แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
อ้างถึง ระเบียบและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
ก. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐
ข. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ค. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
ง. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
จ. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑
ฉ. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
ช. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงกลาโหม
ซ. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพ เรือ
ฌ. แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ
ญ. ระเบียบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๔๙
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง มีบทบาทสาคัญในการปกปูองข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
เป็นสินทรัพย์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และยังรวมถึงการปกปูอง “ภารกิจ” ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้รอดพ้นจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศอีกด้วย ขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ย งควรจัด
ให้อยู่ในความรับผิดชอบหลักของฝุายกรรมวิธีข้อมูลกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิก โยธิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อปกปูองหน่วยงานจากความเสีย หายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ย ง และเพื่อ
ความสามารถในการดาเนินภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้บรรลุผลสาเร็จ ไม่ใช่แ ค่เพีย งการปกปูอง
สินทรัพย์ระบบสารสนเทศของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพียงเท่านั้น
การบริหารความเสี่ยงมีความสาคั ญต่อการบริหารราชการแบบมุ่งผลสั ม ฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่วยให้หน่วยงานบรรลุเปูาประสงค์แ ละภารกิจที่ตั้งไว้แ ละเป็น การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่จะนาไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นใน
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รวมทั้งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายที่ไม่ต้องการกับระบบสารสนเทศ
๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน
๒.๓ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการ กากับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

-๒๒.๕ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปัจจัย เสี่ย งและความเสี่ย งในด้านต่าง ๆ ที่
น่าจะมีผลกระทบกับการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการปูองกันหรือ
จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินงานตามแผน
๓. ขอบเขตการดาเนินการ
เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน
๔. ทีมงานบริหารแผนเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ นย.
เพื่ อ ให้ แ ผนเตรีย มพร้อ มกรณี เ กิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ด้า นสารสนเทศ นย. สามารถน าไปปฏิ บัติ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้
๑. ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ นย. มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารงานด้ า นระบบสารสนเทศภายใน นย.
ให้สามารถบริการระบบสารสนเทศหลักของ นย. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย
๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ นย. มีหน้าที่ดาเนินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบที่ให้บริการใน นย.
๓. หั วหน้ าเจ้ าหน้า ที่/เจ้าหน้าที่ ควบคุ ม ระบบสารสนเทศ นย. มี หน้าที่ ให้บ ริก ารติดตั้ งระบบเครื่อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ตรวจสอบ ควบคุ ม การท างาน ส ารองและกู้ คื น ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศในระดั บ
ระบบปฏิบัติการ
๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ระบบสารสนเทศที่ให้บริการใน นย.
มีหน้าที่บารุงรักษา วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านซอฟท์แ วร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ระบบสารสนเทศที่
ติดตั้งภายใน นย.
๕. หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน นย. มีหน้าที่กาหนด
แนวทางและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของความเสีย หายที่
เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการแก้ไขปั ญหาของระบบที่เกิดการโจมตีทางไซเบอร์
๖. หัวหน้าเจ้ าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ดูแ ลระบบสารสนเทศ นขต.นย. มีหน้าที่ บริหารระบบ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ทร. ประสานงานการให้บริการ เผยแพร่และควบคุมการให้บริการต่างๆ ของ นย.
โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่รับผิดชอบ
ให้สามารถบริหารแผนฯ และกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีม บริหารความ
เสี่ยง (CP Team) และในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ใน
หน้ า ที่ ข องบุค ลากรหลัก ปรากฏดั ง ในตาราง ที ม งานบริ ห ารแผนเตรี ย มพร้ อ มกรณีเ กิ ด เหตุ ฉุก เฉิ น ด้ า น
สารสนเทศของ นย.

-๓ทีมงานบริหารแผนเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ นย.
บุคคลากรหลัก
ชื่อ/ตาแหน่ง
โทรศัพท์
หน.ฝสส.อล.
๐๘๙
ฝุาย สส.อล.นย. ๙๙๔๑๑๗๗

หน.ฝสส.อล.
ฝุาย สส.อล.นย.

๐๘๙
๙๙๔๑๑๗๗

หน.ฝุาย กม.นย.

๐๘๕
๔๓๖๔๕๑๖

นวพ.ฝุาย กม.นย.

๐๘๗
๙๔๒๙๗๖๙

นป.ฝุาย กม.นย.

๐๘๙
๘๙๐๗๐๒๙

นวพ.ฝุาย กม.นย.
๐๘๔
(ร.อ.)
๖๔๙๔๙๕๒

บุคคลากรสารอง
ชื่อ/ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้บริหาร
-หน.ฝุาย กม.นย.
๐๘๕
เทคโนโลยี
๔๓๖๔๕๑๖
สารสนเทศ นย. -นวพ.ฝุาย กม.นย.
๐๘๗
๙๔๒๙๗๖๙
-นป.ฝุาย กม.นย.
๐๘๙
๘๙๐๗๐๒๙
หน.จนท.รปภ. หน.ฝุาย กม.นย.
๐๘๕
ระบบสารสนเทศ
๔๓๖๔๕๑๖
นย.
หน.จนท.ควบคุม นวพ.ฝุาย กม.นย.
๐๘๗
ระบบสารสนเทศ
๙๔๒๙๗๖๙
นย.
หน.จนท.
นวพ.ฝุาย กม.นย.
๐๘๔
ตรวจสอบและ (ร.อ.)
๖๔๙๔๙๕๒
วิเคราะห์ความ
เสียหาย
หน.จนท.ด้าน นป.ฝุาย กม.นย.
๐๘๓
ซอฟท์แวร์ (ร.อ.)
๙๒๙๔๔๗๔
ฮาร์ดแวร์
เครือข่ายระบบ
สารสนเทศ นย.
หน.จนท.
นายทหารควบคุม
ประสานงานกับ ข้อมูลฯ
ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ
นขต.นย.
บทบาท

บทบาท
ผู้ช่วยผู้บริหารฯ
ผู้ช่วยผู้บริหารฯ
ผู้ช่วยผู้บริหารฯ
รอง หน.จนท.รปภ.
ระบบสารสนเทศ
นย.
รอง หน.จนท.
ควบคุมระบบ
สารสนเทศ นย.
รอง หน.จนท.
ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความ
เสียหาย
รอง หน.จนท.ด้าน
ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์
เครือข่ายระบบ
สารสนเทศ นย.
รอง หน.จนท.
ประสานงานกับ
ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ
นขต.นย.

-๔โครงสร้าง/สายการบังคับบัญชาด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย.
หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ นย.
(หน.ฝสส.อล. ฝุาย สส.อล.นย.)

รอง หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ นย.
(หน.ฝุาย กม.นย.)

หน.จนท.ควบคุมระบบสารสนเทศ นย.
(นวพ.ฝุาย กม.นย.)

หน.จนท.ด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายระบบ
สารสนเทศ นย.
(นป.ฝุาย กม.นย.)

-๕ผังการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ นย.
ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ
ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
นายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ/
หน.จนท.ตรวจสอบ

แจ้ง หน.จนท.รปภ.นย./ฝุายกรรมวิธี
ข้อมูล นย.
ฝุายกรรมวิธีฯ ส่ง จนท.ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ความเสียหาย

ได้
แก้ไขปัญหา

ไม่ได้
รายงานเหตุก ารณ์ต่อ
หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย.

ชุดปฎิบัติการหลัก
๑.หน.ฝุายกรรมวิธีข้อ มูล นย./หน.ชุด
ปฏิบัติการ
๒.นายทหารวิเคราะห์ฯ/จนท.ตรวจสอบและ
วิเคราะห์
๓.นายทหารโปรแกรมฯ/จนท.ซอฟต์แวร์ฯ
๔.นายทหารควบคุมข้อมูลฯ/จนท.ตรวจสอบ
ข้อมูล

รายงานเหตุก ารณ์ต่อ หน.จนท.รปภ.
ระบบสารสนเทศ นย.
สั่งใช้แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ นย.

ให้ชุดปฏิบัติการไปด าเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อมฯ

ไม่ได้
แก้ไขปัญหา

ได้
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานผลการปฏิบัติใ ห้ หน.จนท.รปภ.
ระบบสารสนเทศ นย.
จบ

แจ้ง สสท.ทร.

-๖การจัดชุดปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ นย.

หน.ชุดปฏิบัติการ
(หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย.)

ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหาย

1.นายทหารวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ/หน.ชุด
2.จนท.ควบคุมข้อมูลฯ
3.จนท.ปฏิบัติงาน ฯ

ชุดแก้ไขสถานการณ์หลัก

1.หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุด
2.นายทหารวิเคราะห์ฯ
3.นายทหารโปรแกรมฯ
4.นายทหารควบคุมข้อมูลฯ
5.จนท.ควบคุมข้อมูลฯ
6.จนท.ปฏิบัติงานฯ

๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานสามารถแยกประเภทความเสี่ย งเป็น ๔
ประเภท ดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงข้อมูลสารสนเทศได้แก่
๕.๑.๑ การถูกมัลแวร์ (Malware) ทาลายฐานข้อมูล โปรแกรมใช้งานหรือระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
๕.๑.๒ การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบฐานข้อมู ลจากบุคคล (Hacker) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๕.๑.๓ ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Backbone) เสียหาย/ขัดข้อง
๕.๑.๔ การชารุดเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากการเคลื่อนย้ายหรืออื่นๆเช่น Hard Disk
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหายไม่สามารถให้บริการได้เป็นต้น

-๗๕.๒ ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการ การจัดความสาคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล
ต่า งๆ ของหน่ ว ยงานเกิ น กว่ า อ านาจหน้ า ที่ข องตนเองที่ มี อ ยู่ และอาจท าให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อข้ อ มู ล
สารสนเทศได้ได้แก่
๕.๒.๑ การอาพรางหรือสวมรอยผู้ใช้การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕.๒.๒ ระบบฐานข้อมูลเสียหายข้อมูลถูกทาลาย ข้อมูลถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕.๒.๓ การนาอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อเข้าระบบ
๕.๓ ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่
๕.๓.๑ ระบบกระแสไฟฟูาขัดข้อง/ไฟฟูาดับ
๕.๓.๒ ภัยธรรมชาติที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ แ ม่ข่าย (Server) เช่น
อัคคีภัยวาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม สึนามิเป็นต้น
๕.๓.๓ การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ ที่เป็นส่วนของการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล
๕.๓.๔ การเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ แ ม่
ข่าย ของระบบฐานข้อมูล เช่นการชุมนุมประท้วงหรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
๕.๔ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ ย งจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการด้านสารสนเทศรวมถึงการขาดแคลนงบประมาณ หรือ บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖.การบรรเทาความเสี่ยง (Risk mitigation)
การบรรเทาความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการจัดลาดับ การคานวณความเสี่ย ง และการลงมือควบคุม การลด
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่มาจากการประเมินความเสี่ย ง เนื่องจากการที่จะกาจัดความเสี่ย งใน
ระบบทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก ด้วยเงื่อนไขในการใช้งบประมาณที่สมดุล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และใช้วิธีการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดระดับความเสี่ย งให้อยู่ในระดับที่ย อมรับได้ โดยส่งผลกระทบต่อ
ภารกิจและทรัพยากรของหน่วยให้น้อยที่สุดทางเลือกเพื่อการบรรเทาความเสี่ย ง สามารถแบ่งออกเป็น ๕
ประเภทดังนี้
๖.๑ การยอมรับความเสี่ย ง (Risk Acceptance) คือการยอมรับความเสี่ย งในระดับที่เป็นอยู่แ ละให้
ระบบสารสนเทศดาเนินงานไปตามปกติ ซึ่งเป็นการยอมรับในผลที่อาจตามมา เช่น การพิสูจน์ตัวตน เพีย งใช้ชื่อ
ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน มีความเสี่ยงเพราะอาจมีการขโมยไปใช้ได้ การใช้ Biometrics เช่น การตรวจ ลายนิ้วมือ
หรือม่านตา อาจมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่า หน่วยงานอาจยอมรับความเสี่ย งของระบบปัจจุบันและ ทางานต่อไป
และปรับปรุงเมื่อมีโอกาส
๖.๒ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการกาจัดสาเหตุของ
ความเสี่ยง เช่น เมื่อพบว่าปัจจุบันหน่วยงานมีการสารองข้อมูลเพียง ๑ ชุดและจัดเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
การเลี่ ย งความเสี่ย งนี้อาจได้แ ก่ก ารทาสารองข้อมูล ๒ ชุด และแยกเก็ บในสถานที่ต่า งกันหรือ ระบบด้า น
ยุทธการที่มีชั้นความลับ ลับมาก ต้องห้ามมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อหลีกเลี่ยงภัยจาก Hacker เป็นต้น
๖.๓ การจากัดความเสี่ยง (Risk Limitation) คือ การทาระบบควบคุมเพื่อให้เกิดผลกระทบจากการถูก
คุกคามระบบหรือจากความไม่มั่นคงของระบบให้น้อยที่สุด เช่น การใช้ Firewall ปูองกันระบบจากภัย คุกคาม
ในอินเทอร์เน็ต

-๘๖.๔ การวิจัยและการรับรู้ความเสี่ยง (Research and Acknowledgement) คือการลดความสูญเสีย
ที่เกิดจากความเสี่ยงโดยการตรวจสอบเพื่อรับทราบความอ่อนแอของระบบและค้นคว้าวิจัย ให้ได้วิธีการควบคุม
เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบ
๖.๕ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การถ่ายโอนความเสี่ย งด้วยการหาทางเลือกอื่นเพื่อ
ชดเชยความสูญเสีย เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเมื่อซื้อมาแล้วมีระยะประกันเพียงหนึ่งปี เพื่อเป็นการรับมือในกรณีที่
อุปกรณ์เครือข่ายไม่ทางาน หน่วยงานอาจเลือกซื้อประกัน หรือสัญญาการซ่อมบารุง เป็นต้น
๗. ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk) แสดงตามตารางดังนี้
ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ความเสี่ยง

๑.ความเสี่ยงจาก RIT01 ความเสี่ยงด้านเทคนคิ
การถูกมัลแวร์
(Malware) ทาลาย
ฐานข้อมูล โปรแกรม
ใช้งานหรือ
ระบบปฏิบัติการต่าง
ๆ๒.ความเสี่ยงจาก RIT02 ความเสี่ยงด้านเทคนคิ
การถูกเจาะหรือ
ลักลอบ (Hack) เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลจาก
บุคคล (Hacker) โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
๓.ความเสี่ยงจาก RIT03 ความเสี่ยงด้านเทคนิค
ระบบเชื่อมโยง
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลัก
(Backbone)
เสียหาย/ขัดข้อง
๔.ความเสี่ยงจาก RIT04 ความเสี่ยงด้านเทคนิค
เครื่องคอมพวิ เตอร์
หรืออุปกรณ์ ขดั ข้อง
ไม่ สามารถทางาน
ไดต้ ามปกติ
๕.ความเสี่ยงจาก RIT05 ความเสี่ยงจาก
การอาพรางหรือสวม
ผู้ปฏิบัติงาน
รอยผู้ใช้การเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจยั เสี่ยง/
สิ่งคุกคาม

การบุกรุกโจมตโี ดยโปรแกรมไม่ - Malware
ประสงค์ดเี ช่นการตดิ Malware
เป็นต้น

การบุกรุกโจมตโี ดยผู้ไม่ประสงค์ดี - ผู้ไม่ประสงค์
เช่นhackerเป็นต้นการดักจับ
ดี
ข้อมูล การส่งข้อมูลคำสั่งเจตนา
ร้าย

ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลัก (Backbone)
เสียหาย/ขัดข้องด้วยสาเหตุทาง
เทคนิค หรือจากสัตว์ กัดแทะ
เช่นหนูหรือแมลงเป็นต้น

ผลกระทบ/
ผู้ไดร้ ับ
ผลกระทบ
- ระบบ
สารสนเทศ
- เครื่อง
คอมพวิ เตอร์
แม่ข่าย
- ระบบ
สารสนเทศ
- เครื่อง
คอมพวิ เตอร์
แม่ข่าย

- อุปกรณ์ชารดุ - ระบบ
เครือข่าย
หรือขดั ข้อง

เครื่องคอมพวิ เตอร์หรืออุปกรณ์ - อุปกรณ์ชารดุ
ชารดุ หรือขดั ข้องด้วยสาเหตทุ าง หรอื ขดั ข้อง
เทคนิคหรือจากสัตว์ กัดแทะเช่น
หนูหรือแมลงเป็นต้น

- ระบบ
สารสนเทศ
- ระบบ
เครือข่าย

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการ - การอาพราง - ระบบ
เข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การ หรือสวมรอยผู้ใช้ สารสนเทศ
- ผู้ใช้งาน
มอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของ
ตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน

-๙ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ความเสี่ยง

๖.ความเสี่ยงจาก RIT06 ความเสี่ยงจาก
ระบบฐานข้อมูล
ผู้ปฏิบัติงาน
เสียหาย ข้อมูลถูก
ทาลาย ข้อมูลถูก
แก้ไขโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๗.ความเสี่ยงจาก RIT07 ความเสี่ยงจาก
การนาเอา อุปกรณ์
ผู้ปฏิบัตงิ าน
อืน่ ที่ ไม่ไดร้ ับอนญ
ุ าต
มาเชื่อมต่อ

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจยั เสี่ยง/
สิ่งคุกคาม

ระบบฐานข้อมูลเสียหาย ข้อมูล
ถูกทาลาย ข้อมูลถูกแก้ไขโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

- ฐานข้อมูล
เสียหาย
- ข้อมูลถูก
ทาลาย
- ข้อมูลถูก
แก้ไข
ผู้ใชข้ าดความระมัดระวงั ในการ -การนำ
ใช้ระบบเครือข่ายเช่นการนำ
อุปกรณ์อื่นมา
wirelessrouterหรือ
เชื่อมต่อเข้า
switch/hubมาเชื่อมต่อกับระบบ ระบบ
เครือข่ายหนว่ ยงานโดยไม่ไดร้ ับ -ความล้มเหลว
อนญ
ุ าตและไม่ได้มีการตั้งค่า
ทางเทคนิค
เครื่องที่ถูกต้องทาให้เครื่อง
คอมพวิ เตอร์อนื่ ในระบบ
เครือข่าย ไม่สามารถใชง้ านได้
หรือ การไม่ได้ตั้งค่าการรักษา
ความปลอดภัยทาให้เครื่อง
คอมพวิ เตอรข์ องบุคคลภายนอก
อื่นๆ ที่รับสญ
ั ญาณได้เชื่อมต่อเข้า
กับระบบเครือข่ายของหนว่ ยงาน
ทำให้เกิดช่องโหว่กับระบบรกั ษา
ความปลอดภยั ของหนว่ ยงาน

การเกดิ กระแสไฟฟ้าขดั ข้องหรือ
เกิดแรงดนั ไฟฟ้าไม่คงที่ทาให้
เครื่องคอมพวิ เตอรแ์ ละอุปกรณ์
อาจไดร้ ับความเสียหายจาก
แรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่หรือเมื่อ
กระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่อง
คอมพวิ เตอรแ์ ม่ข่าย ถูกปิดไปโดย
ไม่สมบูรณ์ อาจทาให้ข้อมูล
สารสนเทศบางสว่ นเกดิ การสญ
ู
หายและการให้บริการบาง
ประเภทไม่สามารถเปิดใชง้ านได้
โดยอัตโนมัติ
RIT09 ความเสี่ยงจากภัยหรือ การเกดิ ไฟไหม้อาคารแผน่ ดนิ ไหว
สถานการณ์ฉุกเฉิน
จนอาคารถล่ม ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายเครื่อง คอมพวิ เตอร์
และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทาให้ ไดร้ ับ
ความเสยี หายทั้งหมด

ผลกระทบ/
ผู้ไดร้ ับ
ผลกระทบ
- ระบบ
สารสนเทศ

- ผู้ใชง้ าน
- ผู้ดแู ลระบบ
- ระบบ
สารสนเทศ
- เครื่อง
คอมพวิ เตอร์
แม่ข่าย

๘.ความเสี่ยงจาก RIT08 ความเสี่ยงจากภัยหรือ
กระแสไฟฟ้า ขดั ข้อง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ไฟฟ้าดับ
แรงดนั ไฟฟ้าไม่คงที่

- กระแสไฟฟ้า
ขดั ข้องไฟฟ้า
ดับ
แรงดนั ไฟฟ้า
ไม่คงที่

- ระบบ
สารสนเทศ
- เครื่อง
คอมพวิ เตอร์
แม่ข่าย

๙.ความเสี่ยงจาก
การเกดิ ไฟไหม้
แผน่ ดนิ ไหวอาคาร
ถล่ม

- การเกิดไฟ
ไหม้
แผน่ ดนิ ไหว
อาคารถล่ม

- ระบบ
สารสนเทศ
- ห้องเก็บ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

- ๑๐ ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจยั เสี่ยง/
สิ่งคุกคาม

ผลกระทบ/
ผู้ไดร้ ับ
ผลกระทบ
- การโจรกรรม - ระบบ
สารสนเทศ
- ห้องเก็บ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

๑๐.ความเสี่ยงจาก RIT10 ความเสี่ยงจากภัยหรือ
การโจรกรรมเครื่อง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
คอมพวิ เตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์

การโจรกรรมเครื่องคอมพวิ เตอร์
อุปกรณ์คอมพวิ เตอร์หรือชิ้นสว่ น
ภายในเครื่องเช่น CPUและRAM
ทาให้ไม่สามารถปฏิบัตงิ าน หรือ
เกิดการสญ
ู หายของข้อมูลบน
เครื่อง คอมพวิ เตอรน์ ั้นได้

๑๑.ความเสี่ยงจาก RIT11 ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
สถานการณ์ความไม่
สงบเรยี บร้อย ใน
บ้านเมือง

การเกดิ สถานการณ์ความรนุ แรง - สถานการณ์
หรือความไม่สงบเรยี บร้อยจนทา ความไม่สงบ
ให้บคุ ลากรไม่สามารถปฏิบัตงิ าน เรยี บร้อย
ไดต้ ามปกติ

๑๒.ความเสี่ยงจาก RIT12 ความเสี่ยงด้านการ
การขาดแคลน
บริหารจดั การ
บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิ าน

๑๓.ความเสี่ยงจาก RIT13 ความเสี่ยงด้านการ
การเปลี่ยนแปลง
บริหารจดั การ
นโยบาย
ผู้บังคับบัญชา
๑๔.ความเสี่ยงจาก RIT14 ความเสี่ยงด้านการ
บริหารจดั การ
การไดร้ ับการ
สนับสนุน
งบประมาณไม่
เพยี งพอ

- ระบบ
สารสนเทศ
- ห้องเก็บ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย
การขาดแคลนบุคลากรด้าน
- การขาด
- ผู้ดแู ลระบบ
สารสนเทศทาให้การทำงานอาจ แคลนบุคลากร - ระบบ
หยุดชะงัก หากบุคลากร
สารสนเทศ
ผู้รับผดิ ชอบไม่สามารถมา
ปฏิบตั งิ านได้และ จำนวน
บุคลากรที่มีไม่เพยี งพอต่อระบบ
เทคโนโลยสี ารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
ตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน
สง่ ผลกระทบต่อการ พฒ
ั นาและ
ควบคุมดแู ลระบบ
การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา - นโยบายการ - ระบบ
อาจทาให้นโยบายการบริหาร
บริหารจดั การ สารสนเทศ
จดั การสารสนเทศเปลี่ยนแปลง สารสนเทศ
ดว้ ยทาให้การดาเนนิ การ
โครงการต่างๆ ไดร้ ับผลกระทบ
การขาดแคลนงบประมาณในการ - งบประมาณ - ระบบ
สารสนเทศ
ดำเนนิ การให้ระบบสารสนเทศ
สามารถดาเนนิ การได้ต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธภิ าพ

๘. การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)
เป็นการดูปัญหาความเสี่ย งในแง่ของโอกาสการเกิดเหตุ (incident) หรือเหตุการณ์ (event) ว่ามีม าก
น้อยเพียงไรและผลที่ติดตามมาว่ามีความรุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใด
เกณฑ์การประมาณเป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประมาณความเสี่ย งได้แ ก่ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงระดับความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยงซึ่งใช้เกณฑ์ดังนี้

- ๑๑ ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
ตั้งแต่ ๕ ครั้ง/ปี
สูง
๔ ครั้ง/ปี
ปานกลาง
๓ ครั้ง/ ปี
น้อย
๒ ครั้ง/ปี
น้อยมาก
ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ผลกระทบ
คาอธิบาย
สูงมาก
>๑๐ล้านบาทหรือ
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สาคัญทั้งหมดและเกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
สูง
>๕แสนบาท – ๑๐ล้านบาทหรือ
เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สาคัญและระบบความปลอดภัยซึ่ง
ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
ปานกลาง
>๒.๕แสนบาท – ๕แสนบาทหรือ
ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
น้อย
>๑แสนบาท – ๑.๕แสนบาทหรือ
เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้
น้อยมาก
ไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐บาทหรือ
เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสาคัญ

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation) แสดงดังตารางดังนี้
ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ลักษณะความเสี่ยง
ความถี่
ความเสี่ยง
(ครั้ง/ปี)
๑.ความเสี่ยงจาก RIT01 ความเสี่ยงด้านเทคนคิ การบุกรุกโจมตโี ดยโปรแกรมไม่
๕
การถูกมัลแวร์
ประสงค์ดเี ช่นการตดิ Malware
(Malware) ทาลาย
เป็นต้น
ฐานข้อมูล โปรแกรม
ใช้งานหรือ
ระบบปฏิบัติการต่าง
ๆ๒.ความเสี่ยงจาก RIT02 ความเสี่ยงด้านเทคนคิ การบุกรุกโจมตโี ดยผู้ไม่ประสงค์ดี ๔
การถูกเจาะหรือ
เช่นhackerเป็นต้นการดักจับ
ลักลอบ (Hack) เข้าสู่
ข้อมูล การส่งข้อมูลคำสั่งเจตนา
ระบบฐานข้อมูลจาก
ร้าย
บุคคล (Hacker) โดย
ไม่ได้รับอนุญาต

ความ
รุนแรง
๔

ระดับ
ความเสี่ยง
๒๐

๕

๒๐

- ๑๒ ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ลักษณะความเสี่ยง
ความเสี่ยง
RIT03 ความเสี่ยงด้านเทคนิค ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลัก (Backbone)
เสียหาย/ขัดข้องด้วยสาเหตุทาง
เทคนิค หรือจากสัตว์ กัดแทะ
เช่นหนูหรือแมลงเป็นต้น

๓.ความเสี่ยงจาก
ระบบเชื่อมโยง
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลัก
(Backbone)
เสียหาย/ขัดข้อง
๔.ความเสี่ยงจาก RIT04 ความเสี่ยงด้านเทคนิค
เครื่องคอมพวิ เตอร์
หรืออุปกรณ์ ขดั ข้อง
ไม่ สามารถทำงาน
ไดต้ ามปกติ
๕.ความเสี่ยงจาก RIT05 ความเสี่ยงจาก
การอาพรางหรือสวม
ผู้ปฏิบัติงาน
รอยผู้ใช้การเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๖.ความเสี่ยงจาก RIT06 ความเสี่ยงจาก
ระบบฐานข้อมูล
ผู้ปฏิบัติงาน
เสียหาย ข้อมูลถูก
ทาลาย ข้อมูลถูก
แก้ไขโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๗.ความเสี่ยงจาก RIT07 ความเสี่ยงจาก
การนาเอา อุปกรณ์
ผู้ปฏิบัตงิ าน
อืน่ ที่ ไม่ไดร้ ับอนญ
ุ าต
มาเชื่อมต่อ

ความถี่
(ครั้ง/ปี)
๕

ความ
รุนแรง
๔

ระดับ
ความเสี่ยง
๒๐

เครื่องคอมพวิ เตอร์หรืออุปกรณ์
ชารดุ หรือขดั ข้องด้วยสาเหตทุ าง
เทคนิคหรือจากสัตว์ กัดแทะ เช่น
หนูหรือแมลงเป็นต้น

๕

๔

๒๐

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการ
เข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การ
มอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของ
ตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน

๔

๔

๑๖

ระบบฐานข้อมูลเสียหาย ข้อมูล
ถูกทาลาย ข้อมูลถูกแก้ไขโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

๓

๔

๑๒

ผู้ใชข้ าดความระมัดระวงั ในการ
ใช้ระบบเครือข่ายเช่นการนำ
wirelessrouterหรือ
switch/hubมาเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายหนว่ ยงานโดยไม่ไดร้ ับ
อนญ
ุ าตและไม่ได้มีการตั้งค่า
เครื่องที่ถูกต้องทาให้เครื่อง
คอมพวิ เตอร์อนื่ ในระบบ
เครือข่าย ไม่สามารถใชง้ านได้
หรือ การไม่ได้ตั้งค่าการรักษา
ความปลอดภัยทาให้เครื่อง
คอมพวิ เตอรข์ องบุคคลภายนอก
อื่นๆ ที่รับสญ
ั ญาณได้เชื่อมต่อเข้า
กับระบบเครือข่ายของหนว่ ยงาน
ทำให้เกิดช่องโหว่กับระบบรกั ษา
ความปลอดภยั ของหนว่ ยงาน

๓

๓

๙

- ๑๓ ชื่อความเสี่ยง

ประเภท
ลักษณะความเสี่ยง
ความถี่
ความเสี่ยง
(ครั้ง/ปี)
๘.ความเสี่ยงจาก RIT08 ความเสี่ยงจากภัยหรือ การเกดิ กระแสไฟฟ้าขดั ข้องหรือ
๕
กระแสไฟฟ้า ขดั ข้อง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
เกิดแรงดนั ไฟฟ้าไม่คงที่ทาให้
ไฟฟ้าดับ
เครื่องคอมพวิ เตอรแ์ ละอุปกรณ์
แรงดนั ไฟฟ้าไม่คงที่
อาจไดร้ ับความเสียหายจาก
แรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่หรือเมื่อ
กระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่อง
คอมพวิ เตอรแ์ ม่ข่าย ถูกปิดไปโดย
ไม่สมบูรณ์ อาจทาให้ข้อมูล
สารสนเทศบางส่วนเกิดการสูญหาย
และการให้บริการบางประเภทไม่
สามารถเปิดใชง้ านไดโ้ ดยอัตโนมัติ
๙.ความเสี่ยงจาก
การเกดิ ไฟไหม้
แผน่ ดนิ ไหวอาคาร
ถล่ม

รหัส

RIT09 ความเสี่ยงจากภัยหรือ การเกิดไฟไหม้อาคารแผ่นดินไหว
สถานการณ์ฉุกเฉิน
จนอาคารถล่ม ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายเครื่อง คอมพวิ เตอร์
และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทาให้ ไดร้ ับ
ความเสยี หายทั้งหมด

ความ
รุนแรง
๔

ระดับ
ความเสี่ยง
๒๐

๑

๕

๕

๑๐.ความเสี่ยงจาก RIT10 ความเสี่ยงจากภัยหรือ
การโจรกรรมเครื่อง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
คอมพวิ เตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์

การโจรกรรมเครื่องคอมพวิ เตอร์
อุปกรณ์คอมพวิ เตอร์หรือชิ้นสว่ น
ภายในเครื่องเช่น CPUและRAM
ทาให้ไม่สามารถปฏิบัตงิ าน หรือ
เกิดการสญ
ู หายของข้อมูลบน
เครื่อง คอมพวิ เตอรน์ ั้นได้

๑

๕

๕

๑๑.ความเสี่ยงจาก RIT11 ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
สถานการณ์ความไม่
สงบเรยี บร้อย ใน
บ้านเมือง
๑๒.ความเสี่ยงจาก RIT12 ความเสี่ยงดา้ นการ
การขาดแคลน
บริหารจดั การ
บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิ าน

การเกดิ สถานการณ์ความรนุ แรง
หรือความไม่สงบเรยี บร้อยจนทา
ให้บคุ ลากรไม่สามารถปฏิบัตงิ าน
ไดต้ ามปกติ
การขาดแคลนบุคลากรด้าน
สารสนเทศทาให้การทำงานอาจ
หยุดชะงัก หากบุคลากร
ผู้รับผดิ ชอบไม่สามารถมา
ปฏิบตั งิ านได้และ จำนวน
บุคลากรที่มีไม่เพยี งพอต่อระบบ
เทคโนโลยสี ารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
ตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน
สง่ ผลกระทบต่อการ พฒ
ั นาและ
ควบคุมดแู ลระบบ

๔

๔

๑๖

๓

๔

๑๒

- ๑๔ ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ความเสี่ยง
๑๓.ความเสี่ยงจาก RIT13 ความเสี่ยงด้านการ
การเปลี่ยนแปลง
บริหารจดั การ
นโยบาย
ผู้บังคับบัญชา

ลักษณะความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา
อาจทาให้นโยบายการบริหาร
จดั การสารสนเทศเปลี่ยนแปลง
ดว้ ยทาให้การดาเนนิ การ
โครงการต่างๆ ไดร้ ับผลกระทบ
การขาดแคลนงบประมาณในการ
ดำเนนิ การให้ระบบสารสนเทศ
สามารถดาเนนิ การได้ต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธภิ าพ

๑๔.ความเสี่ยงจาก RIT14 ความเสี่ยงด้านการ
บริหารจดั การ
การไดร้ ับการ
สนับสนุน
งบประมาณไม่
เพยี งพอ

ความถี่
(ครั้ง/ปี)
๑

ความ
รุนแรง
๒

ระดับ
ความเสี่ยง
๒

๓

๓

๙

๙.การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)
การประเมินค่าความเสี่ยง จะพิจารณาจากปัจจัยของขั้นตอนที่ผ่านมาได้แก่ โอกาสที่ภัย คุกคามที่เกิดขึ้น
ทาให้ระบบขาดความมั่นคง ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัย คุกคามที่มีต่อระบบ และ ประสิทธิภาพ
ของแผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความเสี่ย งมีการกาหนด แผนภู มิความเสี่ย ง ที่ได้
จากการพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ย งจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่งดังนี้
ระดับ คะแนน
ความเสี่ยง
๑– ๘
๙– ๑๖
๑๗– ๒๔
๒๕

จัดระดับ
ความเสี่ยง
ต่า
ปานกลาง
สูง
สงู มาก

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)
จากัดความเสี่ยง(มีแผนควบคมุ ความเสี่ยง)
ถ่ายโอนความเสี่ยง

พื้นทีส่ ี
ขาว
เหลือง
ฟูา
แดง

------------ ผลกระทบ -------->

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการวัดระดับความเสี่ยงโดยจัดลาดับจากผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้น
มาก
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงสูง
-ผลกระทบรุนแรงมาก
-ผลกระทบรุนแรงมาก
-โอกาสเกิดน้อย
-โอกาสเกิดมาก

น้อย

ความเสี่ยงต่า
-ผลกระทบน้อย
-โอกาสเกิดน้อย

ความเสี่ยงปานกลาง
-ผลกระทบน้อย
-โอกาสเกิดมาก

------------------ โอกาสที่จะเกิด ------------>

มาก

- ๑๕ -

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

สีแดง

ความเสี่ยงสงู มาก

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

สีฟูา

ความเสี่ยงสูง

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

สีเหลือง ความเสี่ย งปานกลาง
สีขาว

ความเสี่ยงต่า
(สามารถยอมรับได)้

สีแดง

ความเสี่ยงสงู มาก

สีฟูา

ความเสี่ยงสูง

โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ผลกระทบ (ความรุนแรง)

๕

RIT09
RIT10

RIT02

๔

RIT06
RIT12

๓

RIT07
RIT14

๒

RIT05
RIT11

RIT03
RIT04
RIT08

สีเหลือง ความเสี่ย งปานกลาง
สีขาว

RIT13

ความเสี่ยงต่า
(สามารถยอมรับได)้

๑
๑

๒

๓

๔

๕

โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)
๑๐. การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting)
แสดงดังตารางจากผลการประเมินค่าความเสี่ยง สามารถจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ย งของระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้
ลาดับ
๑.

๒.

ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ลักษณะความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
RIT01 ความเสี่ยงด้านเทคนคิ การบุกรุกโจมตโี ดยโปรแกรมไม่
๒๐
ประสงค์ดเี ช่นการตดิ
Malware เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการถูกมัลแวร์
(Malware) ทาลายฐานข้อมูล
โปรแกรมใช้งานหรือ
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
ความเสี่ยงจากการถูกเจาะหรือ RIT02 ความเสี่ยงด้านเทคนคิ
ลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลจากบุคคล (Hacker)
โดยไม่ได้รับอนุญาต

การบุกรุกโจมตโี ดยผู้ไม่
ประสงค์ดเี ช่นhackerเป็นต้น
การดักจับข้อมูล การส่งข้อมูล
คำสั่งเจตนาร้าย

๒๐

- ๑๖ ลาดับ

ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ลักษณะความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
RIT03 ความเสี่ยงด้านเทคนิค ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
๒๐
คอมพิวเตอร์หลัก (Backbone)
เสียหาย/ขัดข้องด้วยสาเหตุทาง
เทคนิค หรือจากสัตว์ กัดแทะ
เช่นหนูหรือแมลงเป็นต้น
RIT04 ความเสี่ยงด้านเทคนิค เครื่องคอมพวิ เตอร์หรืออุปกรณ์
๒๐
ชารดุ หรือขดั ข้องด้วยสาเหตุ
ทางเทคนิคหรือจากสัตว์ กัด
แทะ เช่นหนูหรือแมลงเป็นต้น

๓.

ความเสี่ยงจากระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก
(Backbone) เสียหาย/ขัดข้อง

๔.

ความเสี่ยงจากเครื่อง
คอมพวิ เตอร์ หรืออุปกรณ์
ขดั ข้องไม่ สามารถทำงาน ได้
ตามปกติ

๕.

RIT08 ความเสี่ยงจากภัยหรือ การเกดิ กระแสไฟฟ้าขดั ข้อง
ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ขดั ข้องไฟฟ้าดับ แรงดนั ไฟฟ้าไม่
หรือเกิดแรงดนั ไฟฟ้าไม่คงที่ทา
คงที่
ให้เครื่องคอมพวิ เตอรแ์ ละ
อุปกรณ์อาจไดร้ ับความเสียหาย
จากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่หรือ
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้
เครื่องคอมพวิ เตอรแ์ ม่ข่าย ถูก
ปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทาให้
ข้อมูลสารสนเทศบางสว่ นเกดิ
การสญ
ู หายและการให้บริการ
บางประเภทไม่สามารถเปิดใช้
งานไดโ้ ดยอัตโนมัติ
ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการ
ความเสี่ยงจากการอาพรางหรือ RIT05 ความเสี่ยงจาก
สวมรอยผู้ใช้การเข้าถึงข้อมูลโดย
ผู้ปฏิบัติงาน
เข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การ
ไม่ได้รับอนุญาต
มอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน
ของ ตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้
งานแทน
ความเสี่ยงจากสถานการณ์ความ RIT11 ความเสี่ยงจากภัยหรือ การเกดิ สถานการณ์ความ
ไม่สงบเรยี บร้อย ในบ้านเมือง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
รนุ แรงหรือความไม่สงบ
เรยี บร้อยจนทาให้บคุ ลากรไม่
สามารถปฏิบัตงิ านไดต้ ามปกติ
ระบบฐานข้อมูลเสียหาย ข้อมูล
ความเสี่ยงจากระบบฐานข้อมูล RIT06 ความเสี่ยงจาก
ผู้ปฏิบัติงาน
ถูกทาลาย ข้อมูลถูกแก้ไขโดย
เสียหาย ข้อมูลถูกทาลาย ข้อมูล
ไม่ได้รับอนุญาต
ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รบั อนุญาต

๖.

๗.

๘.

๒๐

๑๖

๑๖

๑๒

- ๑๗ ลาดับ
๙.

ชื่อความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากร ผู้ปฏิบัตงิ าน

รหัส

ประเภท
ความเสี่ยง
RIT12 ความเสี่ยงด้านการ
บริหารจดั การ

ลักษณะความเสี่ยง

การขาดแคลนบุคลากรด้าน
สารสนเทศทาให้การทำงาน
อาจหยุดชะงัก หากบุคลากร
ผู้รับผดิ ชอบไม่สามารถมา
ปฏิบตั งิ านได้และ จำนวน
บุคลากรที่มีไม่เพยี งพอต่อ
ระบบ เทคโนโลยสี ารสนเทศที่
เพิ่มขึ้นตามความ ต้องการของ
ผู้ใชง้ านสง่ ผลกระทบต่อการ
พฒ
ั นาและควบคุมดแู ลระบบ
๑๐. ความเสี่ยงจากการนาเอา
ผู้ใชข้ าดความระมัดระวงั ในการ
RIT07 ความเสี่ยงจาก
ผู้ปฏิบัตงิ าน
อุปกรณ์อนื่ ที่ ไม่ไดร้ ับอนญ
ุ าต มา
ใช้ระบบเครือข่ายเช่นการนำ
เชื่อมต่อ
wirelessrouterหรือ
switch/hubมาเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายหนว่ ยงานโดย
ไม่ไดร้ ับอนญ
ุ าตและไม่ได้มีการ
ตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้องทาให้
เครื่อง คอมพวิ เตอร์อนื่ ในระบบ
เครือข่าย ไม่สามารถใชง้ านได้
หรือ การไม่ได้ตั้งค่าการรักษา
ความปลอดภัยทาให้เครื่อง
คอมพวิ เตอรข์ อง
บุคคลภายนอก อื่นๆ ที่รับ
สญ
ั ญาณได้เชื่อมต่อเข้า กับ
ระบบเครือข่ายของหนว่ ยงาน
ทำให้เกิดช่องโหว่กับระบบ
รกั ษาความปลอดภยั ของ
หนว่ ยงาน
๑๑. ความเสี่ยงจากการไดร้ ับการ
RIT14 ความเสี่ยงด้านการ
การขาดแคลนงบประมาณใน
บริหารจดั การ
สนับสนุน งบประมาณไม่
การดำเนนิ การให้ระบบ
เพยี งพอ
สารสนเทศสามารถดาเนนิ การ
ได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธภิ าพ
๑๒. ความเสี่ยงจากการเกดิ ไฟไหม้ RIT09 ความเสี่ยงจากภัยหรือ การเกดิ ไฟไหม้อาคาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน
แผน่ ดนิ ไหวอาคารถล่ม
แผน่ ดนิ ไหวจนอาคารถล่ม ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายเครื่อง
คอมพวิ เตอรแ์ ละอุปกรณ์ต่างๆ
ได้ทาให้ ไดร้ ับความเสยี หาย
ทั้งหมด

ระดับ
ความเสี่ยง
๑๒

๙

๙

๕

- ๑๘ ลาดับ

ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ประเภท
ลักษณะความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
๑๓. ความเสี่ยงจากการโจรกรรม
RIT10 ความเสี่ยงจากภัยหรือ การโจรกรรมเครื่อง
๕
สถานการณ์ฉุกเฉิน
คอมพวิ เตอร์อุปกรณ์
เครื่อง คอมพวิ เตอร์แม่ข่าย และ
คอมพวิ เตอร์หรือชิ้นสว่ นภายใน
อุปกรณ์
เครื่องเช่น CPUและRAMทาให้
ไม่สามารถปฏิบัตงิ าน หรือเกิด
การสญ
ู หายของข้อมูลบนเครื่อง
คอมพวิ เตอรน์ ั้นได้
๑๔. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง RIT13 ความเสี่ยงด้านการ
นโยบาย ผู้บังคับบัญชา
บริหารจดั การ

การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา
อาจทาให้นโยบายการบริหาร
จดั การสารสนเทศเปลี่ยนแปลง
ดว้ ยทาให้การดาเนนิ การ
โครงการต่างๆ ไดร้ ับผลกระทบ

๒

๑๑. การจัดการความเสี่ยง(Risk management)
ระดับความเสี่ยงคงเหลือที่ย อมรับได้ <๙หน่วยงานกาหนดให้ความเสี่ย งที่จาเป็นต้องนามาดาเนินการ
จัดการความเสี่ยงคือความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตั้งแต่๑๗ขึ้นไปส่วนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ย งต่ากว่า
๑๗ ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้าง ต่าอาจจะนามาดาเนินการจัดการความเสี่ย งในแผนบริหารความเสี่ย งหรือไม่ก็
ได้การดาเนินการจัดการความเสี่ยงเป็นดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
๑.

๒.

ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ระดับ
กลยุทธ์การจดั การ
แนวทางการดาเนนิ การ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
จดั การความเสี่ยง
RIT01
๒๐ -จากัดความเสี่ยง
-ตดิ ตั้งโปรแกรมปูองกันมัลแวร์และ
update patchอย่างสม่าเสมอ

ความเสี่ยงจาก
การถูกมัลแวร์
(Malware) ทาลาย
ฐานข้อมูล โปรแกรมใช้
งานหรือ
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
ความเสี่ยงจาก
RIT02
การถูกเจาะหรือลักลอบ
(Hack) เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลจากบุคคล
(Hacker) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต

๒๐

-จากัดความเสี่ยง

-ตรวจสอบการตั้งค่าของfirewallอย่าง
สม่าเสมอ
- ตดิ ตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก
เครือข่ายและตดิ ตาม เพื่อปรับปรงุ
อย่างสม่าเสมอ
- ตดิ ตั้งpatch ของ ระบบปฏิบัติการ
อย่าง สม่าเสมอ
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนว ทางการใช้
งานระบบสารสนเทศที่กาหนด

- ๑๙ ลาดับ
๓.

ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ระดับ
กลยุทธ์การจดั การ
แนวทางการดาเนนิ การ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
จดั การความเสี่ยง
ความเสี่ยงจาก
RIT03
๒๐ - จากัดความเสี่ยง
- ตรวจสอบระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
อย่างสม่าเสมอ
คอมพิวเตอร์หลัก
- ใช้ระบบเครือข่ายสารอง
(Backbone) เสียหาย/
ขัดข้อง

๔.

ความเสี่ยงจาก
RIT04
เครื่องคอมพวิ เตอร์ หรือ
อุปกรณ์ ขดั ข้องไม่
สามารถทำงาน ได้
ตามปกติ

๒๐

- จากัดความเสี่ยง

-จดั หาเครื่องและอุปกรณ์สำรองเพื่อให้
สามารถใช้ ทดแทนชั่วคราวเพื่อ
สามารถปฏิบัตงิ านได้
- จดั ทาแผนการตรวจสอบ
- จดั จ้างบารงุ รักษา เครื่องและอุปกรณ์
อย่างสม่าเสมอ

๕.

ความเสี่ยงจาก
RIT08
กระแสไฟฟ้า ขดั ข้อง
ไฟฟ้าดับ แรงดนั ไฟฟ้าไม่
คงที่

๒๐

- จากัดความเสี่ยง

- จดั หาเครื่องเครื่องสารองไฟฟ้าแบบ
ปูองกันปัญหาแรงดนั ไฟฟ้าไม่คงที่

๖.

ความเสี่ยงจาก
RIT05
การอาพรางหรือสวม
รอยผู้ใช้การเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๖

-ยอมรับความเสี่ยง

-สร้างความตระหนักในเรื่องของข้อมูล
สว่ นบุคคลในการพึงรักษาสิทธใิ นสว่ น
ของข้อมูลสว่ นบุคคล
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนว ทางการใช้
งานระบบสารสนเทศที่กาหนด

๗.

ความเสี่ยงจาก
RIT11
สถานการณ์ความ
ไม่สงบเรยี บร้อย ใน
บ้านเมือง
ความเสี่ยงจาก
RIT06
ระบบฐานข้อมูลเสียหาย
ข้อมูลถูกทาลาย ข้อมูล
ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รบั
อนุญาต

๑๖

-ยอมรบั ความเสี่ยง

- จดั หาระบบสำรองข้อมูลเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศสามารถทำงานได้

๑๒

-ยอมรบั ความเสี่ยง

- จดั หาระบบสำรองข้อมูลเพื่อให้
ระบบสารสนเทศสามารถทำงานได้

ความเสี่ยงจาก
RIT12
การขาดแคลนบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิ าน

๑๒

-ยอมรบั ความเสี่ยง

-จดั อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เพิม่ เติม
-จดั ทาคู่มือกระบวนการ
ทำงานเพื่อให้บุคลากรอื่น สามารถ
ปฏิบัตติ ามคู่มือได้

๘.

๙.

- ๒๐ ลาดับ

ชื่อความเสี่ยง

รหัส

ระดับ
กลยุทธ์การจดั การ
แนวทางการดาเนนิ การ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
จดั การความเสี่ยง
๑๐. ความเสี่ยงจาก
๙ -ยอมรบั ความเสี่ยง
RIT07
-จดั อบรมเพื่อสร้างความตระหนักใน
การนาเอา อุปกรณ์อนื่ ที่
เรื่องนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความ
ไม่ไดร้ ับอนญ
ุ าต มา
มั่นคงปลอดภยั ระบบสารสนเทศ
เชื่อมต่อ
-กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ ตาม
แนวนโยบายหรือ ระเบียบด้าน
สารสนเทศ อย่างจรงิ จัง
-ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจากัด
สิทธกิ ารเข้าถึง สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้
รับ อนญ
ุ าตให้เชื่อมตอ่ เข้า เครือข่าย

๑๑. ความเสี่ยงจาก
RIT14
การไดร้ ับการ สนับสนุน
งบประมาณไม่ เพยี งพอ
๑๒. ความเสี่ยงจาก
RIT09
การเกดิ ไฟไหม้
แผน่ ดนิ ไหวอาคารถล่ม

๙

-ยอมรบั ความเสี่ยง

-จดั ทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
- ใช้งบประมาณของหน่วย

๕

-ยอมรับความเสี่ยง

๑๓. ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรมเครื่อง
คอมพวิ เตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์

RIT10

๕

-ยอมรับความเสี่ยง

-จดั หาระบบสารองเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศสามารถทำงานได้
-สำรองข้อมูลเก็บไวใ้ นสถานที่อนื่ อีก
หนึ่งชุด
-ตรวจสอบการเข้าออกของ
บุคคลภายนอก
-กาหนดพื้นที่หวงห้ามใน การเข้าถงึ
พื้นที่ปฏิบตั งิ าน
-ตรวจสอบระบบการปูองกันรักษา
ความปลอดภัย ของสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพ ปกติ
-ตดิ ตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝูาระวัง

๑๔. ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายผู้บังคับบัญชา

RIT13

๒

-ยอมรบั ความเสี่ยง

- ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ย ง
ระบบสารสนเทศของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป
๑๒. แนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ
๑๒.๑ การถูกมัลแวร์ (Malware) ทาลายฐานข้อมูล โปรแกรมใช้งานหรือระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
รายละเอียดตาม ผนวก ก
๑๒.๒ การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจากบุคคล (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต
รายละเอียดตาม ผนวก ข
๑๒.๓ กระแสไฟฟูาขัดข้อง ไฟดับ แรงดันไฟฟูาไม่คงที่ รายละเอียดตาม ผนวก ค
๑๒.๔ ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Backbone) เสียหาย/ขัดข้อง รายละเอียดตาม ผนวก ง
๑๒.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตาม ผนวก จ
๑๒.๖ ระบบฐานข้อมูลเสียหายข้อมูลถูกทาลายข้อมูลถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต รายละเอียดตาม ผนวก ฉ

- ๒๑ ๑๒.๗ การเกิดแผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ รายละเอียดตาม ผนวก ช
๑๒.๘ การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ รายละเอียดตาม ผนวก ซ
๑๒.๙ สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง รายละเอียดตาม ผนวก ฌ
๑๒.๑๐ การเกิดเพลิงไหม้อาคาร รายละเอียดตาม ผนวก ญ
๑๒.๑๑ มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ รายละเอียดตาม ผนวก ฎ
๑๓. แนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
สาหรั บ แนวทางการปฏิบั ติ รองรับ สถานการณ์ ฉุก เฉิน อื่น ๆ นอกเหนื อ จากที่ก ล่า วไว้ ใ นข้ อ ๑๒ ให้
คณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นย. พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย. และ
ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย. เป็นผู้กาหนดแนวทางการปฏิบัติ
๑๔. การทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงแผน
คณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นย. พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
นย. และฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย. จะดาเนินการทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงแผนเตรีย มความพร้อมกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ปีละ ๑ ครั้ง ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณหรือเมื่อเวลาที่เหมาะสม
(ลงชื่อ) น.อ.
(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล. ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๒ ผนวก ก
การถูกมัลแวร์ (Malware) ทาลายฐานข้อมูล โปรแกรมใช้งานหรือระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น Log in เข้าระบบได้
๒.๒ ไฟล์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป โดยการสังเกตจากข้อความที่แจ้งเตือน
๒.๓ โปรแกรมไม่สามารถทางานได้ (Run ไม่ขึ้น)
๒.๔ มี System Message ที่แสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ ดาเนินการจดบันทึก/สรุป และทาการ Print Screen ข้อความที่ผิดปกติ
๔.๒ แจ้งผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย. หรือฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย.
๔.๓ ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่
๔.๔ ติดตั้งระบบการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔.๕ กู้คืนข้อมูลจากระบบสารองข้อมูลเข้ามาในระบบฐานข้อมูลเดิม

ตรวจถูกต้อง
.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๓ ผนวก ข
การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ฐานข้อมูลจากบุคคล (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ เกิดความผิดปกติทางกายภาพ เช่น ดิสก์สูญหาย หรือเสียหาย
๒.๒ เกิดจากการทางานของระบบ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
๒.๓ มี System Message ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ ตรวจสอบภัยคุกคาม เพื่อแก้ปัญหา
๔.๒ ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจากระบบ
เครือข่าย
๔.๓ เตรียมการสาหรับการกู้คืนระบบโดยพิจารณาถึงการส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นหลัก
๔.๔ วิเคราะห์การถูกโจมตี โดยตรวจสอบการเปลี่ย นแปลงของไฟล์ในระบบปฏิบัติการและไฟล์อื่น
๔.๕ วิเคราะห์ Log file ตรวจสอบโปรแกรมหรือข้อมูลที่ผู้บุกรุกทิ้งไว้
๔.๖ ตรวจสอบเครือข่าย และระบบที่เกี่ย วข้องกับการ Remote System
๔.๗ ตรวจสอบติดตามเส้นทางผู้บุกรุก สแกนเพื่อหาช่องโหว่ของระบบ
๔.๘ กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เสียหาย หรือติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด
๔.๙ งดใช้ Service ที่ไม่จาเป็น
๔.๑๐ ติดตั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch)
๔.๑๑ อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย
๔.๑๒ เปลี่ยนแปลง Password ใหม่ หลังจากแก้ไขช่องโหว่ของระบบแล้ว

ตรวจถูกต้อง
.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๔ ผนวก ค
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ ไฟฟูาขัดข้อง (ไฟตก)
๒.๒ ไฟฟูาดับ
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ ตรวจสอบว่าไฟฟูาขัดข้อง/ไฟดับ เกิน ๑๕ นาทีหรือไม่
๔.๒ ปิดอุปกรณ์เครือข่าย
๔.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ
๔.๔ เปิดอุปกรณ์เครือข่าย
๔.๕ ตรวจสอบความเสียหายระบบสารสนเทศ
ตรวจถูกต้อง

.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๕ ผนวก ง
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Backbone) เสียหาย/ขัดข้อง
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุปปัญหาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกดูข้อมูลจากระบบ Intranet ทร. ไม่ได้
๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกดูข้อมูลจากระบบ Internet ไม่ได้
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื่องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย. และฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย.
๔.๒ ตรวจสอบระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และระบบเชื่อมโยง
๔.๓ แก้ไขโดยใช้อุปกรณ์ Hardware สับเปลี่ยน กรณีอุปกรณ์เครือข่ายชารุด หากเกินขีด
ความสามารถของหน่วยให้แจ้ง สสท.ทร. ดาเนินการต่อไป
๔.๔ หลังการตรวจสอบแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการทดลองระบบและตรวจสอบผลการใช้ งาน
๔.๕ บันทึกผลการตรวจสอบแก้ไข
ตรวจถูกต้อง
.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๖ ผนวก จ
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ เกิดเสียงดังผิดปกติ หรือเสียงการหมุน Hard Disk ดังผิดปกติ
๒.๒ อุปกรณ์มีอาการสั่น
๒.๓ ไฟฟูาดับ/กระพริบ
๒.๔ มี System Message ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ การจดบันทึก/สรุป และทาการ Print Screen ข้อความที่ผิดปกติ
๔.๒ แจ้งผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย.หรือ
ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย.
๔.๓ ทาการสารองข้อมูล (Back Up) จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลแบบภายนอก
๔.๔ ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่
๔.๕ ตั้งค่าระบบการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔.๖ ดึงข้อมูลจากระบบสารองข้อมูลเข้ามาในระบบฐานข้อมูลเดิม
ตรวจถูกต้อง
.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๗ ผนวก ฉ
ระบบฐานข้อมูลเสียหาย ข้อมูลถูกทาลาย ข้อมูลถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ เกิดความผิดปกติทางกายภาพ เช่น ดิสก์สูญหาย หรือเสียหาย
๒.๒ เกิดจากการทางานของระบบ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
๒.๓ ที System Message ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ ดาเนินการจดบันทึก / สรุป และทาการ Print Screen ข้อความที่ผิดปกติ
๔.๒ แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย.
๔.๓ นาข้อมูลสารอง (Backup) ในช่วงที่ต้องการมากู้คืนข้อมูล
๔.๔ ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ
ตรวจถูกต้อง

.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๘ ผนวก ช
การเกิดแผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ รับแจ้งจากผู้เห็นเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ ที่เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
๒.๒ นย. ตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพที่เกิดภายใน นย.
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานสรุปการตรวจสอบความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓.๒ เสนอหนทางการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ ประเมินและตรวจสอบความเสียหายเมื่อเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
๔.๒ นาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารองมาติดตั้งให้บริการทดแทนโดยเร็วที่สุด

ตรวจถูกต้อง
.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๒๙ ผนวก ซ
การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ การสรุปเหตุเบื้องต้น โดยสังเกตจากเหตุผิดปกติ เช่น มีการงัดแงะ หรือร่องรอยการทาลายเพื่อ
การโจรกรรม
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ แจ้งนายทหารเวรประจาวัน
๔.๒ แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย.
๔.๓ ประเมินและตรวจสอบความเสียหาย รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๔.๔ นาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารองมาติดตั้งให้บริการแทนโดยเร็วที่สุด

ตรวจถูกต้อง
.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๓๐ ผนวก ฌ
สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ.
๒. การตรวจสอบและสรุป หาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ เกิดการชุมนุมประท้วงบริเวณ นย.หรือบริเวณใกล้เคียง
๒.๒ ไม่สามารถควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงได้
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานสรุปการตรวจสอบเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓.๒ เสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ แจ้งนายทหารเวรประจาวัน
๔.๒ แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย.
๔.๓ ปิดระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ
๔.๔ ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไว้ที่ปลอดภัย
๔.๕ ประเมินและตรวจสอบความเสียหาย เมื่อเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
๔.๖ นาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมาติดตั้งให้บริการโดยเร็วที่สุด
ตรวจถูกต้อง

.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๓๑ ผนวก ญ
มาตรการรองรับ กรณีไฟไหม้อาคาร
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.ฝุายกรรมวิธีข้อมูล นย./หน.ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น
๒.๑ สัญญาณเตือนอัคคีภัยทางาน
๒.๒ รับแจ้งว่าไฟไหม้อาคาร
๓. การรายงานเหตุ
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ นย./
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้บังคับบัญชาของ นย. ทราบในโอกาสแรก
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
๔.๑ แจ้งนายทหารเวรประจาวัน นย.
๔.๒ ขณะเกิดเหตุให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของ นย. (การปูองกันและระงับอัคคีภัย)
๔.๓ หลังเกิดเหตุให้ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ที่เกิดระบบสารสนเทศ
๔.๔ เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมด ถ้าไม่เสียหาย ดาเนินการกู้ระบบทั้งหมดกลับมาใช้งาน
๔.๕ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจนไม่สามารถให้บริการได้ ทาการสารองข้อมูล ปิดระบบทั้งหมด
ตรวจถูกต้อง

.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

- ๓๒ ผนวก ฎ
มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การปูองกันและแก้ไขตลอดจน
การจัดการกับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
ปลอดภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้น จึงกาหนดการหรือแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การตรวจสอบและสรุปสาเหตุเบื้องต้น โดยการสังเกตอาการหรือเหตุผิดปกติ มี ๒ องค์ประกอบ คือ
๑.๑ ทางกายภาพ สภาพอันผิดปกติ เช่น กลิ่น อุณหภูมิ ไฟฟูาดับ เสียง อาการสั่น
๑.๒ การทางานของระบบ เช่ น ไม่สามารถเข้าระบบงานได้ ระบบทางานผิ ดพลาดมีข้อความ
แจ้งเหตุอันผิดปกติ
๒. การแจ้งเหตุ
๒.๑ แจ้ง เหตุ กรณีเ ร่ งด่ วน ให้ป ระสานแจ้ง ผู้ที่ เ กี่ย วข้ อ งโดยตรง เช่น เจ้า หน้ า ที่รั กษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย. หรือนายทหารเวรประจาวัน บก.นย.
๒.๒ แจ้งเหตุกรณีปกติ ให้สรุปสาเหตุและจัดทารายงานแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ย วข้อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นย. เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับต่อไป
๓. การประเมินการปฏิบัติ
ให้เจ้าหน้าที่ ณ ที่เกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ นย. เพื่อทาการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติฉุกเฉินต่อไป
๔. แนวทางการปฏิบัติ
๔.๑ เปูาหมายการปฏิบัติ
๔.๑.๑ หน่วยงานที่เกี่ย วข้องสามารถสนับสนุนและประสานการปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
๔.๑.๒ สามารถปูองกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุการณ์ภัย
พิบัติฉุกเฉินโดยตรงและผลกระทบที่ตามมาได้อย่างทันท่วงที
๔.๒ หลักการปฏิบัติ
๔.๒.๑ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา การประเมินสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุภัย พิบัติฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้พิจารณาเหตุการณ์ว่าเป็นภัยฉุกเฉินประเภทใดและรายงานให้ นย. ทราบทันที
๔.๒.๒ การสั่งการ เพื่อแก้ปัญหาให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติดาเนินการ
ภายใต้คาสั่งของ นย. หรือ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นย.(CIO) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี)
๔.๒.๓ ในกรณี นย. พิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกินขีดความสามารถในการดาเนินการ
ให้ ป ระสานขอรั บการสนับ สนุน จากหน่ วยงานอื่ น ที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ขอรั บการสนับ สนุ น จากหน่ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือขอรับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสท.ทร. เข้าร่วมปฏิบัติการตามความจาเป็น
และเหมาะสม
๔.๒.๔ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากระบบเทคโนโลยี ให้ ถื อ ว่ า การรั ก ษาข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด หากจาเป็นให้ทาการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์แ ละระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศออกจากบริเวณเกิดภัยทันที
๔.๒.๕ ความสม่าเสมอในการตรวจสอบระบบ โดยใช้โปรแกรมปูองกันมัลแวร์ และ Firewall

- ๓๓ ๔.๒.๖ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและกาหนดมาตรฐานในการควบคุม ดูแ ล ในกรณี ที่มี
การเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านระบบสารสนเทศ
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และฟื้นฟูบูรณะ)
๕.๑ การเตรียมการก่อนเกิดภัย
๕.๑.๑ จัดทาให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ให้ทราบถึงพิบัติภัยและวิธีปูองกันในการ
เก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ หากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่
๕.๑.๒ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
โดยชี้แจงให้ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน
๕.๑.๓ จัดทาบัญชี E-mail หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อแจ้งเตือนในกรณีเกิดเหตุภัย พิบัติ
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่
๕.๑.๔ จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมและเตรีย มสถานที่รองรับในการ
ติดตั้ง หากมีปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้น
๕.๑.๕ ให้ตรวจสอบวัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศอยู่เป็นประจา
๕.๒ การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
๕.๒.๑ ภายในเขต บก.นย. ให้แ จ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ นย. ออก
ปฏิบัติงานตามแผนทันที
๕.๒.๒ นอกเขต บก.นย. ให้ แ จ้ง เจ้า หน้า ที่รัก ษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ นย.หรื อ
หน่วยงานด้านสารสนเทศที่สามารถขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือภายในเขตพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้นและรายงานให้ นย. ทราบ
๕.๓ การฟื้นฟู
๕.๓.๑ หน่วยงานที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ประเมินค่าความเสียหาย
๕.๓.๒ ปรั บปรุงแก้ไ ขให้ สถานการณ์คื นสู่ส ภาพปกติ กู้ข้ อมู ลคื นในกรณีที่เ ห็น ว่าสามารถ
ดาเนินการได้เอง
๕.๓.๓ กรณีที่ ไม่ สามารถด าเนิ นการได้ ให้รายงานความเสีย หาย ประมาณการค่ าความ
เสียหายให้ นย. ทราบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๖. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสารสนเทศ
๖.๑ การบารุงรักษาทั่วไป
๖.๑.๑ มีการแก้ไขปัญหาเครื่อ งคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยผู้ดูแ ลเครื่องคอมพิวเตอร์แ ละ
อุปกรณ์ประกอบ รวมถึงการมีการรับประกันความเสียหายจากผู้ขายและมีการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อ ง
๖.๑.๒ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน
๖.๑.๓ ท าความสะอาดเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อ ยู่ เ สมอ และมี ก ารตรวจสอบดู แ ลเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่าเสมอ
๖.๑.๔ ใช้คาสั่งของระบบปฏิบัติการในการบารุงรักษาเครื่องเป็นประจา
๖.๑.๕ การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน รวมถึงการ
รักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ
๖.๑.๖ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นต่อ
ระบบสารสนเทศ ดังนี้
๖.๑.๖.๑ แผ่น Startup ระบบปฏิบัติการ

- ๓๔ ๖.๑.๖.๒ แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบเครือข่าย/ระบบงานต่าง ๆ
๖.๑.๖.๓ แผ่นสารองข้อมูลและระบบงานที่สาคัญ
๖.๑.๖.๔ แผ่นโปรแกรมปูองกันโปรแกรมประสงค์ร้าย
๖.๑.๖.๕ แผ่น Driver อุปกรณ์ต่าง ๆ
๖.๑.๖.๖ ระบบสารองไฟฉุกเฉิน
๖.๑.๖.๗ อุปกรณ์สารองต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
๖.๒ มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๖.๒.๑ กาหนดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดาเนินการไว้อย่างชัดเจน
๖.๒.๒ ปูองกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โดยการติดตั้ง Firewall เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ปูองกันการบุกรุกจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ นย. และกาหนดให้ Firewall มีการทางานตลอดเวลา
๖.๒.๓ กาหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย ของคอมพิวเตอร์
และในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ผิดปกติจะต้องดาเนินการแก้ไขและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๖.๒.๔ ท าการทดสอบโปรแกรมรัก ษาความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภาพการใช้ ง านอย่ า ง
สม่าเสมอ
๖.๒.๕ การจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ที่ มี ชั้ น ความลับ จะต้อ งมี ม าตรการควบคุ ม การเข้ า ถึ งข้ อ มู ล เช่ น
การใส่รหัสผ่าน การเข้ารหัสเป็นต้น
๖.๓ มาตรการในการปูองกันมัลแวร์
๖.๓.๑ ติดตั้งซอฟแวร์ปูองกันมัลแวร์ สาหรับคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้งานจาเป็นต้องระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ
การเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุก หรือทาลายระบบ โดย
วิธีการดังนี้
๑ ) ติ ด ตั้ ง โ ป ร แ ก ร ม ปู อ ง กั น มั ล แ ว ร์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ อั พ เ ด ท ข้ อ มู ล ไ ว รั ส
อย่างสม่าเสมอ
๒) เปิดใช้งาน Auto Protect
๓) ตรวจสอบหามัลแวร์ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อบันทึกต่าง ๆ
๔) ใช้โปรแกรมเพื่อทาการตรวจหามัลแวร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๖.๓.๒ การปูองกันภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลข้อมูลต่าง ๆ
๑) ระวังภัยจากการเปิดไฟล์สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น External Harddisk USB Flash
Drive ควรมีการสแกนก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง
๒) ระมัดระวังในการปิด E-mail เช่น อย่าเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือถ้าไม่ทราบ
แหล่งที่มาควรลบทิ้งทันที
๓) หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น หากมีการแชร์ไฟล์ต้องมีม าตรการควบคุม การ
เข้าถึงข้อมูล เช่น การใส่รหัสผ่าน การเข้ารหัส
๔) ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่ น ไม่ดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
๕) ไม่ควรเปิดไฟล์นามสกุลแปลก ๆ ที่น่าสงสัย เช่น *.pif

- ๓๕ ๖) หลีกเลี่ยงการใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
๖.๔ การจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๖.๔.๑ พิจารณาตาแหน่งของห้องเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงกาหนดที่ตั้งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟูา สายสัญญาณ โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งระบุไว้ในจุ ดที่มีความเสี่ย ง รวมทั้งมี
อุปกรณ์ปูองกันภัยพิบัติฉุกเฉินเบื้องต้น เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้ Rack เพื่อเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่าย
ถังดับเพลิง เป็นต้น
๖.๔.๒ การควบคุม การเข้ าออกห้องเก็ บเครื่ องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ าย และการปูองกั นความ
เสียหายโดยมีกุญแจล็อก และห้ามบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ย วข้องเข้าไปในห้องเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่
ข่ายหากไม่มีความจาเป็น
๖.๔.๓ กาหนดให้ห้องเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่าย เป็นพื้นที่หวงห้ามและกาหนดสิทธิการ
เข้าออกโดยเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
๖.๔.๔ จั ดเก็ บเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ข่ ายให้เ ป็ นสั ดส่ ว นเฉพาะ เพื่ อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและยังทาให้การควบคุม และการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
จัดแยกส่วนอุปกรณ์ที่จ าเป็น ในการเข้ าถึงข้ อมูล เช่ น การสารองข้ อมูล ไว้กรณีฉุกเฉินเมื่อข้อ มูล เกิ ดการ
เสียหาย
๖.๔.๕ วางระบบปูองกันภัยที่เหมาะสม โดยให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๖.๔.๖ จั ดให้มี ระบบปูอ งกันไฟกระชาก เพื่อไม่ให้เ ครื่อ งคอมพิวเตอร์ ได้รั บความเสี ย หาย
รวมทั้งติดตั้งระบบสายดินที่ได้มาตรฐานหรือจัดให้มีระบบไฟสารอง
๖.๔.๗ มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยการตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศและค่าความชื้นให้มีระดับเหมาะสมกับระบบคอมพิวเตอร์
๖.๕ การสารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
๖.๕.๑ การสารองข้อมูล (Back Up) เพื่อปูองกันความเสีย หายที่อาจเกิดขึ้น ให้ทาการสารอง
ข้อมูลไว้ใ น External Hard disk USB Flash Drive DVD CD หรือติดตั้งระบบ Backup อื่น ๆ เพื่อให้มี
ความพร้อมในการใช้งานและปูองกันข้อมูลสูญหายของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยให้ทาการสารองข้อมูลไว้ดังนี้
๑) การ Backup ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายให้ Backup ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสารองข้อมูล (Backup Server) ที่เวลา ๑๖๐๐ ของทุกวัน
๒) การ Backup ข้ อมู ลของหน่ วยงาน ให้เ จ้าหน้า ที่ป ระจาเครื่อ งนั้ น ๆ ทาการ
Backup ข้อมูลลงใน External Harddisk หรือสื่อบันทึกข้อมูลทุกสัปดาห์ และหากเป็นการสารองข้อมูลที่มี
ชั้นความลับ จะต้องมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น การใส่รหัสผ่าน การเข้ารหัส
๖.๕.๒ ลงคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศไว้อย่าง
ชัดเจน
๖.๕.๓ กาหนดให้มีการทดสอบข้อมูลสารองอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล
และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สารองไว้มีความครบถ้วนและสามารถใช้งานได้จริง
๖.๕.๔ จัดเก็บข้อมูลสารองไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและติดปูายแสดงไว้อย่างชัดเจน
๖.๖ การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ
๖.๖.๑ กาหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
๑) กาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น กาหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบให้แ ก่
ผู้ใช้งานให้เหมาะกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๓๖ ๒) กาหนดระยะเวลาการใช้งานของ User และ Password และต้องระงับการใช้งาน
ทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
๓) กาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอย่างรอบคอบและมีชั้นความลับ
๔) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องให้สิทธิบุคคลอื่น จะต้องขออนุญาตจากผู้มีอานาจหน้าที่
เพื่อให้การอนุมัติทุกครั้ง โดยบันทึกเหตุผลและความจาเป็นในการเข้าใช้งาน
๖.๖.๒ ควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
๑) กาหนดให้รหัสผ่านมีความยาวตามมาตรฐานสากล
๒) ควรใช้อักขระพิเศษประกอบเช่น @ ; < > เป็นต้น
๓) สาหรับผู้ใ ช้งานทั่วไปควรมีการเปลี่ย นรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๖ เดือน ส่วนผู้ดูแ ล
ระบบควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๔) ในการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้ง ไม่ควรจะกาหนดรหัสผ่านใหม่ ซ้ารหัสเดิม
๕) ผู้ใ ช้ งานจะต้ องเก็บรหัสผ่ านไว้เป็ นความลั บ ไม่เปิ ดเผยรหั สผ่า นให้ แ ก่ผู้ อื่น หรื อ
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองหรือไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่น ทั้งในกรณีที่มีการล่วงรู้รหัสผ่านโดยบุคคล
อื่น ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที
๖.๗ มาตรการปูองกันปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๖.๗.๑ ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟูาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อปูองกันความเสีย หายที่
อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่าย และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายซึ่งมีระยะเวลาสารองไฟได้ประมาณ ๑๕ – ๓๐ นาที
๖.๗.๒ เปิดเครื่องสารองไฟตลอดเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แ ละบารุงรักษาเครื่อง
สารองไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๖.๖.๓ เมื่อเกิดกระแสไฟฟูาดับ ให้ผู้ใช้งานรีบทาการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
๖.๘ การบริหารจัดการบุคลากร
๖.๘.๑ การบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศในลักษณะกระจายภารกิจและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศ
ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๘.๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
๖.๘.๓ ในกรณีที่มีความจาเป็น ควรจัดบุคลากรภายนอก (Outsourcings) เพื่อดาเนินการและ
ควบคุมกากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาจากบริษัทที่มีความชานาญเฉพาะทาง มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย
ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
๖.๘.๔ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสม
ตรวจถูกต้อง
.

น.อ.

(ปรัชญา หาญเทียม)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ นย./หน.ฝสส.อล.ฝุาย สส.อล.นย.
๓๐ เม.ย.๖๑

