แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบิน ๑

-๑-

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบิน ๑
๑. หลักการและเหตุผล
การบริห ารความเสี่ย ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการปกป้ อ งข้อ มู ล และระบบเครือ ข่ายคอมพิ วเตอร์
ที่เป็นสินทรัพย์ของหน่วยงาน และยังรวมถึงการปกป้อง “ภารกิจ” ของหน่วยงานให้รอดพ้นจากความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกั บเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารอีกด้วย ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้อยู่
ในความรับ ผิ ดชอบหลัก ของหน่ วยงาน ซึ่ งมี ผู้เชี่ ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นผู้บังคับบัญชา และผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ เ หมาะสมและได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ปกป้ อ งหน่ วยงานจากความเสี ยหายที่ อาจเกิ ด ขึ้น ได้ จ ากความเสี่ ย ง
และเพื่อความสามารถในการดาเนิ นภารกิ จ ของหน่ วยงานให้ บ รรลุผ ลส าเร็จ ไม่ ใช่แค่เ พียงการปกป้อ ง
สินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือหน่วยงานเพียงเท่านั้น
การบริหารความเสี่ยงมีความสาคัญต่อการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การบริห ารเชิง กลยุท ธ์ เป็ น การเพิ่ ม โอกาสและช่ว ยให้ ห น่วยงานบรรลุเ ป้าประสงค์ และภารกิ จ ที่ ตั้ง ไว้
และเป็นการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน ที่จะนาไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การจัดการภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ รวมทั้งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ที่ไม่ต้องการกับระบบสารสนเทศ
๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
๒.๓ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการ กากับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๕ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมี
ผลกระทบกับการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการ
กับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินงานตามแผน
๓. ขอบเขตการดาเนินการ
เป็ นการบริหารความเสี่ ยงด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ภายในความรับผิ ดชอบ
ของหน่วยงาน

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

-๒-

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศของหน่วยงาน สามารถแยกประเภทความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๔.๑ ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุป กรณ์
อาจถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทาลายระบบจาก Cracker เป็นต้น
๔.๒ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินการด้านสารสนเทศ
๔.๓. ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการ การจัดความสาคัญ
ในการเข้า ถึง ข้อ มูล ไม่เ หมาะสมกับ การใช้ง านหรือ การให้บ ริก าร โดยผู้ใช้อ าจเข้าสู่ ร ะบบสารสนเทศ
หรือใช้ข้อมูล ต่าง ๆ ของหน่วยงานเกินกว่าอานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูลสารสนเทศได้
๔.๔ ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือสถานการณ์
ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้าท่วม ไฟไหม้ อาคารถล่ม
การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
๕. ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk) แสดงตามตาราง
รายการความเสี่ยงด้านเทคนิค (RT)
รหัส
ความ
เสี่ยง
RT01

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)

ลักษณะ
(อธิบาย)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

อุปกรณ์สารสนเทศ อุปกรณ์ในระบบ
ฮาร์ดแวร์ขัดข้อง เครื่อง
ขัดข้อง
เครือข่ายไม่สามารถ / ไม่ได้มาตรฐาน คอมพิวเตอร์ลูก
ให้บริการระบบ
สารสนเทศ หรือ

ข่ายไม่สามารถใช้
บริการระบบ

ให้บริการได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ

สารสนเทศ หรือ
ทรัพยากรทีเ่ ครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๓

๔

ข่ายนั้น ๆ
ให้บริการได้

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

๑๒

-๓-

รายการความเสี่ยงด้านเทคนิค (RT)
รหัส
ความ
เสี่ยง
RT02

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูก

ลักษณะ
(อธิบาย)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

เครื่องคอมพิวเตอร์ - ประสิทธิภาพ
ลูกข่าย หรือ
ของฮาร์ดแวร์ไม่

- เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูก

ข่าย หรืออุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนบุคคล เพียงพอ
ส่วนบุคคล (Bring (Bring Your Own - ระบบ
Your Own
Device: BYOD)
ขัดข้อง

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๔

๔

๑๖

๓

๔

๑๒

ข่ายขาด
ประสิทธิภาพใน

Device: BYOD)
ไม่สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศ

ปฏิบัติการขัดข้อง การทางานและ
- ถูกโจมตีโดย
เกิดความเสียหาย
โปรแกรมประสงค์
- ระบบสารสนเทศ
หรือใช้งานได้ไม่เต็ม ร้าย เช่น ไวรัส
เกิดความเสียหาย
ประสิทธิภาพ
โทรจัน โปรแกรม
เรียกค่าไถ่ ฯลฯ

RT03

เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่

เครื่องคอมพิวเตอร์ - ประสิทธิภาพ
แม่ข่ายไม่สามารถ ของฮาร์ดแวร์ไม่

- เครื่องลูกข่ายไม่
สามารถใช้บริการ

ข่ายขัดข้อง

ให้บริการระบบ
สารสนเทศ หรือ

เพียงพอ
ระบบสารสนเทศ
- ระบบปฏิบัติการ หรือทรัพยากรที่

ให้บริการได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ

ขัดข้อง
เครื่องแม่ข่ายนั้นๆ
- โปรแกรมบางตัว ให้บริการไม่ได้
รบกวนการทางาน - ระบบสารสนเทศ
ของ ระบบ
เกิดความเสียหาย
ปฏิบัติการ
- ถูกโจมตีโดย
โปรแกรมประสงค์
ร้าย เช่น ไวรัส
โทรจัน โปรแกรม
เรียกค่าไถ่ ฯลฯ
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

-๔-

รายการความเสี่ยงด้านเทคนิค (RT)
รหัส
ความ
เสี่ยง
RT04

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)

ลักษณะ
(อธิบาย)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

ระบบการทางานของ ช่องโหว่จุดอ่อนของ - การใช้ซอฟแวร์ เครื่องลูกข่ายไม่
ซอฟแวร์ขัดข้องจาก ซอฟแวร์ที่ยงั ไม่ถูก ทีไ่ ม่มีลิขสิทธิ์
สามารถใช้
ช่องโหว่จุดอ่อนที่ไม่
เคยถูกพบมาก่อน

ค้นพบ เมื่อเกิด
ปัญหาจากการบุก

(Zero Day)

รุกโดยแฮคเกอร์
ไม่ถูกค้นพบ
หรือโปรแกรม
(Zero Day)
ประสงค์ร้ายต่าง ๆ

ทรัพยากรที่
เครื่องแม่ข่าย
นั้น ๆ ให้บริการ

ทาให้ระบบทางาน
ผิดพลาด

ไม่ได้

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๔

๔

๑๖

O

E

SUM

- ช่องโหว่จุดอ่อน บริการระบบ
ของซอฟแวร์ที่ยัง สารสนเทศ หรือ

รายการความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (RM)
รหัส
ความ
เสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง

ลักษณะ

ปัจจัยเสี่ยง

(เหตุการณ์)

(อธิบาย)

(สาเหตุ)

RM01 การขาดแคลน

ผู้ปฏิบัตงิ านด้าน

บุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
จานวนไม่เพียง
พอที่จะสนับสนุน
ภาระงานที่มอี ยู่

ผลกระทบ

- การไม่ได้รับการ - การปฏิบัติงาน

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๔

๒

บรรจุตามความ ด้านเทคโนโลยี
ต้องการกาลังพล สารสนเทศ
- การโยกย้าย
บุคลากรด้าน
สารสนเทศ

ล่าช้า/
หยุดชะงัก
- กระทบต่อการ
พัฒนาและ
ควบคุมดูแล
ระบบ

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

๘

-๕-

รายการความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (RM)
รหัส
ความ
เสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)

ลักษณะ
(อธิบาย)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

RM02 การแก้ไขปัญหา
ทางระบบ

ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งทีเ่ กี่ยวข้อง

- การบรรจุ
บุคลากรไม่ตรง

- การปฏิบัติงาน
ที่ต้องอาศัย

สารสนเทศเกิด
ความล่าช้า

กับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรู้

ตามวุฒิการศึกษา ระบบ
- บุคลากรไม่ได้ สารสนเทศเกิด

ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัตงิ าน

รับการอบรม
เกี่ยวกับระบบที่
ดูแลที่เพียงพอ

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๓

๒

๖

๓

๒

๖

๓

๔

๑๒

ความล่าช้า
- ระบบ
สารสนเทศเกิด
ความเสียหาย

RM03 อุปกรณ์ในระบบ
สารสนเทศ ไม่
ทันสมัย และ
เสื่อมสภาพ

RM04 การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา

การขาดแคลน

งบประมาณที่

ระบบ

งบประมาณในการ
ดาเนินการให้ระบบ
สารสนเทศสามารถ

ได้รับไม่
ครอบคลุมความ
ต้องการ

สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี

หยุดชะงัก
และขาด

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลง
- นโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา อาจทา ผูบ้ ังคับบัญชาไม่

การดาเนินงาน
ขาดความ

ให้นโยบายการ
บริหารจัดการ

สอดคล้องกัน
- ขาดความ

ต่อเนื่อง

สารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงด้วย
การดาเนินการ

ต่อเนื่องในการ
สานต่อโครงการ
ต่างๆ

โครงการต่างๆ ได้รบั
ผลกระทบ
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

-๖-

รายการความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (RM)
รหัส
ความ
เสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)

ลักษณะ
(อธิบาย)

RM05 ข้อมูลสาคัญถูก บุคคลจากภายนอก
โจรกรรม
หน่วย หรือจาก

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

- ขาดมาตรการรักษา - ระบบ
ความปลอดภัยในการ สารสนเทศเกิด

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๑

๕

๕

O

E

SUM

ภายนอก บน.๑ เข้า เข้าพื้นที่
ความเสียหาย
มาในพื้นที่ปฏิบัตงิ าน - ผูไ้ ม่ประสงค์ดีที่แฝง - ข้อมูลสาคัญ
เพื่อกระทาการ
อันตรายใดๆ ต่อ
ระบบสารสนเทศ

ตัวมากับบุคคล
ภายนอกหน่วย หรือ
จากภายนอก บน.๑

โดยเฉพาะ
ข้อมูลทีม่ ีชั้น
ความลับถูก
เปิดเผย

รายงานความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน (RP)
รหัส
ชื่อความเสี่ยง
ความ
(เหตุการณ์)
เสี่ยง
RP01

ลักษณะ
(อธิบาย)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

การละเมิด
สิทธิ์เข้าถึง

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวัง - บุคลากรที่ขาดความ - ระบบ
ในการใช้ระบบ
เข้าใจเรื่องการรักษา สารสนเทศ

ข้อมูลส่วน
บุคคล

สารสนเทศ เช่น การ
มอบหมายให้ผู้อื่นใช้

ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๓

๓

เกิดความ
เสียหาย

รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้ - ถูก Phishing เมื่อลง - ข้อมูลส่วน
ระบบหรือการละเลยไม่ ชือ่ เข้าใช้งานบน
บุคคลสูญ
log out ออกจากระบบ เว็บไซต์ปลอม
หาย หรือ
หลังเลิกใช้งาน ทาให้ผู้ไม่ - ถูกโปรแกรม Key
มีสิทธิส์ ามารถเข้าใช้งาน logger ขโมยชื่อผู้ใช้
ระบบสารสนเทศได้

ถูกเปิดเผย

และรหัสผ่าน
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

๙

-๗-

รายงานความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน (RP)
รหัส
ความ
เสี่ยง
RP02

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)

ลักษณะ
(อธิบาย)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

ช่องโหว่จากการนา ผู้ใช้นาอุปกรณ์ส่วน - บุคลากรของ บน.๑ ระบบ
อุปกรณ์ส่วนบุคคล บุคคล (Bring Your ทีข่ าดความเข้าใจใน สารสนเทศ
(Bring Your Own Own Device:
เรื่องการรักษาความ
Device: BYOD) ที่ BYOD) มาเชื่อมต่อ ปลอดภัยระบบ

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๓

๔

๑๒

๓

๒

๖

เกิดความ
เสียหาย

ไม่ได้รับอนุญาตมา โดยไม่ได้รับอนุญาต สารสนเทศ
เชื่อมต่อเข้า
หรือแจ้งให้ผู้ดูแล - ขาดมาตรการใน
เครือข่าย
ระบบทราบ
การจากัดการเข้าใช้
งานเครือข่าย
RP03

ระบบงานเสียหาย

บุคลากรที่ใช้งาน

- บุคลากรขาดความรู้ ระบบ

จากความผิดพลาด ระบบสารสนเทศ ในการใช้งานระบบ สารสนเทศที่
ของผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติผิดพลาด
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
เช่น เผลอลบข้อมูล - ขาดความรอบคอบ ปฏิบัติงาน
ที่สาคัญในระบบ
ตั้งค่าระบบ

ในการปฏิบัตงิ าน
- อุบัติเหตุจากการ

ผิดพลาด กรอก
รู้เท่าไม่ถงึ การณ์
ข้อมูลผิด หรือแก้ไข ประมาท

หยุดชะงัก
และเกิดความ
เสียหาย

โค้ดโปรแกรม
ผิดพลาด ทาให้
ระบบสารสนเทศ
ทางานผิดพลาด
หรือไม่สามารถ
ทางานได้

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

-๘-

รายงานความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน (RP)
รหัส
ความ
เสี่ยง
RP04

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)

ลักษณะ
(อธิบาย)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลกระทบ

ข้อมูลทีม่ ีผลกระทบ มีการเผยแพร่ข้อมูล บุคลากรของ บน.๑
ต่อองค์กร และด้าน สาคัญของทาง
ที่ขาดความเข้าใจใน

ข้อมูลสาคัญ
โดยเฉพาะ

ยุทธการ รั่วไหล
ผ่านทางระบบ

ราชการ ที่มผี ลต่อ
การปฏิบัติด้าน

ข้อมูลทีม่ ีชั้น
ความลับถูก

สารสนเทศ

ยุทธการ และความ สารสนเทศเบื้องต้น
มั่นคง

การรักษาความ
ปลอดภัยในระบบ

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๑

๕

๕

O

E

SUM

เปิดเผย และ
กระทบต่อ
ความมั่นคง

รายการความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (RE)
รหัส
ความ
เสี่ยง
RE01

ชื่อความเสี่ยง

ลักษณะ

ปัจจัยเสี่ยง

(เหตุการณ์)

(อธิบาย)

(สาเหตุ)

กระแสไฟฟ้า

การเกิด

ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ขัดข้องแบบ

ผลกระทบ

- แหล่งกาเนิดไฟฟ้า

อุปกรณ์

ขัดข้อง
- ภัยธรรมชาติที่

คอมพิวเตอร์
ทุกชนิดและ

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๕

๔

กะทันหัน เช่น
ส่งผลให้แหล่งกาเนิด อุปกรณ์
ไฟฟ้าดับ-กระชากที่ ไฟฟ้าขัดข้อง
เชือ่ มต่อ
มีสาเหตุจากภัย
ธรรมชาติหรือจาก
การขัดข้องของ

เครือข่าย
ได้รับความ
เสียหาย

อุปกรณ์ในระบบ
ไฟฟ้า

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

๒๐

-๙-

รายการความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (RE)
รหัส
ความ
เสี่ยง
RE02

ชื่อความเสี่ยง
(เหตุการณ์)

ลักษณะ
(อธิบาย)

เครือข่ายภายใน ไม่สามารถใช้งาน
บน.๑ ไม่สามารถ ระบบเครือข่าย ที่
ใช้งานได้

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

- เครือข่ายผู้
- ไม่สามารถใช้
ให้บริการภายนอก บริการระบบ

ให้บริการผ่าน
ขัดข้อง
อุปกรณ์เครือข่ายของ - เครือข่าย ทอ.
บน.๑ ได้

ผลกระทบ

O

E

SUM

(๑-๕) (๑-๕) (๑-๒๕)
๓

๔

๑๒

๒

๕

๑๐

สารสนเทศ ผ่าน
เครือข่ายได้

ขัดข้อง
- การปฏิบัติงาน
- การถูกโจมตีด้วย ทีต่ ้องอาศัย
DDos
ระบบ
(Distributed
Denial of-

สารสนเทศ ผ่าน
เครือข่ายต้อง

Service)

หยุดชะงัก
- ข้อมูลสาคัญที่
เก็บไว้บนระบบ
คลาวด์ (Cloud
Storage) อาจ
สูญหาย

RE03

อัคคีภัย

เหตุการณ์อัคคีภัยใน

- อัคคีภัยจาก

อุปกรณ์

อาคารที่ลกุ ลามสร้าง กระแสไฟฟ้า
ความเสียหายให้กับ ขัดข้อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - อัคคีภัยจาก

คอมพิวเตอร์ทุก
ชนิดและ
อุปกรณ์เชื่อมต่อ

ทุกชนิดและอุปกรณ์
เชื่อมต่อเครือข่าย

เครือข่าย
เสียหาย

อุบัติเหตุการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

- ๑๐ -

๖. รายการความเสี่ยงตามลาดับและมาตรการจัดการความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสีย่ ง : ยอมรับ, ถ่ายโอน, หลีกเลี่ยง, จากัด
รหัส
ลาดับ ความ
เสี่ยง
๑

ชื่อความเสี่ยง

RE01 กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ
แรงดันไฟฟ้าไม่
คงที่

SUM
(๑-๒๕)

มาตรการ
จัดการ
ความเสี่ยง

๒๐

ยอมรับ

แนวทางการดาเนินการ
- จัดหาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และเครือ่ งสารองไฟฟ้าแบบ
ป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้า
ไม่คงที่

ผู้รับผิดชอบ
คณก. CIO
ฝทสส.ฯ
ผสอ.ฯ
ผชย.ฯ

ระยะเวลา
โครงการ
พัฒนา
ประจาปี

- จัด จนท.ตรวจสอบตาม
ระยะเวลา
๒

๓

๔

RT04 ระบบการทางาน
ของซอฟแวร์
ขัดข้องจากช่อง
โหว่จุดอ่อนที่ไม่
เคยถูกพบมา
ก่อน (Zero
Day)
RT02 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย หรือ
อุปกรณ์ส่วน
บุคคล (Bring
Your Own
Device: BYOD)
ขัดข้อง
RT01 อุปกรณ์
สารสนเทศ
ขัดข้อง

๑๖

ถ่ายโอน

ประสาน ทสส.ทอ.จัดหา
ฝทสส.ฯ
ซอฟแวร์ทมี่ ีลิขสิทธิ์
และการอัพเดทการสนับสนุน
ด้านป้องกันช่องโหว่ จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์

ตลอดเวลา

๑๖

ยอมรับ

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ คณก. CIO
และอุปกรณ์ทดแทน เพื่อให้ ฝทสส.ฯ
สามารถปฏิบัติงานได้
ผสอ.ฯ

ตามวงรอบ

- จัดทาแผนการตรวจสอบ
และจัดจ้างบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อย่างสม่าเสมอ
๑๒

ยอมรับ

- จัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ
ทดแทน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้

คณก. CIO
ฝทสส.ฯ
ผสอ.ฯ

ตามวงรอบ

- จัดทาแผนการตรวจสอบ
และจัดจ้างบารุงรักษา
อุปกรณ์สารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

- ๑๑ -

รหัส
ลาดับ ความ
เสี่ยง
๕

ชื่อความเสี่ยง

RT03 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายขัดข้อง

SUM
(๑-๒๕)

มาตรการ
จัดการ
ความเสี่ยง

๑๒

ยอมรับ

แนวทางการดาเนินการ
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทดแทน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้

ผู้รับผิดชอบ
คณก. CIO
ฝทสส.ฯ
ผสอ.ฯ

- จัดทาแผนการตรวจสอบ
และจัดจ้างบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่าง
สม่าเสมอ
จัดทาแผนแม่บทการพัฒนา คณก. CIO
ระบบ เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาให้
ผู้บังคับบัญชา ใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาระบบใน
อนาคต

๖

RM04 การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา

๑๒

ยอมรับ

๗

RP02 ช่องโหว่จากการ
นาอุปกรณ์ส่วน
บุคคล (Bring
Your Own
Device: BYOD)
ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตมา
เชื่อมต่อเข้า
เครือข่าย

๑๒

หลีกเลี่ยง - จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความ คณก. CIO
ตระหนักในเรือ่ ง นโยบาย
ฝทสส.ฯ
และแนวปฏิบัติด้านความ
ผสอ.ฯ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ระยะเวลา
ตามวงรอบ

ปีละ ๑ ครั้ง

ตามวงรอบ

- กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายหรือ
ระเบียบด้านสารสนเทศ
อย่างจริงจัง
- ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่
สามารถจากัดสิทธิ์การเข้าถึง
สาหรับอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ
เข้าเครือข่าย

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

- ๑๒ -

รหัส
ลาดับ ความ
เสี่ยง
๘

๙

SUM
(๑-๒๕)

มาตรการ
จัดการ
ความเสี่ยง

RE02 เครือข่ายภายใน
บน.๑ ไม่
สามารถใช้งาน
ได้

๑๒

ถ่ายโอน

RE03 อัคคีภัย

๑๒

ชื่อความเสี่ยง

แนวทางการดาเนินการ
- จัดหาเครือข่ายสารองและ
ติดตั้งอุปกรณ์สารองต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
ฝทสส.ฯ
ผสอ.ฯ

โครงการ
พัฒนา
ประจาปี

คณก. CIO
ฝทสส.ฯ
ผสอ.ฯ

- โครงการ
พัฒนา
ประจาปี

- จัดทาแผนเครือข่ายสารอง
ยอมรับ

- จัดหาระบบสารอง เพื่อให้
ระบบสารสนเทศ สามารถ
ทางานได้
- สารองข้อมูลระบบและ
ฐานข้อมูลเก็บไว้ในสถานที่
อื่น อีกหนึ่งชุด

๑๐

RP01 การละเมิดสิทธิ์
เข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล

ระยะเวลา

๙

หลีกเลี่ยง - สร้างความตระหนักเรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคล ในการพึง
รักษาสิทธิส์ ่วนของข้อมูล
ส่วนบุคคล

- ตามวงรอบ

คณก. CIO
ฝทสส.ฯ
นขต.บน.๑

ตามวงรอบ

คณก. CIO
ฝทสส.ฯ
นขต.บน.๑

ตามวงรอบ

- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนว
ปฏิบัติด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๑๑

RM01 การขาดแคลน
บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิ าน

๘

ยอมรับ

- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้เพิ่มเติม
- จัดทาคู่มือกระบวนการ
ทางานเพื่อให้บุคลากรอื่น
สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้
กรณีที่บุคลากรผูร้ ับผิดชอบ
ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

- ๑๓ -

รหัส
ลาดับ ความ
เสี่ยง

SUM
(๑-๒๕)

มาตรการ
จัดการ
ความเสี่ยง

RM02 การแก้ไขปัญหา
ทางระบบ
สารสนเทศเกิด
ความล่าช้า

๖

ถ่ายโอน

๑๓

RM03 อุปกรณ์ในระบบ
สารสนเทศ ไม่
ทันสมัย และ
เสื่อมสภาพ

๖

ยอมรับ

จัดทาโครงการเพื่อขอรับการ ฝทสส.ฯ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ผสอ.ฯ

โครงการ
พัฒนา
ประจาปี

๑๔

RP03 ระบบงาน
เสียหายจาก
ความผิดพลาด
ของผู้ปฏิบัติงาน

๖

จากัด

- จัดอบรมและทบทวนการ
ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่อย่าง
สม่าเสมอ

ฝทสส.ฯ
ผสอ.ฯ
นขต.บน.๑

ตามวงรอบ

RM05 ข้อมูลสาคัญถูก
โจรกรรม

๕

- ตรวจสอบการเข้าออกของ คณก. CIO
บุคคลภายนอก
ฝทสส.ฯ
ผสอ.ฯ
- กาหนดพื้นที่หวงห้าม ใน ผขว.ฯ
การเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัตงิ าน

ตามวงรอบ

๑๒

๑๕

ชื่อความเสี่ยง

แนวทางการดาเนินการ
- จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการ
อบรม เพื่อให้มีความรู้
เพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ
คณก. CIO
ฝทสส.ฯ
นขต.บน.๑

ระยะเวลา
ตามวงรอบ

- แจ้งข้อขัดข้องในการบรรจุ
กาลังพลให้สายวิทยาการ
รับทราบ เพื่อกาหนด
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ให้
เหมาะสม

- สารองข้อมูลระบบและ
ฐานข้อมูลเก็บไว้ในสถานที่
อื่น อีกหนึ่งชุด
จากัด

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

- ๑๔ -

รหัส
ลาดับ ความ
เสี่ยง
๑๖

ชื่อความเสี่ยง

RP04 ข้อมูลทีม่ ี
ผลกระทบต่อ
องค์กร และด้าน
ยุทธการ รั่วไหล
ผ่านทางระบบ
สารสนเทศ

SUM
(๑-๒๕)
๕

มาตรการ
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หลีกเลี่ยง - จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความ คณก. CIO
ตระหนักในเรือ่ ง นโยบาย
ฝทสส.ฯ
และแนวปฏิบัติด้านความ
นขต.บน.๑
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายหรือ
ระเบียบด้านสารสนเทศ
อย่างจริงจัง

ระยะเวลา
ตามวงรอบ

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการรัก ษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
จัดการกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

(ลงชื่อ)

น.อ.

(ปรธร จีนะวัฒน์)
ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ชื่อหน่วยงาน กองบิน ๑
ก.ค.๖๑
น.อ.
(วชิระพล เมืองน้อย)
ผบ.บน.๑
ก.ค.๖๑

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑

