้นได้และมีผลกระทบตำมมำ
จึงนำควำมเสี่ยงนี้มำดำเนินกำรวิเครำะห์สำเหตุต่อไป

๖

๓.๓ วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน

ผลกระทบ
ของปัญหำ

ปัญหำหลัก

สำเหตุของ
ปัญหำ

ระบบ
เครือข่ำยเข้ำ
ใช้งำนไม่ได้

กำรใช้งำน application
ที่เชื่อมต่อระบบไม่
สำมำรถใช้งำนได้

ประชำชนไม่สำมำรถ
เข้ำรับบริกำรบำง
ประเภทได้

เมื่อเกิดปัญหำกับระบบเครือข่ำยทีส่ ำเหตุมำจำกกำร
เชื่อมต่ออุปกรณ์ทไี่ ม่ได้รับอนุญำตเข้ำสู่ระบบ ทำให้
ระบบไม่สำมำรถทำงำนได้เป็นปกติ

เจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถ
คำดกำรณ์
ปัญหำที่จะ
เกิดขึ้นได้
ล่วงหน้ำ

งำนที่
เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบมี
ปริมำณมำก
เกินไป

เจ้ำหน้ำที่ขำด
ทักษะในงำน
แก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำที่
อำจเกิดขึ้นได้

๗

๔. กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

๑

๒

๑. ระดับควำมสำเร็จ ๕๐%
ของกำรดำเนิน
โครงกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร

มีกำรตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน สร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ
กก.ตชด.๑๔

มีแผนสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ตำมหลักพื้นฐำน
ที่กำหนด
ครบถ้วน

๒. ระดับควำมสำเร็จ ๑๐%
ของกำรป้องกันกำร
เข้ำถึงข้อมูลของ
บุคคลอื่นในทำงมิ
ชอบ

เจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบงำน
ลงทะเบียนในระบบ
เครือข่ำย เข้ำถึง
ข้อมูลของบุคคลที่
ได้ทำกำร
ลงทะเบียนในระบบ
เครือข่ำยแล้ว โดย
ไม่ได้รับอนุญำต
และเป็นไปในทำงที่
มิชอบ 4 รำย/ปี
ขึ้นไป

มีเจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบงำน
ลงทะเบียนใน
ระบบเครือข่ำย
เข้ำถึงข้อมูลของ
บุคคลที่ได้ทำกำร
ลงทะเบียนใน
ระบบเครือข่ำย
แล้ว โดยไม่ได้รับ
อนุญำตและ
เป็นไปในทำงที่มิ
ชอบ 3 รำยปี

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๔
แผนสร้ำงควำม
โปร่งใสได้รับ
ควำมเห็นชอบ
จำกผู้บริหำร
ของสำนัก/กอง/
กลุ่ม และมีกำร
นำแผนดังกล่ำว
สื่อสำรให้
บุคลำกรของ
หน่วยงำน
รับทรำบ อย่ำง
น้อย ๒ ช่องทำง
(๑.ทำงหนังสือ
แจ้งเวียน ๒.ทำง
ระบบเครือข่ำย)
มีเจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบงำน
ลงทะเบียนใน
ระบบเครือข่ำย
เข้ำถึงข้อมูลของ
บุคคลที่ได้ทำ
กำรลงทะเบียน
ในระบบ
เครือข่ำยแล้ว
โดยไม่ได้รับ
อนุญำตและ
เป็นไปในทำงที่
มิชอบ 2 รำย/ปี

๕

มีกำรดำเนินกำร ส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ บก.ตชด.
ตำมแผนได้
รอบ ๑๒ เดือน ภำยในวันที่ ๑๐ ตุลำคม
ครบถ้วน
๒๕๖๐

มีเจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบงำน
ลงทะเบียนใน
ระบบเครือข่ำย
เข้ำถึงข้อมูลของ
บุคคลที่ได้ทำ
กำรลงทะเบียน
ในระบบ
เครือข่ำยแล้ว
โดยไม่ได้รับ
อนุญำตและ
เป็นไปในทำงที่มิ
ชอบ 1 รำย/ปี

ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนลงทะเบียน
ในระบบเครือข่ำย เข้ำถึงข้อมูลของบุคคล
ที่ได้ทำกำรลงทะเบียนในระบบเครือข่ำย
แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญำตและเป็นไป
ในทำงที่มิชอบ

๘

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
๓

๑

๒

๔

๕

๓. ระดับควำมสำเร็จของ
๒๐%
กำรป้องกันระบบเครือข่ำย
จำกควำมเสียหำย เมื่อเกิด
ปัญหำกับระบบเครือข่ำยที่
สำเหตุมำจำกกำรเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญำต
เข้ำสู่ระบบ ทำให้ระบบไม่
สำมำรถทำงำนได้เป็นปกติ

มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
ให้รับผิดชอบงำนด้ำน
กำรป้องกันระบบ
เครือข่ำยจำกควำม
เสียหำยอันเกิดจำก
กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่
ไม่ได้รับอนุญำต

มีระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ในกำรอนุญำตให้นำ
อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ำย

ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ในกำรอนุญำตให้
นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่ำย
ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้บริหำรของ
หน่วยและมีกำรนำ
ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ดังกล่ำว สื่อสำรให้
บุคลำกรของ
หน่วยงำนรับทรำบ

มีกำรดำเนินงำน
ตำมระเบียบ/ข้อ
ปฏิบัติในกำร
อนุญำตให้นำ
อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ำยได้
ครบถ้วน

เจ้ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำ
ระบบเครือข่ำยให้
กลับมำใช้งำนได้ปกติ
ใช้เวลำ ๕๑ – ๑
ชั่วโมง

เจ้ำหน้ำที่แก้ไข
ปัญหำระบบ
เครือข่ำยให้กลับมำ
ใช้งำนได้ปกติ ใช้
เวลำ ๔๑ – ๕๐
นำที

เจ้ำหน้ำที่แก้ไข
ปัญหำระบบ
เครือข่ำยให้กลับมำ
ใช้งำนได้ปกติ ใช้
เวลำ ๓๑ – ๔๐
นำที

มีกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำน
ตำมระเบียบ/ข้อ
ปฏิบัติในกำร
อนุญำตให้นำ
อุปกรณ์เชื่อมต่อ
กับระบบ
เครือข่ำย และส่ง
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้
ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบ รอบ ๑๒
เดือน ภำยในวันที่
๑๐ ตุลำคม
๒๕๖๐
เจ้ำหน้ำที่แก้ไข
ปัญหำระบบ
เครือข่ำยให้
กลับมำใช้งำนได้
ปกติ ใช้เวลำไม่
เกิน ๓๐ นำที

๔. ระดับควำมสำเร็จในกำร
แก้ไขปัญหำระบบเครือข่ำย
ล่มได้

๑๐%

เจ้ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำ
ระบบเครือข่ำยให้
กลับมำใช้งำนได้ปกติ
ใช้เวลำ มำกกว่ำ ๑
ชั่วโมง ขึ้นไป

๕. ระดับควำมสำเร็จของกำร
ประชำสัมพันธ์กำร
ให้บริกำร

๑๐%

มีระบบแอพพลิเคชั่น
ไลน์ในกำรแจ้งปัญหำ
กำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ

มีกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร หรือ ควำมรู้
เกี่ยวกับระบบ
สำรสนเทศ บนหน้ำ
เว็บไซต์

มีป้ำยประชำ
สัมพันธ์แสดง
ขั้นตอนกำร
ให้บริกำรระบบ
สำรสนเทศบริเวณ
หน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

มีแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ ติดตั้ง
ณ มุมสร้ำงสรรค์
บริเวณต่ำงๆ ใน
หน่วย

รวม

๑๐๐%

มีกำร
ประชำสัมพันธ์
หน้ำแถวรวมพล
เช้ำเพื่อเผยแพร่
ในทุกวันพุธ

๙

๕. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหรือ
ควำมเสี่ยงที่ได้คัดเลือกไว้ตำม หัวข้อที่ ๓.๒ จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง โดยวิเครำะห์
จำกปัจจัยสำคัญในกำรสร้ำงควำมโปร่งใส
๕.๑ การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
กระบวนงานการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทกระบวนงาน กระบวนงานการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
ปัญหาหรือความเสี่ยง เมื่อเกิดปัญหำกับระบบเครือข่ำยทีส่ ำเหตุมำจำกกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับ
อนุญำตเข้ำสู่ระบบ ทำให้ระบบไม่สำมำรถทำงำนได้เป็นปกติ
ปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความโปร่งใส

มาตรการ
ที่ดาเนินการในปัจจุบัน

ปัจจัยที่ ๑ มีกำรเปิดเผย ๑ . เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่
ข้อมูลสำรสนเทศ

ประเมินแนวทาง
แก้ไขที่ดาเนินการใน
ปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม

ไม่เพียงพอ

๑ . ติ ด ป้ ำ ย ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์

เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หำ ของ

ขั้ น ตอนกำรขอรั บ บริ ก ำร เมื่ อ

ระบบเครื อ ข่ ำ ย ผ่ ำ นทำง
แอพพลิเคชั่นไลน์

เกิ ด ปั ญ หำด้ ำ นสำรสนเทศ ณ
บอร์ดประชำสัมพันธ์
๒. มีบริกำรให้ข้อมู ลข่ำวสำร
ด้ ำ นสำรสนเทศ ทำงเว็ บ ไซต์
ของหน่วย

ปั จ จั ย ที่ ๒ มี ข้ อ มู ล ๑.เตรียมประกำศใช้ระเบียบ

ไม่เพียงพอ

๑ . บั งคั บ ใช้ ร ะ เ บี ย บ กำ ร ข อ

ประกอบกำรเสนอแนะ กำร ขออนุ ญ ำ ตเ ชื่ อ มต่ อ

อ นุ ญ ำ ต เ ชื่ อ ม ต่ อ อุ ป ก ร ณ์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ำกับ
ระบบเครือข่ำยของกรม

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ข้ ำ กั บ ร ะ บ บ
เครือข่ำยของกรมอย่ำงเคร่งครัด

นโยบำยและให้บริกำร

๑๐

กระบวนงานการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทกระบวนงาน กระบวนงานการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
ปัญหาหรือความเสี่ยง เมื่อเกิดปัญหำกับระบบเครือข่ำยทีส่ ำเหตุมำจำกกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับ
อนุญำตเข้ำสู่ระบบ ทำให้ระบบไม่สำมำรถทำงำนได้เป็นปกติ
ปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความโปร่งใส

มาตรการ
ที่ดาเนินการในปัจจุบัน

ประเมินแนวทาง
แก้ไขที่ดาเนินการใน
ปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม

ปั จ จั ย ที่ ๓ สร้ ำ งกำรมี

-

ไม่เพียงพอ

๑.มีแบบประเมินผลหลังรับ
บริกำรด้ำนสำรสนเทศ ของศูนย์
สำรสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย

กำรปรับปรุง/แก้ไขกำรบริกำร
ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้มำกขึ้น
๒. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ผ่ำน
บทควำมประชำสัมพันธ์ออก
เสียงตำมสำยของหน่วย

ปัจจัยที่ ๔ มีกำรควบคุม
ติดตำมอย่ำงเป็นระบบ

-

ไม่เพียงพอ

๑.มีกำรตรวจสอบระบบ
เครือข่ำยให้มเี สถียรภำพอย่ำง
สม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกำรเก็บ
สถิติในกำรตรวจสอบสมรรถนะ
ของระบบเครือข่ำย

๑๑

๕.๒ แผนการดาเนินงาน
ปฏิทินดาเนินงาน (๒๕๖๐)

มาตรการ

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๑.ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหำของ
ระบบเครือข่ำย จำกกำรแจ้งปัญหำทำง
แอพพลิเคชั่นไลน์ของหน่วย
๒. ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ขั้นตอน
กำรขอรับ บริ กำร เมื่ อเกิด ปัญ หำด้ำ น
สำรสนเทศ ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์
๓. มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนสำรสนเทศ
๔.เตรี ย มประกำศ และบั ง คั บ ใช้
ระเบี ย บกำรขออนุ ญ ำตเชื่ อ มต่ อ
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ข้ ำ กั บ ระบบ
เครือข่ำยของกรมอย่ำงเคร่งครัด
๕.มีแบบประเมินผลหลังรับบริกำร
ด้ำนสำรสนเทศ ของศูนย์สำรสนเทศ
๖.ให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ ผ่ ำ น
บทควำมประชำสัมพันธ์ออกเสียงตำม
สำยทั่วกรม
๗.มีกำรตรวจสอบระบบเครือข่ำย
ให้มีเสถียรภำพอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อม
ทั้ ง มี ก ำรเก็ บ สถิ ติ ใ นกำรตรวจสอบ
สมรรถนะของระบบเครือข่ำย
------------------------------------------------------------

ก.ย.

หมายเหตุ

