หน่ วยงาน ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการบริหารความเสียง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้ านการปฏิบัตกิ าร (ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ)
สําหรับงวดตัAงแต่ วนั ที 1 ตุลาคม 2552 - 16 สิงหาคม 2553
วัตถุประสงค์
การควบคุม
(เป้าหมาย/ตัวชีAวดั )
1. ส่ วนราชการ
ต้ องมีระบบ
บริหารความ
เสี ยงของระบบ
ฐานข้ อมูลและ
สารสนเทศ

(1)
1.1 มีการถ่ายทอด
นโยบายหรื อระเบียบ
ปฏิบตั ิดา้ นความมัน คง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่ การปฏิบตั ิ

ความเสี ยง/ปัจจัยเสี ยง

1.1 นโยบายหรื อระเบียบ
ปฏิบตั ิดา้ นความมัน คง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่
ถูกถ่ายทอดสู่ หน่วยงาน
ส่ วนกลาง สป.สธ.

(2)
1.1.1 หน่วยงานส่ วนกลาง สังกัด
สป.สธ. ไม่ได้รับทราบ นโยบาย
หรื อระเบียบปฏิบตั ิดา้ นความ
มัน คงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการ / กิจกรรมการ
ควบคุมความเสี ยง
(3)
1.1.1 แจ้งเวียนส่ งระเบียบปฏิบตั ิดา้ น
ความมัน คงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทุก
หน่วยงานส่ วนกลางสังกัด สป.สธ.
เมือธันวาคม 2552

ผู้รับผิดชอบ
/ เจ้ าของ
ความเสี ยง

สถานะ *
การ
ดําเนินการ

ระดับความเสี ยงที
เหลืออยู่
(6)

(4)
ศทส.

(5)


ผลกระทบ โอกาสเกิด
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2

FRM 002.1

ผลจากการใช้ มาตรการ/ ปัญหา/อุปสรรคและ
กิจกรรมจัดการความเสี ยง
ข้ อคิดเห็น
(7)
เจ้าหน้าทีบางหน่วยงาน
ยังไม่รับทราบว่ามีการ
ประกาศใช้ระเบียบ
ปฏิบตั ิดา้ นความมัน คง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใน สป.สธ.

(8)
หลายหน่วยงานไม่
แจ้งเวียนระเบียบฯ
ให้ทวั ถึงบุคลากรทุก
คนภายในหน่วยงาน

1.1.2 เจ้าหน้าที สป.สธ. ส่ วนกลาง 1.1.2 จัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ
ไม่มีความรู้และความเข้าใจใน
โครงการจัดการความเสี ยงไอทีภายใน
นโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิดา้ น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ความมัน คงปลอดภัยของระบบ ประจําปี งบประมาณ 2553 เพือชี5 แจง
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ ให้เจ้าหน้าทีมีความรู้และความเข้าใจ
วิธีปฏิบตั ิ พร้อมทั5งตระหนักถึง
ความสําคัญ



มีการจัดประชุม เมือวัน
พุธที 21 กรกฏาคม 2553
ณ ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร โดยมีผแู้ ทน
หน่วยงานเข้าร่ วมจํานวน
50 คน

- มีผแู้ ทนเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบทุก
หน่วยงานในสังกัด
สป.สธ.
- ผูบ้ ริ หารของ
หน่วยงานไม่มีเวลา
เข้าร่ วมประชุมด้วย
- ผูเ้ ข้าร่ วมไม่ใช่
ผูร้ ับผิดชอบด้าน IT

1.1.3 นโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิ
ด้านความมัน คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมของ
สป.สธ. จึงปฏิบตั ิไม่ได้จริ ง



จัดทําคู่มือและข้อปฏิบตั ิ
สําหรับ USER โดย
คณะกรรมการรักษา
ความมัน คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การกระตุน้ ให้
บุคลากรปฏิบตั ิตาม
คู่มืออย่างจริ งจังนั5น
ทําได้ยากมาก

1.1.3 ทบทวนและปรับแก้ ระเบียบ
ปฏิบตั ิดา้ นความมัน คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมของ
สป.สธ.
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วัตถุประสงค์
การควบคุม
(เป้าหมาย/ตัวชีAวดั )
(1)
1.2 มีแผนแก้ไขปั ญหา
จากสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัย
พิบตั ิทีอาจจะเกิดกับ
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทีเหมาะสม
กับปั จจัยแวดล้อมของ
สป.สธ. และปฏิบตั ิได้
จริ ง

1.3 การใช้งาน Internet
ผ่านเครื อข่าย สป.สธ.
ต้องมีการตรวจสอบ
สิ ทธิ ผใู้ ช้งาน(Access
rights) ทุกครั5ง

ความเสี ยง/ปัจจัยเสี ยง

มาตรการ / กิจกรรมการ
ควบคุมความเสี ยง

(2)
(3)
1.2 แผนแก้ไขปั ญหาจาก 1.2.1 ไม่มีการซักซ้อมแผนแก้ไข 1.2.1.1 จัดทํา Flow Chart
สถานการณ์ความไม่
ปั ญหาจากสถานการณ์ความไม่ กระบวนการจัดการกรณี โดนเจาะ
แน่นอนและภัยพิบตั ิที
แน่นอนและภัยพิบตั ิทีอาจจะเกิด ระบบ
อาจจะเกิดกับระบบ
กับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 1.2.1.2 ประสานสํานักบริ หารกลาง
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
สป.สธ. ในการร่ วมซ้อมแผนกรณี เกิด
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
เหตุไฟไหม้ (อัคคีภยั )

ผู้รับผิดชอบ
/ เจ้ าของ
ความเสี ยง

สถานะ *
การ
ดําเนินการ

ระดับความเสี ยงที
เหลืออยู่
(6)

ผลจากการใช้ มาตรการ/ ปัญหา/อุปสรรคและ
กิจกรรมจัดการความเสี ยง
ข้ อคิดเห็น

(4)

(5)


ผลกระทบ โอกาสเกิด

(7)
(8)
- ศทส. ได้ทาํ การทดสอบ ไม่มีอุปกรณ์ สําหรับ
สมมติเหตุการณ์โดน
ทดสอบจริ งทั5งระบบ
เจาะและกูค้ ืนระบบ ตาม
Flow Chart สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง เมือ 19
กรกฎาคม 2553
- กรณี ไฟไหม้ ซ้อม
ร่ วมกันกับ สํานักบริ หาร
กลาง ในวันที 8 กันยายน
2553

1.2.2 ไม่มีงบประมาณจัดหา
ระบบสํารองฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ หากเกิดเหตุการณ์/
ซักซ้อม

1.2.2 เสนอของบประมาณประจําปี ใน
การจัดหาระบบสํารองฐานข้อมูล
สารสนเทศ



1.3 มีการเข้าใช้งาน Internet 1.3.1 อุปกรณ์ควบคุม เช่น
ผ่านเครื อข่าย สป.สธ. ได้ Firewall , Proxy Server ทํางาน
โดยไม่ผา่ นการตรวจสอบ ผิดพลาด/ชํารุ ด
สิ ทธิ หรื อไม่ตอ้ ง Login

1.3.1 เสนอของบประมาณประจําปี ใน
การจัดหาอุปกรณ์เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ทดแทนของเดิมที
เสื อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน
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1

คําเสนอไม่ได้รับการ
ตอบสนองทําให้ยงั ไม่มี
ระบบสํารองฐานข้อมูล
สารสนเทศ และไม่มี
มาตรการอืนรองรับ
3

2

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในการ
จัดหา

ไม่มีอุปกรณ์เครื อข่าย
ไม่ได้รับงบประมาณ
คอมพิวเตอร์ เพือทดแทน ในการจัดหา
ของเดิม

วัตถุประสงค์
การควบคุม
(เป้าหมาย/ตัวชีAวดั )
(1)

2. ส่ วนราชการ
ต้ องมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพือ ให้ ประชาชน
เข้ าถึงข้ อมูล
ข่ าวสารและรับ
บริการได้ อย่ าง
เหมาะสม

2.1 ระยะเวลา
Downtime ของระบบ
เครื อข่าย Internet ไม่
เกินร้อยละ 5 ของเวลา
ทั5งปี (นาที)

ความเสี ยง/ปัจจัยเสี ยง

มาตรการ / กิจกรรมการ
ควบคุมความเสี ยง

(2)
(3)
1.3.2 หน่วยงานเชื อมโยงเครื อข่าย 1.3.2 จัดทํานโยบายการรักษาความ
ภายนอกโดยไม่ผา่ น ศทส.
มัน คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร และแจ้ง
เวียนหน่วยงาน

2.1 ระยะเวลา Downtime 2.1 ถูกโจมตีจาก Hacker /ไวรัส
ของระบบเครื อข่าย Internet คอมพิวเตอร์ /Spyware
เกินร้อยละ 5 ของเวลาทั5งปี
(นาที)

ผู้รับผิดชอบ
/ เจ้ าของ
ความเสี ยง

สถานะ *
การ
ดําเนินการ

ระดับความเสี ยงที
เหลืออยู่
(6)

(4)

(5)

ผลกระทบ โอกาสเกิด

3

(7)
มีการประกาศใช้นโยบาย
ฯ และแจ้งเวียนทุก
หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ทราบ

(8)
บางหน่วยงานไม่ให้
ความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย
อย่างจริ งจัง

มีการตรวจสอบ
ตลอดเวลา ทําให้พบ
ปั ญหาและแก้ไขได้ก่อน
เกิดการ Downtime

ไม่มีงบประมาณใน
การบํารุ งรักษา
เนื องจาก Firmware
ในการ Upgrade
อุปกรณ์ตอ้ งมี
ค่าใช้จ่าย

2.1.1 มอบหมายเจ้าหน้าทีทาํ การ
Update Policy และ Upgrade
Firmware ของอุปกรณ์เครื อข่ายให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีปัจจุบนั



2.1.2 ให้ทาํ บันทึกการตรวจสอบช่อง
โหว่เครื อข่ายและการแก้ไขปั ญหา
เครื อข่ายไว้เป็ นหลักฐาน



สามารถปิ ดช่องโหว่บาง เจ้าหน้าทีไม่เพียงพอ
จุดทีเกิดขึ5นบ่อยๆได้

2.1.3 จัดทําคู่มือวิธีการปฏิบตั ิ เช่น
การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ และ
คู่มือการ Backup ข้อมูลสําคัญ



เจ้าหน้าทีบางส่ วนใช้คู่มือ ยังมีเจ้าหน้าทีอีก
และปฏิบตั ิตาม
จํานวนมาก(ส่ วน
ใหญ่)ยังไม่รับทราบ
และไม่ให้
ความสําคัญในการ
ปฏิบตั ิตาม
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ผลจากการใช้ มาตรการ/ ปัญหา/อุปสรรคและ
กิจกรรมจัดการความเสี ยง
ข้ อคิดเห็น

วัตถุประสงค์
การควบคุม
(เป้าหมาย/ตัวชีAวดั )

ความเสี ยง/ปัจจัยเสี ยง

(1)
2.2 จํานวนครั5งที
2.2 เว็บไซต์กระทรวง
เว็บไซต์กระทรวงล่ม สาธารณสุ ขล่มบ่อย จํานวน
เฉลียเดือนละไม่เกิน 1 ครั5งเฉลียเกินเดือนละ 1 ครั5ง
ครั5ง

2.3 มีการเชื อมโยง
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ไปยังหน่วยงานใน
สังกัด สป.สธ. ส่ วน
ภูมิภาค

2.3 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที
เชื อมไปยังหน่วยงานใน
สังกัด สป.สธ. ส่ วนภูมิภาค
ถูกก่อกวน/โจมตี จากไวรัส
หนอนอินเตอร์ เน็ต Spam
Trojan เป็ นต้น

มาตรการ / กิจกรรมการ
ควบคุมความเสี ยง

(2)
2.2 Webserver ถูกโจมตีจาก
Hacker /ไวรัสคอมพิวเตอร์ /
Spyware

(3)
2.2 มอบหมายเจ้าหน้าที ให้ทาํ การ
ตรวจสอบ (Monitor) การแสดงผล
หน้าเว็บไซต์ รวมทั5งดําเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาทันทีตลอดช่วงเวลาทําการ

2.3.1 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ระบบเครื อข่ายชํารุ ดหรื อถูกใช้
งานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ
2.3.2 บุคลากรด้าน ICT ขาดความ
เชี ยวชาญ ความรู้และทักษะใน
การดูแลรักษาระบบเครื อข่าย

2.3.1 จ้างเจ้าหน้าทีทีมีความเชี ยวชาญ
เฉพาะในการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ
ระบบเครื อข่ายตลอดเวลา
2.3.2 ให้ความรู้แก่บุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน ICT โดยการจัด
อบรม หรื อประชุมสัมมนา

* สถานะการดําเนินการ
= ดําเนินการแล้วเสร็ จตามกําหนด
= ดําเนินการแล้วเสร็ จล่าช้ากว่าเดิม
 = ยังไม่ดาํ เนินการ
= อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
/ เจ้ าของ
ความเสี ยง

สถานะ *
การ
ดําเนินการ

ระดับความเสี ยงที
เหลืออยู่
(6)

ผลจากการใช้ มาตรการ/ ปัญหา/อุปสรรคและ
กิจกรรมจัดการความเสี ยง
ข้ อคิดเห็น

(4)

(5)


ผลกระทบ โอกาสเกิด

(7)
(8)
ไม่พบการล่มของเว็บไซต์ แต่พบข้อผิดพลาด
ของ Content จาก
การดึงข้อมูลจากกรม
และแจ้งผูเ้ กียวข้อง
แก้ไขได้ทนั ที



5

2

5

1

- มีการตรวจสอบเฝ้ า
ระวังอย่างต่อเนื อง และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ ว
- จัดประชุมวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ปี 2553
(วันที 1–3 มิถุนายน 2553)

มีการเปลียนแปลง
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้าน ICT บ่อยครั5ง
เพราะความไม่
ก้าวหน้าในสาย
วิชาชี พ ทําให้ขาด
ความต่อเนื องในการ
ดูแลระบบเครื อข่าย

ชือผูร้ ายงาน......นางสาวสุวนั ต์นา เสมอเนตร..........
ตําแหน่ง.....นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการพิเศษ............
วันที....23......./..สิ งหาคม.../........2553.............
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