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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจที่มคี วามหลากหลายในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย และได้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน จึงจาเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม และเพื่อให้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด ลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กรม โดยศูนย์สารสนเทศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
ของกรม
ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริการ
ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ของเหตุการณ์
ปั จ จั ย เสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต้ น เหตุ หรื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย งที่ จ ะท าให้ ไ ม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดลาดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทาการประเมินแล้ว ทาให้
ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาส ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการ
จัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้ายหรือแบ่ง
ความเสี่ยง
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทาเพื่อลดความเสี่ยง
และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การควบคุมเพื่อการป้องกัน การควบคุมเพื่อให้
ตรวจสอบ การควบคุมโดยการชี้แนะ และการควบคุมเพื่อการแก้ไข
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หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รวมทั้งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการ กากับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถแยกประเภท
ความเสี่ยงด้านเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากใช้งาน การจัดความสาคัญในการเข้าถึง
ข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ของกรม
เกินกว่าอานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้
 ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูล และสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้าท่วม ไฟไหม้
อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
 ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์เอง
อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทาลายระบบจาก Cracker
 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อ การด าเนิ น การด้า นสารสนเทศ
. .
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รายละเอียดของความเสี่ยง
ชื่อความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
บุคคลอื่น

รหัส
R01

2. ความเสีย่ งจากการ
นาเอาอุปกรณ์อื่นที่
ไม่ได้รับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ

R02

3. ความเสีย่ งจาก
กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ

R03

4. ความเสีย่ งจากการ
ถูกบุกรุก โดยผู้ไม่
ประสงค์ดี

R04

ประเภทความเสี่ยง
ความเสีย่ งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน

ความเสีย่ งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากภัย
หรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน

ลักษณะความเสี่ยง
ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ เช่น การให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองเข้า
ใช้ระบบหรือใช้งานแทน
ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบเครือข่าย
เช่น การนา wireless router หรือ switch/hub มา
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายกรม โดยไม่ได้รับอนุญาต
และไม่ได้มีการตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้อง ทาให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม
- การสวมรอยใช้รหัสผู้ใช้งาน
ของบุคคลอื่น
- การเข้าถึงข้อมูล /
เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
- การนาอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ
เข้าระบบ

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ - แหล่งกาเนิดไฟฟ้าขัดข้องหรือ
และอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่
ที่ไม่คงที่
หรือ
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้เครือ่ งแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทาให้ข้อมูล
สารสนเทศบางส่วนเกิดการสูญหาย และการให้บริการ
บางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

ความเสีย่ งด้านเทคนิค / การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker เป็น
ความเสีย่ งจาก
ต้น การดักจับข้อมูล การส่งข้อมูลคาสั่งเจตนาร้าย
ผู้ปฏิบัติงาน
การติดไวรัสหรือเวิร์ม
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- แฮ็คเกอร์
- การโจมตีการให้บริการ
- การดักจับข้อมูล

ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ
ผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
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ชื่อความเสี่ยง

รหัส

5. ความเสีย่ งจากการ
ขาดแคลนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

R05

6. ความเสีย่ งต่อการ
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไม่
เพียงพอ

R06

7. ความเสีย่ งจากการ
เกิดไฟไหม้ น้าท่วม

R07

ประเภทความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านการ
บริหารจัดการ

ความเสีย่ งด้านการ
บริหารจัดการ

ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

ลักษณะความเสี่ยง

การขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทา
ให้การทางานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ และจานวนบุคลากรที่มไี ม่
เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
และควบคุมดูแลระบบ
การขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการให้ระบบ
สารสนเทศสามารถดาเนินการได้ตอ่ เนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การเกิดไฟไหม้อาคาร น้าท่วม ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ทาให้ได้รับ
ความเสียหาย

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม
- ชุดคาสั่งไม่ประสงค์ดี
- ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์
หรือการเขียนโปรแกรม
- ไวรัส/เวิร์ม
- นโยบายจากรัฐบาล

ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่แม่ข่าย
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

- ระบบงานไม่ครอบคลุมความ
ต้องการใชเงาน

- ไฟไหม้ จากอุบัติเหตุไฟฟ้า
ลัดวงจร การวางเพลิง
- ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม

ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พส. 2555
ชื่อความเสี่ยง
8. ความเสีย่ งจาก
สถานการณ์ความ
ไม่สงบเรียบร้อยใน
บ้านเมือง
9. ความเสี่ยงจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์
ขัดข้อง ไม่สามารถ
ทางานได้ตามปกติ

รหัส
R08

ประเภทความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

ลักษณะความเสี่ยง
การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความไม่สงบ
เรียบร้อย จนทาให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามปกติ

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม
- การชุมนุมประท้วง
- การจลาจล
- การก่อการร้าย

ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ

R09

ความเสีย่ งด้านเทคนิค

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชารุดหรือขัดข้องด้วย
สาเหตุทางเทคนิค

- ความล้มเหลวทางเทคนิค
- สัตว์กัดแทะ เช่น หนู หรือ
แมลง

ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
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การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)
เป็นการดูปัญหาความเสี่ยงในแง่ของโอกาสการเกิดเหตุ (incident) หรือเหตุการณ์ (event) ว่ามี
มากน้อยเพียงไรและผลที่ติดตามมาว่ามีความรุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใด
เกณฑ์การประมาณ เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประมาณความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ซึ่งกรมฯ ใช้เกณฑ์ดังนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ
ผลกระทบ
5
สูงมาก

คาอธิบาย
5 ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี
3 ครั้ง/ ปี
2 ครั้ง/ปี
ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

คาอธิบาย
> 10 ล้านบาท หรือ
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สาคัญทั้งหมดและเกิด
ความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูล
ต่างๆ

4

สูง

> 5 แสนบาท – 10 ล้านบาท หรือ
เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สาคัญ และระบบความ
ปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน

3

ปานกลาง

> 2.5 แสนบาท – 5 แสนบาท หรือ
ระบบมีปญ
ั หาและมีความสูญเสียไม่มาก

2

น้อย

> 1 แสนบาท – 2.5 แสนบาท หรือ
เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้

1

น้อยมาก

ไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
เกิดเหตุร้ายทีไ่ ม่มคี วามสาคัญ
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การประมาณความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้
ชื่อความเสี่ยง

รหัส

1. ความเสีย่ งในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
บุคคลอื่น

R01

2. ความเสีย่ งจากการ
นาเอาอุปกรณ์อื่นที่
ไม่ได้รับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ

R02

3. ความเสีย่ งจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ไฟฟ้าดับ

R03

ประเภทความเสี่ยง
ความเสีย่ งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากภัย
หรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม

ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการเข้าใช้ระบบ
- การสวมรอยใช้รหัสผู้ใช้งานของ
สารสนเทศ เช่น การให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเอง บุคคลอื่น
เข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน
- การเข้าถึงข้อมูล / เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบ
- การนาอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อเข้า
เครือข่าย เช่น การนา wireless router หรือ
ระบบ
switch/hub มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายกรม
โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้มีการตั้งค่าเครื่องที่
ถูกต้อง ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์อนื่ ในระบบ
เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้เครื่อง
- แหล่งกาเนิดไฟฟ้าขัดข้องหรือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจได้รบั ความเสียหาย แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่
จากแรงดันไฟฟ้าทีไ่ ม่คงที่
หรือ
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้เครือ่ งแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทาให้
ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกิดการสูญหาย และ
การให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้
โดยอัตโนมัติ
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ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ
ผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

ความถี่
5

ความ
รุนแรง
4

5

3

5

2

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พส. 2555
ชื่อความเสี่ยง

รหัส

4. ความเสีย่ งจากการ
ถูกบุกรุก โดยผู้ไม่
ประสงค์ดี

R04

5. ความเสีย่ งจากการ
ขาดแคลนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

6. ความเสีย่ งต่อการ
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไม่
เพียงพอ
7. ความเสีย่ งจากการ
เกิดไฟไหม้ น้าท่วม

R05

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม

ความเสีย่ งด้านเทคนิค / การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker
- แฮ็คเกอร์
ความเสีย่ งจาก
เป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่งข้อมูลคาสั่งเจตนา - การโจมตีการให้บริการ
ผู้ปฏิบัติงาน
ร้าย การติดไวรัสหรือเวิรม์
- การดักจับข้อมูล
- ชุดคาสั่งไม่ประสงค์ดี
- ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือ
การเขียนโปรแกรม
- ไวรัส/เวิร์ม
ความเสีย่ งด้านการ
การขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - นโยบายจากรัฐบาล
บริหารจัดการ
ทาให้การทางานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากร
ผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ และ
จานวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบ

R06

ความเสีย่ งด้านการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการให้
ระบบสารสนเทศสามารถดาเนินการได้ต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ

R07

ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

การเกิดไฟไหม้อาคาร น้าท่วม ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ได้ ทาให้ได้รับความเสียหาย
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- ระบบงานไม่ครอบคลุมความ
ต้องการใช้งาน

ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
แม่ข่าย
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ

ความถี่
2

ความ
รุนแรง
4

5

4

5

4

1

5

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
- ไฟไหม้ จากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ผู้ใช้งาน
การวางเพลิง
ผู้ดูแลระบบ
- ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พส. 2555
ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม

8. ความเสีย่ งจาก
สถานการณ์ความไม่
สงบเรียบร้อยใน
บ้านเมือง
9. ความเสี่ยงจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ขดั ข้อง
ไม่สามารถทางานได้
ตามปกติ

R08

ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความไม่สงบ - การชุมนุมประท้วง
เรียบร้อย จนทาให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงาน - การจลาจล
ได้ตามปกติ
- การก่อการร้าย

R09

ความเสีย่ งด้านเทคนิค

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชารุดหรือขัดข้อง
ด้วยสาเหตุทางเทคนิค

- ความล้มเหลวทางเทคนิค
- สัตว์กัดแทะ เช่น หนู หรือแมลง

ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

ความถี่

ความ
รุนแรง

ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ

1

5

ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ

4

3

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
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การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)
การประเมินค่าความเสี่ยง จะพิจารณาจากปัจจัยจากขั้นตอนที่ผ่านมาได้แก่ โอกาสที่ภัยคุกคามที่
เกิดขึ้นทาให้ระบบขาดความมั่นคง, ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัยคุกคามที่มีต่อระบบ และ
ประสิทธิภาพของแผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความเสี่ยงมีการกาหนด แผนภูมิ
ความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้
ระดับคะแนนความเสี่ยง
1–8
9 – 16
17 – 24
25

จัดระดับความเสี่ยง
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)
ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
ถ่ายโอนความเสี่ยง

พื้นที่สี
ขาว
เหลือง
ฟ้า
แดง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
การวัดระดับความเสี่ยง
มาก
ความเสี่ยงปานกลาง

ผลกระทบ

น้ อย

ความเสี่ยงสูง

- ผลกระทบรุนแรงมาก

- ผลกระทบรุนแรงมาก

- โอกาสเกิดน้อย

- โอกาสเกิดมาก

ความเสี่ยงต่่า

ความเสี่ยงปานกลาง

- ผลกระทบน้อย

- ผลกระทบน้อย

- โอกาสเกิดน้อย

- โอกาสเกิดมาก
โอกาสที่จะเกิด

- 10 -

มาก
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ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยง
5

5

10

15

20

25

สีแดง

4

4

8

12

16

20

สีฟ้า

3

3

6

9

12

15

ความเสีย่ งสูงมาก
ความเสีย่ งสูง

สีเแดง
ความเสีย่ งปานกลาง

สีเหลือง

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงต่า

สีขาว

(สามารถยอมรับได้)

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด

การประเมินค่าความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้
ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ความถี่

1.ความเสี่ยงในการ
เข้าถึงข้อมูลของบุคคล
อื่น

R01

ความเสีย่ งจากผู้ปฏิบัติงาน

2. ความเสี่ยงจากการ
นาเอาอุปกรณ์อื่นทีไ่ ม่ได้
รับอนุญาตมาเชื่อมต่อ

R02

ความเสีย่ งจากผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการ
เข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การให้
ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้
ระบบหรือใช้งานแทน
ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการ
ใช้ระบบเครือข่าย เช่น การนา
wireless router หรือ switch/hub
มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายกรม
โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้มีการ
ตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้อง ทาให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ายไม่
สามารถใช้งานได้

3. ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ไฟฟ้าดับ

R03

ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
- 11 -

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจ
ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า

5

ความ
รุนแรง
4

ระดับ
คะแนน
20

5

3

15

5

2

10
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ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงจากการถูก
บุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์
ดี

R04

ความเสีย่ งด้านเทคนิค /
ความเสีย่ งจากผู้ปฏิบัติงาน

5. ความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

R05

ความเสีย่ งด้านการบริหาร
จัดการ

6.ความเสี่ยงต่อการ
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไม่เพียงพอ

R06

ความเสีย่ งด้านการบริหาร
จัดการ

7.ความเสี่ยงจากการเกิด
ไฟไหม้ น้าท่วม

R07

ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

8.ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง

R08

ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

9. ความเสี่ยงจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ขัดข้อง ไม่
สามารถทางานได้
ตามปกติ

R09

ความเสีย่ งด้านเทคนิค

ที่ไม่คงที่
หรือ
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้เครือ่ ง
แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่
สมบูรณ์ อาจทาให้ข้อมูลสารสนเทศ
บางส่วนเกิดการสูญหาย และการ
ให้บริการบางประเภทไม่สามารถ
เปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
เช่น Hacker เป็นต้น การดักจับ
ข้อมูล การส่งข้อมูลคาสั่งเจตนาร้าย
การติดไวรัสหรือเวิร์ม
การขาดแคลนบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การ
ทางานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากร
ผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ และจานวนบุคลากรที่มไี ม่
เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพิ่มขึ้นตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบ
การขาดแคลนงบประมาณในการ
ดาเนินการให้ระบบสารสนเทศ
สามารถดาเนินการได้ต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ
การเกิดไฟไหม้อาคาร น้าท่วม ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ทาให้ได้รับความเสียหาย
การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง
หรือความไม่สงบเรียบร้อย จนทาให้
บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามปกติ
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ชารุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทาง
เทคนิค
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ความถี่

ความ
รุนแรง

ระดับ
คะแนน

2

4

8

5

4

20

5

4

20

1

5

5

1

5

5

4

3

12
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แผนภูมิความเสี่ยง
5

R07,R08

สีแดง
R01, R05,
R06

ผลกระทบ

4
3

R09

R02

สีฟ้า

R04

ความเสีย่ งสูง

สีเแดง
สีเหลือง

2

ความเสีย่ งสูงมาก

ความเสีย่ งปานกลาง

R03
สีขาว

1

ความเสี่ยงต่า
(สามารถยอมรับได้)

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด

การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting)
จากผลการประเมินความเสี่ยง สามารถจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้
ลาดับ

ความเสีย่ ง

1.

R01 ความเสีย่ งในการ
เข้าถึงข้อมูลของบุคคล
อื่น
R05 ความเสีย่ งจาก
การขาดแคลน
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน

2.

3.

R06 ความเสีย่ งต่อ
การได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ไม่เพียงพอ

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสีย่ งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
เช่น การให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งาน
แทน
ความเสีย่ งด้านการบริหาร การขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การ
จัดการ
ทางานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ และจานวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบ
ความเสีย่ งด้านการบริหาร การขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการให้ระบบ
จัดการ
สารสนเทศสามารถดาเนินการได้ตอ่ เนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
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ค่าระดับ
ความ
เสี่ยง
20
20

20
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ลาดับ

ความเสีย่ ง

4.

R02 ความเสีย่ งจาก
การนาเอาอุปกรณ์อื่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ

ความเสีย่ งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน

5.

R09 ความเสีย่ งจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ขดั ข้อง
ไม่สามารถทางานได้
ตามปกติ
R03 ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ไฟฟ้าดับ

ความเสีย่ งด้านเทคนิค

ความเสี่ยงจากภัยหรือ การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อาจได้รบั ความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่
สถานการณ์ฉุกเฉิน

10

R04 ความเสีย่ งจาก
การถูกบุกรุก โดยผูไ้ ม่
ประสงค์ดี
R07 ความเสีย่ งจาก
การเกิดไฟไหม้ น้า
ท่วม
R08 ความเสีย่ งจาก
สถานการณ์ความไม่
สงบเรียบร้อยใน
บ้านเมือง

ความเสีย่ งด้านเทคนิค /
ความเสีย่ งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

หรือ
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทาให้เครือ่ งแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูก
ปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทาให้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกิด
การสูญหาย และการให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้
งานได้โดยอัตโนมัติ
การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker เป็นต้น การ
ดักจับข้อมูล การส่งข้อมูลคาสั่งเจตนาร้าย การติดไวรัสหรือ
เวิร์ม
การเกิดไฟไหม้อาคาร น้าท่วม ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ทาให้ได้รับความเสียหาย

8

ความเสีย่ งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความไม่สงบเรียบร้อย
จนทาให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ

6.

7.
8.
9.

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง
ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบเครือข่าย เช่น
การนา wireless router หรือ switch/hub มาเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายกรม โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้มีการตั้งค่า
เครื่องที่ถูกต้อง ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชารุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุ
ทางเทคนิค

การจัดการความเสี่ยง
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ความเสี่ยงที่จาเป็นต้องนามาดาเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่า 15 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่า
อาจจะนามาดาเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่ก็ได้ การดาเนินการจัดการความเสี่ยงเป็นดังตาราง
ต่อไปนี้
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ค่าระดับ
ความ
เสี่ยง
15

12

5
5
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ลาดับ

ความเสีย่ ง

1

R01 ความเสีย่ งในการ
เข้าถึงข้อมูลของบุคคล
อื่น

ค่าระดับ
ความเสีย่ ง
20

กลยุทธ์การจัดการ
ความเสีย่ ง
- ควบคุมความเสี่ยง
(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

2

R05 ความเสีย่ งจากการ
ขาดแคลนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

20

- ควบคุมความเสี่ยง
(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

3

R06 ความเสีย่ งต่อการ
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไม่เพียงพอ

20

- ควบคุมความเสี่ยง
(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

4

R02 ความเสีย่ งจากการ
นาเอาอุปกรณ์อื่นที่
ไม่ได้รับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ

15

- ยอมรับความเสี่ยง
(มีมาตรการติดตาม)

5

6

R09 ความเสีย่ งจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ขัดข้อง ไม่
สามารถทางานได้
ตามปกติ

R03 ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ไฟฟ้าดับ

12

- ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการ
ติดตาม)

แนวทางการดาเนินการจัดการความเสีย่ ง
- สร้างความตระหนักในเรื่องของข้อมูล
ส่วนบุคคล ในการพึงรักษาสิทธิ์ในส่วน
ของข้อมูลส่วนบุคคล ในการจัดอบรม
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบตั ิด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
- ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์สารสนเทศ
และสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับงานอย่าง
เหมาะสม
- จัดทาคู่มือกระบวนการทางานเพื่อให้
บุคลากรอื่นสามารถปฏิบตั ิตามคู่มอื ได้
กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้
- จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อแสดงความจาเป็นในการขอ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สร้างความตระหนักในเรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
- กระตุ้นให้เกิดการปฏิบตั ิตาม
แนวนโยบายหรือระเบียบด้าน
สารสนเทศอย่างจริงจัง
- ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจากัด
สิทธิ์การเข้าถึงสาหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เชื่อมต่อเข้าเครือข่าย
- หาทางป้องกันสัตว์กัดแทะอุปกรณ์
- จัดหาเครื่องและอุปกรณ์สารอง
เพื่อให้สามารถใช้ทดแทนชั่วคราว เพื่อ
สามารถปฏิบัติงานได้

10

- ยอมรับความเสี่ยง
(มีมาตรการติดตาม)
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- จัดจ้างบารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์
อย่างสม่าเสมอ
- จัดหาเครื่องสารองไฟฟ้าแบบป้องกัน
ปัญหาแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ และป้องกัน
การกระชาก
- จัดทาแผนรับสถานการณ์เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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ลาดับ

ความเสีย่ ง

ค่าระดับ
ความเสีย่ ง
8

กลยุทธ์การจัดการ
ความเสีย่ ง
- ยอมรับความเสี่ยง

7

R04 ความเสีย่ งจากการ
ถูกบุกรุก โดยผู้ไม่
ประสงค์ดี

8

R07 ความเสีย่ งจากการ
เกิดไฟไหม้ น้าท่วม

5

- ยอมรับความเสี่ยง

9

R08 ความเสีย่ งจาก
สถานการณ์ความไม่
สงบเรียบร้อยใน
บ้านเมือง

5

- ยอมรับความเสี่ยง

แนวทางการดาเนินการจัดการความเสีย่ ง
- ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall
อย่างสม่าเสมอ
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ
patch อย่างสม่าเสมอ
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบตั ิด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
- จัดทาแผนรับสถานการณ์เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
- จัดหาระบบสารองเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศสามารถทางานได้
- สารองข้อมูลระบบ และฐานข้อมูลเก็บ
ไว้ในสถานที่อื่นอีกหนึ่งชุด
- จัดทาแผนรับสถานการณ์เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
- -สารองข้อมูลระบบ และฐานข้อมูล
เก็บไว้ในสถานที่อื่นอีกหนึ่งชุด
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ภาคผนวก

- 17 -

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พส. 2555

รายการระบบสารสนเทศที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สารสนเทศ และมีการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ระบบงานบริการทางสังคม

น.ส.นภาลัย พงษ์กาญจนะ

2. ระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวชุรีรัตน์ ปิ่นแก้ว

3. ระบบฐานข้อมูลคนหาย

น.ส.อารีย์ ควรสาโรง
นายกิตติ ทั้วสุภาพ

4. ระบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

น.ส.มิ่งขวัญ เพชรแก้วนา
น.ส.ศิรินภา ฮงฮุย

5. ระบบจองที่พักคนเดินทาง

น.ส.สุจรรยา กสิกิจ

6. ระบบการส่งเข้ารับอุปการะในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์

น.ส.ศิรินภา ฮงฮุย

7. ระบบการจองห้องประชุม

นายกิตติ ทั้วสุภาพ

8. ระบบเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

น.ส.อารีย์ ควรสาโรง
น.ส.อรุณรัตน์ ปานทอง
นายกิตติ ทั้วสุภาพ

9. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน

น.ส.อารีย์ ควรสาโรง
น.ส.อรุณรัตน์ ปานทอง
นายกิตติ ทั้วสุภาพ

10. ระบบรับเรื่องร้องทุกข์

นายกิตติ ทั้วสุภาพ

11. ระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค เพื่อสงเคราะห์ผู้
เดือดร้อน

นางสาวสุจรรยา กสิกิจ
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