การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝายไฟฟาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานชลประทานที่ 8

ประเภทความ
เสี่ยง

การประเมินความเสียง
ความเสี่ยง

ดานกายภาพ
1. ความเสี่ยงจากการเกิด
และสิ่งแวดลอม ระบบกระแสฟาขัดของ
(Physical and
Environment
Risk)

ปจจัยเสี่ยง

1. เสี่ยงตอการใหบริหารของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
การบริการของเครือขายได
2. ความเสี่ยงตอการ Crash
ของเครื่องแมขาย ทั้งสวน
ระบบปฏิบัติการ (Operating
System) ระบบฐานขอมูล
(RDBMS) อันเนื่องมาจาก
เครื่องไมได ถูกทําการ
Shutdown อยางเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากแมลง 1. เสี่ยงตอการไมสามารถใช
หรือสัตวกัดแทะ อุปกรณ งานไดปกติ
หรือสายไฟฟา/
สายสัญญาณ

วิธีการบริหารความเสี่ยง
โอกาส
(L)

ผลกระ
ทบ (I)

1. ขอมูลเสียหาย
2. ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมหรือฐานขอมูล
เสียหาย ตองมีการติดตั้ง
ใหม
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3x4=12 1. ตรวจสอบระบบสํารองไฟฟา
คอนขางสูง (UPS)
2. การจัดหาและติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟา (Electrical
Generator) สําหรับ สชป.8

การควบคุม
(Treat)

1. เสียงบประมาณในการ
ซอมแซมหรือจัดหาทดแทน
2. ไมสามารถใหบริการ
ระบบไดอยางตอเนื่อง
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1x5=5 1. ไมปลอยใหมีสายไฟฟาหรือ
คอนขางต่ํา สัญญาณไมมีทอหอหุมจนถึงจุด
ทางเขาตู Rack
2. ไมนําอาหารหรือเครื่องดื่มมา
ทานหรือเก็บไวในบริเวณที่มี
ความเสี่ยง

การควบคุม
(Treat)

ผลกระทบที่เกี่ยวของ

ระดับความ
เสี่ยง

แนวทางการควบคุม

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

ผูรับผิด
ชอบ

หนาที่ 1

ดานบุคลากร
(Human Risk)

3. ความเสี่ยงจากการ
1. เสี่ยงตอการสูญหายของ
โจรกรรมอุปกรณ
อุปกรณ และขอมูลที่มี
คอมพิวเตอรแมขาย หรือ ความสําคัญ
เครื่องลูกขายและ
อุปกรณตอพวง

1. เสียงบประมาณในการ
จัดหาเครื่องแมขายทดแทน
ที่มีมูลคาสูง
2. เสียเวลาในการกูระบบ
3. เสียภาพลักษณของ
สชป.8
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1x5=5 1. ติดตั้งระบบรักษาความ
คอนขางต่ํา ปลอดภัยในการควบคุมการเขาออกหองคอมพิวเตอรแมขาย
2. ตู Rack ที่ติดตั้งอุปกรณ เชน
เครื่องแมขาย (Server) อุปกรณ
จัดเก็บขอมูล (Disk Array) และ
อุปกรณเครือขายตองมีการล็อค
ดวยกุญแจตลอดเวลา
3. ติดตั้งกลองวงจรปดให
ครอบคลุมทุกที่ ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตั้งอยู

การควบคุม
(Treat)

4. ความเสี่ยงจากการที่
เจาหนาที่ใช
คอมพิวเตอร/เครือขาย
ผิดวัตถุประสงค

1. สูญเสีย Bandwidth ใน
เครือขาย
2. อาจถูกรองเรียนหรือ
ฟองรองจากบุคคลภายนอก
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2x3=6 1. กําหนด Policy ของ Firewall
คอนขางต่ํา ใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เปด
Port เทาที่จําเปน
2. การมีขอตกลงที่ผูใชงานตอง
เปนผูรับผิดชอบในการนํา
อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
Resources ตาง ๆ ไปใชในทางที่
ผิด รวมถึงการบันทึกการใชงาน
และรายงานการใชงานของผูใชที่
ฝาฝน

การควบคุม
(Treat)

1. เสี่ยงตอการใชงานในทางที่
ผิด เชน การดูหนัง ฟงเพลง
เปนตน
2. การใช Resource ทําผิด
กฎหมาย เชน การดาวนโหลด
โปรแกรม
ที่ไมมีลิขสิทธิ์ เปนตน

หนาที่ 2

ดานอุปกรณ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(Hardware
and Data)

5. ความเสี่ยงจากระบบ 1. ไมสามารถใชระบบงาน ได
คอมพิวเตอรแมขายหลัก เต็มประสิทธิภาพ
เสียหาย
2. เสีย่ งตอความเสียหาย ของ
ขอมูลและการกูคืน ขอมูล

1. สงผลตอความเสียหาย
ของขอมูลและการกูคืน
ขอมูล
2. การใชงานระบบงาน ไม
สามารถใชไดตามปกติ
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6. ความเสี่ยงจากการ
เชื่อมตอระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต และ
อินทราเน็ตขัดของ

1. ขัดขวางการทํางานของ
เจาหนาที่และผูบริหารของ
สชป.8
2. บุคคลภายนอกไม
สามารถเขาใช Web Server
หรือคนหาขอมูลที่ตองการ
ได
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3x4=12 1. ตรวจสอบระบบเครือขายหลัก
คอนขางสูง หรือระบบเครือขายที่ใหบริการ
ของ สชป.8 อยางสม่ําเสมอ

การควบคุม
(Treat)

7. ความเสี่ยงจากการ 1. เสี่ยงตอการไมสามารถ
ติดไวรัสคอมพิวเตอร เรียกใชโปรแกรมหรือ
ระบบงานไดตามปกติ
หรือ Malware
2. เสี่ยงตอการถูกขโมยขอมูล

1. ใชคอมพิวเตอรไมได
2. ใชระบบงานไมได
3. ขอมูลที่สําคัญสูญหาย
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2x4=8 1. ติดตั้งระบบปองกันกับเครื่อง
คอนขางสูง แมขาย
2. อัพเดตขอมูลไวรัสอยาง
สม่ําเสมอ

การควบคุม
(Treat)

8. ความเสี่ยงจากการบุก
รุกโจมตีจากภายนอก

1. ทําใหระบบเครื่องแมขาย
หรือลูกขายติดไวรัสและ
แพรกระจายสูเครื่องอื่น ๆ
ทั้งหมด ในเครือขาย
2. ถูกแกไขหรือเปลี่ยน
แปลงขอมูล หรือรูปภาพบน
Web Site ของ สชป.8
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3x4=12 1. ติดตัง้ ระบบเครือขายเพื่อ
การควบคุม
คอนขางสูง ปองกัน และเตือนภัย
(Treat)
2. จัดทําแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติ
ทีจ่ ําเปนตามลําดับ
3. ตรวจสอบ Policy และ Log
ของ ระบบ ปองกันการบุกรุก
หนาที่ 3
ระบบเครือขาย

1. เสี่ยงตอการไมสามารถใช
งานระบบงานของ สชป.8ผาน
เครือขายอินทราเน็ตได
2. เสี่ยงตอการไมสามารถ
เชื่อมตอภายนอก สชป.8ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตได

1. เสี่ยงตอการถูกโจมตีจาก
ภายนอกผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต

3x5=15
สูง

1. ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร การควบคุม
(Treat)
แมขายและสํารองฐานขอมูล
2. จัดตั้งศูนยสํารองขอมูล
(Backup Site)

9. ความเสี่ยงจากการถูก
โจมตีเครือขายของ
สชป.8 จากภายในและ
ภายนอก ไมใหสามารถ
ใหบริการได

1. เสี่ยงตอการถูกโจมตี
1. ทําใหไมสามารถใชงาน
เครือขายได หรือใชไดแต
เครือขายภายนอกในทุก
งานได แตชามาก
รูปแบบ ซึ่งจะมีการพัฒนา
วิธีการอยูตลอดเวลา
2. เสี่ยงตอการถูกโจมตีจาก
โปรแกรมตางๆ โดยเฉพาะ
ประเภท Trojan ที่มีการติดตั้ง
ที่เครื่องลูกขายโดยผูใชงาน
ภายใน ทั้งที่ไมไดตั้งใจและ
ตั้งใจ

10. ความเสี่ยงจากการใช 1. เสี่ยงตอผูที่ไมมีสิทธิ์เขาถึง
Wireless เขาเครือขาย ขอมูลเขาใชเครือขาย
อินทราเน็ต
อินทราเน็ต

ดานโปรแกรม
11. ความเสี่ยงจากการใช 1. การสูญหายของขอมูล
คอมพิวเตอร
ซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์ 2. การถูกฟองรองและเสื่อม
(Software Risk)
เสียชื่อเสียงและความ
นาเชื่อถือของ สชป.8
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1x4=4 1. ติดตั้งระบบปองกันและเตือน การควบคุม
(Treat)
คอนขางต่ํา ภัย Spam, Virus, Malware,
Trojan ฯลฯ และมีเจาหนาที่คอย
ดูแลตรวจสอบ และอัพเดท
ฐานขอมูลเปนประจํา
2. หมั่นตรวจสอบ Policy และ
Log ของ Firewall อยาง
สม่ําเสมอ
3. มีมาตรการ และกฏระเบียบใน
การควบคุมใหมีการติดตั้ง
โปรแกรมตางๆ บนเครื่องลูกขาย
ที่เชื่อมโยงกับเครือขาย
อินทราเน็ตของ สชป.8

1. ขอมูลที่เปนความลับถูก
เผยแพรหรือนําไปใช อันจะ
นํามาซึ่งการขาดความ
นาเชื่อถือ
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1x4=4 1. ควบคุมการเขาใชเครือขาย
คอนขางต่ํา
2. เพิ่มความปลอดภัยในการใช
งาน เพิ่มขึ้นโดยติดตัง้ ระบบ
ยืนยันตน (Authentication)

1. การใชงานอาจไมได
ประสิทธิภาพตามความ
สามารถของซอฟตแวรนั้น ๆ
2. สชป.8 อาจถูกฟองรอง
เรียกคาเสียหายจากผูที่เปน
เจาของลิขสิทธิ์นั้น ๆ
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2x5=10 1. การจัดหาซอฟตแวรที่ถูกตอง การควบคุม
คอนขางสูง ตามกฎหมายมาใชตามความ
(Treat)
จําเปน
2. การรณรงคขอความรวมมือ
เจาหนาที่ในการใชงานซอฟตแวร
ที่ถูกกฏหมาย

การควบคุม
(Treat)

หนาที่ 4

ดานระบบขอมูล 12. ความเสี่ยงจากการ
(Database
สํารองขอมูล การทํางาน
Risk)
ระบบไมมีความ
เสถียรภาพหรือทําการ
สํารองขอมูลแตขาดการ
อัพเดท

1. เสี่ยงตอการสูญหายของ
ขอมูล จนไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามปกติ
2. เสี่ยงตอการมีขอมูลที่ไม
ถูกตองกับความเปนจริง

13. ความเสี่ยงจากขอมูล 1. เสี่ยงตอขอมูลที่สําคัญมีการ
รั่วไหลจากการเปลี่ยนมือ รั่วไหลจากการซอมแซมเครื่อง
ผูใช
ที่เสีย เชน Hard Disk หรือ
มวนเทป (Cartridge Tape)
แผน DVD/CD

1. เสียคาใชจายในการกู
คืนขอมูล หรือทําใหม
2. ไมสามารถนําขอมูลที่มี
อยูไปใชงานได เนื่องจาก
ขาดความมั่นใจในขอมูล
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1. ขอมูลที่อยูในชั้นความลับ
รั่วไหลทําใหเกิดความ
เสียหายตอความนาเชื่อถือ
ของกรมชลประทาน
2. ขอมูลที่รั่วไหลอาจทําให
ฝายใดฝายหนึ่งนําไปใช
ประโยชนได
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2x3=6 1. มีการบริหารจัดการตออุปกรณ การควบคุม
คอนขางต่ํา ขอมูล เชน Hard Disk มวนเทป
(Treat)
แผน DVD/CD ใหแนใจวาขอมูล
ไดถูกลบทิ้งอยางถาวร หรือได
ทําลายอุปกรณนั้น ๆ ทิ้งแลวหาก
ทําได
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2x3=6
คอนขางต่ํา

-

การยอมรับ
(Take)

-

2x3=6
คอนขางต่ํา

-

การยอมรับ
(Take)

-

ดานกลยุทธ
14. ความเสี่ยงจากการ
(Strategic Risk) เปลีย่ นแปลงนโยบาย
ผูบริหาร

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
จากรัฐบาล/ผูบริหาร

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
อาจทําให นโยบายการ
บริหารจัดการสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงดวย ทําใหการ
ดําเนินการ โครงการตาง ๆ
ไดรับผลกระทบ

ดานการเงิน
(Financial
Risk)

1. โครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

การขาดแคลนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สงผลทําใหการดําเนินงาน
ขาดความตอเนื่องไรซึ่ง
ประสิทธิภาพ

15. ความเสี่ยงตอการ
ไมไดรับ การสนับสนุน
งบประมาณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

3x5=15
สูง

1. มีการบริหารจัดการการสํารอง การควบคุม
(Treat)
ขอมูล (Backup) เปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ
2. มีการทดสอบการนําขอมูล
กลับคืนสูระบบ (Restore)

หนาที่ 5

