สรุ ปแผนการบริหารความเสี่ ยง
กระบวนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ ันสมัย
ประจาปี ๒๕๕๕

ขั้นตอนที่ 5 การติดตาม กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ ยง
ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

1

ด้านงบประมาณ

2

ระบบไฟฟ้า
- ไฟฟ้ าดับ/ไฟกระชาก /ไฟ
เกิน ฯลฯ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

- จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการ ยังคงมีผลกระทบ
15
สนับสนุนงบประมาณ
ด้านงบประมาณ
(3) x (5)
อย่างต่อเนื่ องแต่
ระบบต่าง ๆ ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอุปกรณ์แต่
อย่างใด ยังคงใช้
อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ ห้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- ติดตั้งระบบป้ องกันไฟฟ้ ากระชาก ไฟเกิน ระบบไฟฟ้ าเมื่อมี
20
(AC Line Surge Protection ) และระบบ การติดตั้งระบบ
(4) x (5)
ไฟฟ้ าสารอง ( UPS )
ป้ องกัน พบว่า
ระบบงานใช้งาน
แม้วา่ จะมีไฟฟ้ า
ท้องถิ่นดับบาง
บางครั้ง แต่ไม่
ส่ งผลกระทบต่อ
ระบบมากนัก

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
3
5
15

4

4

16

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

3

ด้านบุคลากร

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค
โดยผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามช านาญเฉพาะทางทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จั ด ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ความ รู้
ความสามารถทัก ษะและความช านาญใน
ระบบงาน โดยเน้นในลักษณะของทีมงาน
เพื่อป้ องกันการขาดแคลนเจ้าหน้าที่

4

การบันทึก - สารวจข้ อมูล
- วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการ
สารองข้อมูล
- เลือกสื่ อบันทึกข้อมูลไม่
เหมาะสม

- มีการ Backup ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

ผลจาการใช้ มาตรการ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ความ คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
เสี่ ยงเดิม ( 1 )
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
20
4
5
20
(4) x (5)

- การฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ ยังคง
ความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลกรไว้เป็ น
ลาดับแรก
ดาเนินการ Backup
20
ข้อมูลเพื่อป้ องกันการ (3) x (3)
สู ญหายอยูต่ ลอดเวลา
ซึ่งมีความสาคัญมาก
เมื่อระบบเกิดขัดข้อง

4

5

20

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

5

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- การปรับอากาศเพื่อรักษา
อุณหภูมิของห้อง

6

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

- ติดตั้งระบบปรับอากาศอัติโนมัติ

ผลจาการใช้ มาตรการ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
ความ คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
เสี่ ยงเดิม ( 1 )
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
16
4
5
20
(4) x (4)

ปัจจุบนั เครื่ องมือ
สื่ อสารและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้เพิ่มเติม
จานวนมาก ทาให้
อุณหภูมิภายในห้อง
เพิ่มสู งขึ้นมาก ซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเครื่ องมือสื่ อสาร
เป็ นอย่างมาก
- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall ยังคงมีความ
20
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ อง จาเป็ นต้องคง
(4) x (5)
แม่ ข่าย
มาตรการป้ องกัน
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา
Antivirus สาหรับ
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลาย
เครื่ องแม่ข่ายอย่าง
ระบบฐานข้อมูล/โดนโจมตี/
ต่อเนื่อง เนื่ องจากมี
โดนบุรุก
ความเสี่ ยงสู งมากขึ้น
ที่ Server จะถูกโจมตี
จากไวรัสทั้งภายนอก
และภายใน

4

5

20

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

7

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- อุบตั ิภยั (ไฟไหม้,น้ าท่วม
ตึกถล่ม)

- ติ ดตั้งระบบดับเพลิ งอัตโนมัติชนิ ดไพโร
เจนในพื้นที่ปิด (Pyrogen)
- มีการให้ความรู ้เจ้าหน้าที่และซักซ่อมแผน
เผชิญเหตุเพลิงไหม้

เหตุเพลิงไหม้ไม่
เกิดเหตุแต่ยงั คงเฝ้ า
ระวัง กรณี น้ าท่วม
และตึกถล่ม เกิดขึ้น
ได้ยากเนื่องจากตัว
อาคารศาลากลาง
จังหวัดมัน่ คง
แข็งแรง

20
(4) x (5)

8

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ลูกข่ าย
- ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
- ไวรัส/สปายแวร์ ทาลาย
ระบบฐานข้อมูล/โดนโจมตี/
โดนบุรุก

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
และทาการ Update และ Scan เป็ นประจา

มีการแพร่ กระจาย
ของไวรัสบางแต่ยงั
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบ Server หลัก

16
(4) x (4)

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
4
5
20

4

4

16

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

9

ห้ องศู นย์ ข้อมูล
- ความปลอดภัยในการเข้าออก

- ก าหนดพื้ นที่ ห้ อ งเครื่ องมื อ สื่ อสาร เมื่อมีการกาหนด
ส านัก งานจัง หวัด เป็ นเขตพื้ น ที่ ห วงห้ า ม มาตรการขึ้นมามี
เด็ดขาด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้นที่
เข้าออกพื้นที่

16
(4) x (4)

10

ผูป้ ฏิบตั ิและการจัดการ
ความรู้

- ฝึ กอบรม และการจัดการความรู้

12
(3) x (4)

ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู ้ ยังคงพบว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานงมีการ
ฝึ กอบรมด้าน IT
น้อย

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
4
4
16

4

4

16

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

11

ระบบฐานข้ อมูล
- การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้
- การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาต
- ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ข้อมูลเสี ยหาย

- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall
- ติ ดตั้ง ระบบการก าหนดสิ ท ธิ์ การเข้า ถึ ง
ข้อมูล ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

12

การจัดการข้อมูล

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

หลังจากการติดตั้ง
15
ระบบรักษาความ
(3) x (5)
ปลอดภัยและทา
ความเข้าใจกับ
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่อยูภ่ ายในศาลา
กลางจังหวัดและ
ส่ วนราชการ เป็ น
ประจาทาให้มีความ
เข้าใจและตระหนัก
มากขึ้น
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ มีเจ้าหน้าที่
15
ทันสมัย
ดาเนินการ
(3) x (5)
- ติดตามและประเมินผลการกรอกข้อมูลของ ตรวจสอบความ
ส่ วนราชการ
ถูกต้องประกอบกับ
มีการยืนยันจาก
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
ทาให้มีความถูกต้อง
ของข้อมูลมากขึ้น

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
3
5
15

3

5

15

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

13

ระบบสื่ อสาร/ระบบ
เครือข่ าย
- โทรศัพท์/
Internet/Intranet/ระบบ
ประชุมทางไกล ใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ

14

การจัดทรัพยากรสนับสนุน

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

- บารุ งรักษา ตรวจสอบ ตรวจซ่อมระบบให้
สามารถใช้งานได้
ตอลดเวลา

ผลจาการใช้
มาตรการ

เนื่องจากระบบต่าง
ๆ ได้มีการติดตั้ง
ระบบเครื อข่าย
สารองไว้ ถึงว่า
ระบบหลักไม่
สามารถใช้งานได้
แต่ระบบเครื อข่าย
สารองสามารถใช้
งานทดแทนได้
- ชี้ แจงทาความเข้า ใจและประชาสัมพันธ์ ได้มีการ
ให้ ผู ้รั บ บริ การทราบถึ ง ขั้น ตอนการรั บ ประชาสัมพันธ์ทา
บริ การ และข้อมูลการบริ การ
ความเข้าใจรวมถึง
ทาป้ ายแสดงถึง
ขั้นตอนและระเวลา
การให้บริ การอย่าง
ชัดเจน ทาให้
ผูใ้ ช้บริ การมีความ
เข้าใจมากขึ้น

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม
16
(4) x (4)

16
(4) x (4)

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
4
4
16

3

4

12

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

15

การกาหนดกลยุทธ์หรื อ
นโยบายที่ผดิ พลาด

16

การดาเนินตามกฎหมาย กฎ - ชี้ แจงทาความเข้า ใจและประชาสัมพันธ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้ ผู ้รั บ บริ การทราบถึ ง ขั้น ตอนการรั บ
บริ การ และข้อมูลการบริ การ
- การปฏิ บตั ิตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

17

ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย กฎระเบียบไม่
แสวงหาผลประโยชน์
ส่ วนตัว

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

- จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม ให้ มีการประชุม
10
ครบถ้วน
ปรึ กษาหารื อรวมทั้ง (2) x (5)
มีการทบทวน
แผนงานโครงการ

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

ได้มีการประชา
สัมพันธ์ทาความ
เข้าใจรวมถึงทาป้ าย
แสดงถึงขั้นตอน
และระเวลาการ
ให้บริ การอย่าง
ชัดเจน ทาให้
ผูใ้ ช้บริ การมีความ
เข้าใจมากขึ้น
สร้างความเข้ากับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ทราบถึงผลกระทบ
ต่อองค์กร

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
2
5
10

9
(3) x (3)

3

3

9

9
(3) x (3)

3

3

9

ลาดับ
ความ
เสี่ ยง

ปัจจัยเสี ยง

18

ความสามัคคี การช่วยเหลือ
ให้ความเคารพซึ่ งกันและ
กันทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

19

ความมีประสิ ทธิภาพ ทางาน
อย่างรวดเร็ ว และใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ให้ได้อย่างคุม้ ค่า และก่อ
ประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความ
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

20

21

การถ่ายทอดแผนไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง

ผลจาการใช้
มาตรการ

ระดับ
ความ
เสี่ ยงเดิม

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

สร้างความเข้ากับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ทราบถึงผลกระทบ
ต่อองค์กร

12
(3) x (3)

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

สร้างความเข้ากับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ทราบถึงผลกระทบ
ต่อองค์กร

12
(3) x (4)

2

4

8

สร้างความเข้ากับ
9
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้
(3) x (3)
ทราบถึงผลกระทบ
ต่อองค์กร
การปฏิ บตั ิ ตามแผนงานโครงการที่ มีการปรึ กษาหารื อ
6
กาหนดไว้
กันเป็ นประจา
(2) x (3)
ระหว่างบังคับ
บัญชากับปฏิบตั ิงาน
อยูเ่ สมอ

2

4

8

2

3

6

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริ ยธรรม
คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ
เสี่ ยง
(1)
(2)
คงเหลือ
(1) x (2)
3
3
9

