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ท่ีไมตองการกับระบบสารสนเทศ สามารถรองรับสถานการณฉุกเฉิน ท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบฐานขอมูล
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๓ วัตถุประสงค ๒
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๕ การประเมินความเสี่ยง ๓
๖ การประมาณความเสี่ยง ๘
๗ การประเมินคาความเสี่ยง ๑๓
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๑๐ การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผน ๒๓
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๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง มีบทบาทสําคัญในการปกปองขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ท่ีเปนสินทรัพยของหนวยงาน และยังรวมถึงการปกปอง “ภารกิจ” ของหนวยงานใหรอดพนจากความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกดวย ข้ันตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให
อยูในความรับผิดชอบหลักของหนวยงาน โดยมีผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
ผูบังคับบัญชาและผูดูแลระบบของหนวยงาน

หนวยงานจะตองมีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน เพ่ือปกปองหนวยงานจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากความเสี่ยงและ
เพ่ือความสามารถในการดําเนินภารกิจของหนวยงานใหบรรลุผลสําเร็จ ไมใชแคเพียงการปกปองสินทรัพย
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือหนวยงานเพียงเทานั้น

การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญตอการบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวน
การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการเพ่ิมโอกาสและชวยใหหนวยงานบรรลุเปาประสงคและภารกิจท่ีตั้งไว และเปน
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ท่ีจะนําไปสูการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

๒. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณ

ท่ีไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน
การเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรับ และ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม
ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังไดอยางถูกตอง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) เม่ือทําการประเมินแลว ทําใหทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของ
ความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ระดับ คือ สูงมาก
สูง ปานกลาง และต่ํา

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการ
เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง
ลดลง อยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบงโดยสรุปไดเปน ๔ แนวทางหลัก คือ
การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนยายหรือแบงความเสี่ยง
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การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือข้ันตอนปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งกระทําเพ่ือลด
ความเสี่ยง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการปองกัน
การควบคุมเพ่ือใหตรวจสอบ การควบคุมโดยการชี้แนะ และการควบคุมเพ่ือการแกไข

หลักการวิเคราะห ประเมิน และจัดทําความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)
มีดังนี้

๑. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงตาง ๆ (Event Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตาง ๆ (Monitoring)
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ๕ ข้ันตอน ดังนี้
๑. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ประกอบดวย กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงและ

การประเมินคาความเสี่ยง
๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk analysis) ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน ดังนี้

๑.๑.๑ การชี้ระบุความเสี่ยง (Risk identification)
๑.๑.๒ ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Risk description)
๑.๑.๓ การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)

๑.๒ ประเมินคาความเสี่ยง (Risk evaluation)
๒. การรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk reporting)
๓. กระบวนการบําบัดความเสี่ยง (Risk treatment)
๔. การรายงานความเสี่ยงตกคาง (Residual risk reporting)
๕. การเฝาสังเกต (Monitoring)

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือใหการจัดการภายในหนวยงาน มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุนในการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม รวมท้ังลดโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย
ท่ีไมตองการกับระบบสารสนเทศ

๓.๒ เพ่ือเตรียมความพรอมและรองรับสถานการณฉุกเฉิน ท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของหนวยงาน

๓.๓ เพ่ือใหมีการวางแผน ควบคุม แกไขความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการ กํากับดูแล ตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ และการเผยแพร

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๕ เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ ท่ีนาจะมี

ผลกระทบกับการดําเนินงาน การเงิน กฎ ระเบียบ และนโยบาย แลวพิจารณาหาแนวทางในการปองกันหรือ
จัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น กอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินงานตามแผน
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๔. ขอบเขตการดําเนินการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุม

เฉพาะการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในความรับผิดชอบของ ยศ.ทร. เทานั้น

๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
จากการวิเคราะหความเสี่ยงดานสารสนเทศของ ยศ.ทร. สามารถแยกประเภทความเสี่ยง เปน ๔ ประเภท

ดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงดานเทคนิค เปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือและอุปกรณเอง

อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไมประสงคดี ถูกกอกวนจาก Hacker หรือถูกเจาะทําลายระบบจาก
Cracker เปนตน

๕.๒ ความเสี่ยงจากผูปฏิบัติงาน เปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ การจัดความสําคัญ
ในการเขาถึงขอมูลไมเหมาะสมกับการใชงานหรือการใหบริการ โดยผูใชอาจเขาสูระบบสารสนเทศ หรือใช
ขอมูลตาง ๆ ของ ยศ.ทร. เกินกวาอํานาจหนาท่ีของตนเองท่ีมีอยู และอาจทําใหเกิดความเสียหายตอขอมูล
สารสนเทศได

๕.๓ ความเสี่ยงจากภัยพิบัตหิรือสถานการณฉุกเฉิน เปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
หรือสถานการณรายแรงท่ีกอใหเกิดความเสียหายรายแรงกับขอมูลสารสนเทศ เชน ไฟฟาขัดของ น้ําทวม
ไฟไหม อาคารถลม การชุมนุมประทวง หรือความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง เปนตน

๕.๔ ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ เปนความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการท่ีอาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินการดานสารสนเทศ . .
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ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk) แสดงตามตาราง

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/ผลกระทบ
๑. ความเสี่ยงในการ

เขาถึงขอมูลของ
บุคคลอ่ืน

RIT01 ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวังในการเขาใชระบบ
สารสนเทศ เชน การมอบหมายใหผูอ่ืนใช
รหัสผานของตนเองเขาใชระบบหรือใชงานแทน

- การอําพรางหรือสวมรอยผูใช
- การเขาถึงขอมูล/เปลี่ยนแปลง
ขอมูล โดยไมไดรับอนุญาต

ผูใชงาน/
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูล

๒. ความเสี่ยงจาก
การนําเอาอุปกรณ
อ่ืนท่ีไมไดรับ
อนุญาตมา
เชื่อมตอ

RIT02 ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวังในการใชระบบ
เครือขาย เชน การนําเครื่องสวนตัว, wireless
router หรือ switch/hub มาเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต และไมไดมี
การตั้งคาเครื่องท่ีถูกตอง ทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรอ่ืนในระบบเครือขายไมสามารถใช
งานได หรือ การไมไดตั้งคาการรักษาความ
ปลอดภัย ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรของ
บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีรับสัญญาณได เชื่อมตอ
เขากับระบบเครือขาย ทําใหเกิดชองโหวกับ
ระบบรักษาความปลอดภัย

- การนําอุปกรณอ่ืนมาเชือ่มตอ
เขาระบบ
- ความลมเหลวทางเทคนิค

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูล
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

๓. ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟา
ขัดของ ไฟฟาดับ
แรงดันไฟฟาไม
คงท่ี

RIT03 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
หรือสถานการณฉุกเฉิน

การเกิดกระแสไฟฟาขัดของ หรือเกิด
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี ทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณอาจไดรับความเสียหายจาก
แรงดันไฟฟาท่ีไมคงท่ี หรือเม่ือกระแสไฟฟา
ขัดของ ทําใหเครื่องแมขายคอมพิวเตอรถูกปด
ไปโดยไมสมบูรณ อาจทําใหขอมูลสารสนเทศ
บางสวนเกิดการสูญหาย และการใหบริการบาง
ประเภทไมสามารถเปดใชงานไดโดยอัตโนมัติ

- แหลงกําเนิดไฟฟาขัดของหรือ
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมแมขาย
อุปกรณเครือขาย
เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
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ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/ผลกระทบ
๔. ความเสี่ยงจาก

การถูกบุกรุก โดย
ผูไมประสงคดี

RIT04 ความเสี่ยงดานเทคนิค/
ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

การบุกรุกโจมตีโดยผูไมประสงคดี เชน hacker
เปนตน การดักจับขอมูล การสงขอมูลคําสั่ง
เจตนาราย การติดไวรัสหรือเวิรม

- แฮ็คเกอร
- แคร็กเกอร
- การโจมตีการใหบริการ
(denial of services/DOS)
- การดักจับขอมูล
- คําสั่งเจตนาราย
- ความผิดพลาดของซอฟตแวร
หรือการเขียนโปรแกรม
- ไวรัส/เวิรม

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมแมขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๕. ความเสี่ยงจาก
การขาดแคลน
บุคลากร
ผูปฏิบัติงาน

RIT05 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนบุคลากรดานสารสนเทศ ทําให
การทํางานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากร
ผูรับผิดชอบไมสามารถมาปฏิบัติงานได และ
จํานวนบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึนตามความ
ตองการของผูใชงาน สงผลกระทบตอการพัฒนา
และควบคุมดูแลระบบ

-นโยบายการบริหารจัดการ
กําลังพลสายวิทยาการสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สสท.ทร.

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายผูบริหาร

RIT06 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร อาจทําใหนโยบาย
การบริหารจัดการสารสนเทศเปลี่ยนแปลงดวย
ทําใหการดําเนินการโครงการตาง ๆ ไดรับ
ผลกระทบ

-การโยกยายกําลังพลประจําป ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
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ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/ผลกระทบ
๗. ความเสี่ยงตอการ

ไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ไมเพียงพอ

RIT07 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการให
ระบบสารสนเทศสามารถดําเนินการไดตอเนื่อง
อยางมีประสิทธิภาพ

-นโยบายการบริหาร/การจัดสรร
งบประมาณประจําป

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๘. ความเสี่ยงจาก
การเกิดไฟไหม
น้ําทวม
แผนดินไหว
อาคารถลม

RIT08 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
หรือสถานการณฉุกเฉิน

การเกิดไฟไหมอาคาร แผนดินไหวจนอาคาร
ถลม ไมสามารถเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณตาง ๆ ได เกิดความเสียหายท้ัง
ชีวิตและทรัพยสิน

- ไฟไหม จากอุบัติเหตุไฟฟา
ลัดวงจร การวางเพลิง
- ภัยธรรมชาติ

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๙. ความเสี่ยงจาก
สถานการณความ
ไมสงบเรียบรอย
ในบานเมือง

RIT09 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
หรือสถานการณฉุกเฉิน

การเกิดสถานการณความรุนแรง หรือความไม
สงบเรียบรอย จนทําใหบุคลากรไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ และถูกบุกยึดสถานท่ี
ทํางาน อุปกรณตาง ๆ ไดรับความเสียหาย

- การชุมนุมประทวง
- การจลาจล
- การกอการราย

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๑๐. ความเสี่ยงจาก
เครื่องคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณ
ขัดของไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ

RIT10 ความเสี่ยงดานเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณชํารุดหรือ
ขัดของดวยสาเหตุทางเทคนิค หรือจากสัตว
กัดแทะ เชน หนูหรือแมลง เปนตน

- ความลมเหลวทางเทคนิค
- สัตวกัดแทะประเภทหนู หรือ
แมลง

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
อุปกรณเครือขาย



๗

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/ผลกระทบ
๑๑.ความเสี่ยงจาก

การโจรกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ

RIT11 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ/ความ
เสี่ยงจากผูปฏิบัติงาน

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
คอมพิวเตอร หรือชิ้นสวนภายในเครื่อง เชน
CPU, Hard disk, Ram ฯลฯ ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงาน หรือเกิดการสูญหายของขอมูลบน
เครื่องคอมพิวเตอรนั้นได

- การลักทรัพย ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
อุปกรณเครือขาย



๘

๖. การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)
เปนการดูปญหาความเสี่ยงในแงของโอกาสการเกิดเหตุ (incident) หรือเหตุการณ (event) วามี

มากนอยเพียงไร และผลท่ีติดตามมาวามีความรุนแรงหรือเสียหายมากนอยเพียงใด
เกณฑการประมาณความเสี่ยง เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประมาณความเสี่ยง ไดแก ระดับ

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ใชเกณฑดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย

๕ สูงมาก ๕ ครั้ง/ป
๔ สูง ๔ ครั้ง/ป
๓ ปานกลาง ๓ ครั้ง/ ป
๒ นอย ๒ ครั้ง/ป
๑ นอยมาก ไมเกิน ๑ ครั้ง/ป

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย

๕ สูงมาก > ๑๐ ลานบาท หรือเกิดความสูญเสียตอระบบ IT
ท่ีสําคัญท้ังหมดและเกิดความเสียหายอยางมากตอ
ความปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ

๔ สูง > ๕ แสนบาท - ๑๐ ลานบาท หรือเกิดปญหากับระบบ
IT ท่ีสําคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอ
ความถูกตองของขอมูลบางสวน

๓ ปานกลาง > ๒.๕ แสนบาท - ๕ แสนบาท หรือระบบมีปญหาและ
มีความสูญเสียไมมาก

๒ นอย > ๑ แสนบาท - ๒.๕ แสนบาท หรือ เกิดเหตุราย
เล็กนอยท่ีแกไขได

๑ นอยมาก ไมเกิน ๑ แสนบาท หรือเกิดเหตุรายท่ีไมมีความสําคัญ



๙

การประมาณความเสี่ยง แสดงดังตารางตอไปนี้

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/
ผลกระทบ

ความถ่ี ความ
รุนแรง

๑. ความเสี่ยงในการ
เขาถึงขอมูลของ
บุคคลอ่ืน

RIT01 ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวังในการเขาใชระบบ
สารสนเทศ เชน การมอบหมายใหผูอ่ืนใช
รหัสผานของตนเองเขาใชระบบหรือใชงาน
แทน

- การอําพรางหรือสวมรอยผูใช
- การเขาถึงขอมูล/
เปลี่ยนแปลงขอมูล โดยไมได
รับอนุญาต

ผูใชงาน/
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูล

๕ ๔

๒. ความเสี่ยงจากการ
นําเอาอุปกรณอ่ืนท่ี
ไมไดรับอนุญาตมา
เชื่อมตอ

RIT02 ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวังในการใชระบบ
เครือขาย เชน การนําเครื่องสวนตัว
wireless router หรือ switch/hub
มาเชื่อมตอกับระบบเครือขาย โดยไมไดรับ
อนุญาต และไมไดมีการตั้งคาเครื่องท่ี
ถูกตอง ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนใน
ระบบเครือขาย ไมสามารถใชงานได
หรือการไมไดตั้งคาการรักษาความปลอดภัย
ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรของบุคคลภายนอก
อ่ืน ๆ ท่ีรับสัญญาณได เชื่อมตอเขากับ
ระบบเครือขาย ทําใหเกิดชองโหวกับระบบ
รักษาความปลอดภัย

- การนําอุปกรณอ่ืนมาเชือ่มตอ
เขาระบบ
- ความลมเหลวทางเทคนิค

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
ระบบสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูล
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขาย

๕ ๓

๓. ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟา
ขัดของ ไฟฟาดับ
แรงดันไฟฟาไม
คงท่ี

RIT03 ความเสี่ยงดาน
เทคนิค/ความเสี่ยง
จากภัยพิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดกระแสไฟฟาขัดของ หรือเกิด
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี ทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณอาจไดรับความ
เสียหายจากแรงดันไฟฟาท่ีไมคงท่ี
หรือเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ ทําใหเครื่อง

- แหลงกําเนิดไฟฟาขัดของหรือ
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมแมขาย

๕ ๒



๑๐

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/
ผลกระทบ

ความถ่ี ความ
รุนแรง

แมขายคอมพิวเตอรถูกปดไปโดยไมสมบูรณ
อาจทําใหขอมูลสารสนเทศบางสวน เกิดการ
สูญหาย และการใหบริการบางประเภท
ไมสามารถเปดใชงานไดโดยอัตโนมัติ

อุปกรณเครือขาย
เครื่อง
คอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๔. ความเสี่ยงจากการ
ถูกบุกรุก โดยผูไม
ประสงคดี

RIT04 ความเสี่ยงดาน
เทคนิค/
ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

การบุกรุกโจมตีโดยผูไมประสงคดี เชน
hacker เปนตน การดักจับขอมูล การสง
ขอมูลคําสั่งเจตนาราย การติดไวรัสหรือ
เวิรม

- แฮ็คเกอร/แคร็กเกอร
- การโจมตีการใหบริการ
(denial of services/ DOS)
- การดักจับขอมูล
- คําสั่งเจตนาราย
- ความผิดพลาดของซอฟตแวร
หรือการเขียนโปรแกรม
- ไวรัส/เวิรม

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมแมขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๒ ๔

๕. ความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน

RIT05 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนบุคลากรดานสารสนเทศ
ทําใหการทํางานอาจหยุดชะงัก
หากบุคลากรผูรับผิดชอบไมสามารถมา
ปฏิบัติงานได และจํานวนบุคลากรท่ีมี
ไมเพียงพอตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามความตองการของผูใชงาน
สงผลกระทบตอการพัฒนาและควบคุมดูแล
ระบบ

-นโยบายการบริหารจัดการ
กําลังพลสายวิทยาการ
สารสนเทศ และการสื่อสาร
ของ สสท.ทร.

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๕ ๔



๑๑

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/
ผลกระทบ

ความถ่ี ความ
รุนแรง

๖. ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายผูบริหาร

RIT06 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร อาจทําให
นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงดวย ทําใหการดําเนินการ
โครงการตาง ๆ ไดรับผลกระทบ

-การโยกยายกําลังพลประจําป ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๑ ๑

๗. ความเสี่ยงตอการ
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณไม
เพียงพอ

RIT07 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ
ใหระบบสารสนเทศสามารถดําเนินการได
ตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ

-นโยบายการบริหาร/การ
จัดสรรงบประมาณประจําป

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๕ ๔

๘. ความเสี่ยงจากการ
เกิดไฟไหม น้ําทวม
แผนดินไหว อาคาร
ถลม

RIT08 ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดไฟไหมอาคาร แผนดินไหว จน
อาคารถลม ไมสามารถเคลื่อนยายเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ได
เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน

- ไฟไหม จากอุบัติเหตุไฟฟา
ลัดวงจร การวางเพลิง
- ภัยธรรมชาติ

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๑ ๕



๑๒

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผูไดรับผลกระทบ/
ผลกระทบ

ความถ่ี ความ
รุนแรง

๙. ความเสี่ยงจาก
สถานการณความ
ไมสงบเรียบรอยใน
บานเมือง

RIT09 ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดสถานการณความรุนแรง หรือความ
ไมสงบเรียบรอย จนทําใหบุคลากร
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ และถูก
บุกยึดสถานท่ีทํางาน อุปกรณตาง ๆ ไดรับ
ความเสียหาย

- การชุมนุมประทวง
- การจลาจล
- การกอการราย

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขาย
อุปกรณเครือขาย
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

๑ ๔

๑๐. ความเสี่ยงจาก
เครื่อง
คอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณขัดของ
ไมสามารถทํางาน
ไดตามปกติ

RIT10 ความเสี่ยงดาน
เทคนิค

เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณชํารุดหรือ
ขัดของดวยสาเหตุทางเทคนิค หรือจากสัตว
กัดแทะ เชน หนูหรือแมลง เปนตน

- ความลมเหลวทางเทคนิค
- สัตวกัดแทะประเภทหนู หรือ
แมลง

ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขาย
อุปกรณเครือขาย

๓ ๔

๑๑. ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรม
เครื่อง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ

RIT11 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ/
ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
คอมพิวเตอร หรือชิ้นสวนภายในเครื่อง เชน
CPU, Hard disk, Ram ฯลฯ ทําใหไม
สามารถปฏิบัติงาน หรือเกิดการสูญหายของ
ขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรนั้นได

- การลักทรัพย ผูใชงาน
ผูดูแลระบบ/
เครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขาย
อุปกรณเครือขาย

๑ ๕



๑๓

๗. การประเมินคาความเสี่ยง (Risk evaluation)
การประเมินคาความเสี่ยงจะพิจารณาจากปจจัยจากข้ันตอนท่ีผานมา ไดแก โอกาสท่ีภัยคุกคามท่ี

เกิดข้ึนทําใหระบบขาดความม่ันคง ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัยคุกคามท่ีมีตอระบบ และ
ประสิทธิภาพของแผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความเสี่ยงมีการกําหนด แผนภูมิ
ความเสี่ยง ท่ีไดจากการพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ

กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย ๔ รูปแบบ คือ
๑. Risk Acceptance การยอมรับความเสี่ยง เหตุผลคือคาใชจายจะสูงกวาผลท่ีไดรับ จึงใชแผนและ

มาตรการกํากับดูแล
๒. Risk Reduction/Control การลด/การควบคุม ความเสี่ยงดวยมาตรการตาง ๆ
๓. Risk Avoidance การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการปรับ/เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน
๔. Risk Sharing การกระจายความเสี่ยงดวยการโอนยายความเสี่ยง ไปใหหนวยงานอ่ืนรับผิดชอบ

เชน การจางผูอ่ืนดูแลบํารุงรักษา
ลําดับความเรงดวนในการจัดการความเสี่ยง (กลั่นกรอง)
โดยการใหความสําคัญและการจัดการโดยเรงดวนกับกลุมรายการท่ีมีคาระดับคะแนนความเสี่ยงมาก

ท่ีสุด จัดเปนระดับความเสี่ยงสูงมาก เปนลําดับแรก และจัดกลุมรองลงมาตามคะแนน ไดแก ระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับต่ํา ซึ่งเกณฑในการจัดแบงแสดงไดดังนี้

ระดับคะแนนความ
เสี่ยง

จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง พ้ืนท่ีสี
๑ - ๘ ต่ํา ยอมรับความเสี่ยง ขาว

๙ - ๑๖ ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) เหลือง
๑๗ - ๒๔ สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความ

เสี่ยง)
ฟา

≥ ๒๕ สูงมาก ถายโอนความเสี่ยง แดง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
การวัดระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง
- ผลกระทบรุนแรงมาก - ผลกระทบรุนแรงมาก
- โอกาสเกิดนอย - โอกาสเกิดมาก

ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงปานกลาง
- ผลกระทบนอย - ผลกระทบนอย
- โอกาสเกิดนอย - โอกาสเกิดมาก

ผลกระทบ

มาก

นอย โอกาสท่ีจะเกิด มาก



๑๔

การประเมินความเสี่ยง

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

ตัวคูณ 1 2 3 4 5

การประเมินคาความเสี่ยง แสดงดังตารางตอไปนี้
ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ความถ่ี ความ

รุนแรง
ระดับ

คะแนน
๑. ความเสี่ยงใน

การเขาถึงขอมูล
ของบุคคลอ่ืน

RIT01 ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวัง
ในการเขาใชระบบ
สารสนเทศ เชน การ
มอบหมายใหผูอ่ืนใช
รหัสผานของตนเองเขาใช
ระบบหรือใชงานแทน

๕ ๔ ๒๐

๒. ความเสี่ยงจาก
การนําเอา
อุปกรณอ่ืนท่ี
ไมไดรับอนุญาต
มาเชื่อมตอ

RIT02 ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวัง
ในการใชระบบเครือขาย
เชน การนําเครื่องสวนตัว
wireless router หรือ
switch/hub มาเชื่อมตอ
กับระบบเครือขายโดย
ไมไดรับอนุญาต และไมได
มีการตั้งคาเครื่องท่ีถูกตอง
ทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
อ่ืนในระบบเครือขาย
ไมสามารถใชงานได
หรือการไมไดตั้งคาการ
รักษาความปลอดภัย
ทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
ของบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ
ท่ีรับสัญญาณได เชื่อมตอ

๕ ๓ ๑๕

โอกาสท่ีจะเกิด

ผล
กร

ะท
บ

ความเสีย่งสูง

ความเสีย่งปานกลาง

ความเสี่ยงต่ํา
(สามารถยอมรับได)

ความเสีย่งสูงมากสีแดง

สีฟา

สีเหลือง

สีขาว



๑๕

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ความถ่ี ความ
รุนแรง

ระดับ
คะแนน

เขากับระบบเครือขาย
ทําใหเกิดชองโหวกับระบบ
รักษาความปลอดภัย

๓. ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟา
ขัดของ ไฟฟาดับ
แรงดันไฟฟา
ไมคงท่ี

RIT03 ความเสี่ยงดาน
เทคนิค/ความเสี่ยง
จากภัยพิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดกระแสไฟฟา
ขัดของ หรือเกิด
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี ทําให
เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณอาจไดรับความ
เสียหายจากแรงดันไฟฟา
ท่ีไมคงท่ี หรือเม่ือกระแส
ไฟฟาขัดของ ทําใหเครื่อง
แมขายคอมพิวเตอรถูกปด
ไปโดยไมสมบูรณ อาจ
ทําใหขอมูลสารสนเทศ
บางสวนเกิดการสูญหาย
และการใหบริการบาง
ประเภทไมสามารถเปดใช
งานไดโดยอัตโนมัติ

๕ ๒ ๑๐

๔. ความเสี่ยงจาก
การถูกบุกรุก
โดยผูไมประสงค
ดี

RIT04 ความเสี่ยงดาน
เทคนิค/ความเสี่ยง
จากผูปฏิบัติงาน

การบุกรุกโจมตีโดยผูไม
ประสงคดี เชน hacker
เปนตน การดักจับขอมูล
การสงขอมูลคําสั่งเจตนา
ราย การติดไวรัสหรือเวิรม

๒ ๔ ๘

๕. ความเสี่ยงจาก
การขาดแคลน
บุคลากร
ผูปฏิบัติงาน

RIT05 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนบุคลากร
ดานสารสนเทศ ทําใหการ
ทํางานอาจหยุดชะงัก
หากบุคลากรผูรับผิดชอบ
ไมสามารถมาปฏิบัติงานได
และจํานวนบุคลากรท่ีมี
ไมเพียงพอตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามความ
ตองการของผูใชงาน สงผล
กระทบตอการพัฒนาและ
ควบคุมดูแลระบบ

๕ ๔ ๒๐

๖. ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง

RIT06 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
อาจทําใหนโยบายการ

๑ ๑ ๑



๑๖

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ความถ่ี ความ
รุนแรง

ระดับ
คะแนน

นโยบายผูบริหาร บริหารจัดการสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงดวย ทําให
การดําเนินการโครงการ
ตาง ๆ ไดรับผลกระทบ

๗. ความเสี่ยงตอ
การไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ไมเพียงพอ

RIT07 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนงบประมาณ
ในการดําเนินการใหระบบ
สารสนเทศสามารถ
ดําเนินการไดตอเนื่อง
อยางมีประสิทธิภาพ

๕ ๔ ๒๐

๘. ความเสี่ยงจาก
การเกิดไฟไหม
น้ําทวม
แผนดินไหว
อาคารถลม

RIT08 ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดไฟไหมอาคาร
น้ําทวม กระแสไฟฟาถูก
ตัดขาด ไฟดับ แผนดินไหว
จนอาคารถลม ไมสามารถ
เคลื่อนยายเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตาง ๆ ได เกิดความ
เสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน

๑ ๕ ๕

๙. ความเสี่ยงจาก
สถานการณ
ความไมสงบ
เรียบรอยใน
บานเมือง

RIT09 ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดสถานการณความ
รุนแรง หรือความไมสงบ
เรียบรอย จนทําให
บุคลากรไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
และถูกบุกยึดสถานท่ี
ทํางาน อุปกรณตาง ๆ
ไดรับความเสียหาย

๑ ๔ ๔

๑๐.ความเสี่ยงจาก
เครื่อง
คอมพิวเตอร
หรืออุปกรณ
ขัดของ
ไมสามารถ
ทํางานได
ตามปกติ

RIT10 ความเสี่ยงดาน
เทคนิค

เครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณชํารุดหรือขัดของ
ดวยสาเหตุทางเทคนิค
หรือจากสัตวกัดแทะ เชน
หนูหรือแมลง เปนตน

๓ ๔ ๑๒

๑๑.ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรม

RIT11 ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ/

การโจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณ

๑ ๕ ๕



๑๗

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ความถ่ี ความ
รุนแรง

ระดับ
คะแนน

เครื่อง
คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร หรือชิ้นสวน
ภายในเครื่อง เชน CPU,
Hard disk, Ram ฯลฯ
ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงาน หรือเกิดการ
สูญหายของขอมูลบน
เครื่องคอมพิวเตอรนั้นได

แผนภูมิความเสี่ยง

5 5
RIT08
RIT11

4 4
RIT09

8
RIT04

20
RIT01
RIT05
RIT07

3 12
RIT10

15
RIT02

2 10
RIT03

1 1
RIT06

1 2 3 4 5

๘. การรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk reporting)
จากผลการประเมินความเสี่ยง สามารถจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานสารสนเทศในการ

บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ลําดับ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง คาระดับ

ความเสี่ยง
๑ RIT01 ความเสี่ยง

ในการเขาถึงขอมูล
ของบุคคลอ่ืน

ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวังในการเขาใช
ระบบสารสนเทศ เชน การมอบหมายให
ผูอ่ืนใชรหัสผานของตนเองเขาใชระบบ
หรือใชงานแทน

๒๐

ผล
กร

ะท
บ ความเสีย่งสูง

ความเสีย่งปานกลาง

ความเสี่ยงต่ํา
(สามารถยอมรับได)

ความเสีย่งสูงมากสีแดง

สีฟา

สีเแดงสีเหลือง

สีขาว

โอกาสท่ีจะเกิด



๑๘

ลําดับ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง คาระดับ
ความเสี่ยง

๒ RIT05 ความเสี่ยง
จากการขาดแคลน
บุคลากร
ผูปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนบุคลากรดานสารสนเทศ
ทําใหการทํางานอาจหยุดชะงัก หาก
บุคลากรผูรับผิดชอบไมสามารถมา
ปฏิบัติงานได และจํานวนบุคลากรท่ีมี
ไมเพียงพอตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามความตองการของผูใชงาน
สงผลกระทบตอการพัฒนาและ
ควบคุมดูแลระบบ

๒๐

๓ RIT07 ความเสี่ยง
ตอการไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ไมเพียงพอ

ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การขาดแคลนงบประมาณในการ
ดําเนินการใหระบบสารสนเทศสามารถ
ดําเนินการไดตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ

๒๐

๔ RIT02 ความเสี่ยง
จากการนําเอา
อุปกรณอ่ืนท่ีไมได
รับอนุญาตมา
เชื่อมตอ

ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

ผูใชขาดความระมัดระวังในการใชระบบ
เครือขาย เชน การนําเครื่องสวนตัว
wireless router หรือ switch/hub มา
เชื่อมตอกับระบบเครือขายโดยไมไดรับ
อนุญาต และไมไดมีการตั้งคาเครื่องท่ี
ถูกตอง ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนใน
ระบบเครือขาย ไมสามารถใชงานได
หรือการไมไดตั้งคาการรักษาความ
ปลอดภัย ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรของ
บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีรับสัญญาณได
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย ทําใหเกิด
ชองโหวกับระบบรักษาความปลอดภัย

๑๕

๕ RIT10 ความเสี่ยง
จากเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณขัดของ
ไมสามารถทํางาน
ไดตามปกติ

ความเสี่ยงดาน
เทคนิค

เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณชํารุดหรือ
ขัดของดวยสาเหตุทางเทคนิค หรือจาก
สัตวกัดแทะ เชน หนูหรือแมลง เปนตน

๑๒

๖ RIT03 ความเสี่ยง
จากกระแสไฟฟา
ขัดของ ไฟฟาดับ
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี

ความเสี่ยงดาน
เทคนิค/ความเสี่ยง
จากภัยพิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดกระแสไฟฟาขัดของ หรือเกิด
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี ทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณอาจไดรับความ
เสียหายจากแรงดันไฟฟาท่ีไมคงท่ี
หรือเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ ทําใหเครื่อง
แมขายคอมพิวเตอรถูกปดไปโดยไมสมบูรณ

๑๐



๑๙

ลําดับ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง คาระดับ
ความเสี่ยง

อาจทําใหขอมูลสารสนเทศบางสวนเกิด
การสูญหาย และการใหบริการบาง
ประเภทไมสามารถเปดใชงานไดโดย
อัตโนมัติ

๗ RIT04 ความเสี่ยง
จากการถูกบุกรุก
โดยผูไมประสงคดี

ความเสี่ยงดาน
เทคนิค

การบุกรุกโจมตีโดยผูไมประสงคดี เชน
hacker เปนตน การดักจับขอมูล การสง
ขอมูลคําสั่งเจตนาราย การติดไวรัสหรือ
เวิรม

๘

๘ RIT08 ความเสี่ยง
จากการเกิดไฟไหม
น้ําทวม
แผนดินไหว
อาคารถลม

ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดไฟไหมอาคาร น้ําทวม แผนดินไหว
จนอาคารถลม ไมสามารถเคลื่อนยาย
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆได
เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน

๕

๙ RIT11 ความเสี่ยง
จากการโจรกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ/
ความเสี่ยงจาก
ผูปฏิบัติงาน

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
คอมพิวเตอร หรือชิ้นสวนภายในเครื่อง
เชน CPU, Hard disk, Ram ฯลฯ ทําให
ไมสามารถปฏิบัติงาน หรือเกิดการสูญหาย
ของขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรนั้นได

๕

๑๐ RIT09 ความเสี่ยง
จากสถานการณ
ความไมสงบ
เรียบรอยใน
บานเมือง

ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติหรือ
สถานการณฉุกเฉิน

การเกิดสถานการณความรุนแรง หรือ
ความไมสงบเรียบรอย จนทําใหบุคลากร
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ และ
ถูกบุกยึดสถานท่ีทํางาน อุปกรณตาง ๆ
ไดรับความเสียหาย

๔

๑๑ RIT06 ความเสี่ยง
จากการ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายผูบริหาร

ความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร อาจทําให
นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงดวย ทําใหการดําเนินการ
โครงการตาง ๆ ไดรับผลกระทบ

๑

๙. แผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Action Plan)
นโยบายของ ยศ.ทร. ระดับความเสี่ยงคงเหลือท่ียอมรับได ≤ ๙
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให ความเสี่ยงท่ีจําเปนตองนํามาดําเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ความ

เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต ๑๕ ข้ึนไป สวนความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํากวา ๑๕ ถือวามีความเสี่ยง
คอนขางต่ํา อาจจะนํามาดําเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงหรือไมก็ได

ผลกระทบตอวัตถุประสงคของการควบคุม มี ๓ ดาน คือ
๑. ดานการดําเนินงาน (O)
๒. ดานการเงิน (F)
๓. ดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ (C)



๒๐

ตารางแสดงแผนจัดการความเสี่ยง

ลําดับ ความเสี่ยง คาระดับ
ความเสี่ยง

ผลกระทบตอ
วัตถุประสงค

ของการควบคุม

กลยุทธการจัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

๑ RIT01 ความเสี่ยง
ในการเขาถึง
ขอมูลของบุคคล
อ่ืน

๒๐ O, C - ควบคุมความเสี่ยง
(มีแผนควบคุม
ความเสี่ยง)

- สรางความตระหนักใน
เรื่องของขอมูลสวนบุคคล
ในการพึงรักษาสิทธิ์ใน
สวนของขอมูลสวนบุคคล
- เปลี่ยนรหัสผานตามแนว
ปฏิบัติดานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
- จัดทําแผนการฝกศึกษา
อบรมประจําป

๒ RIT05 ความเสี่ยง
จากการขาด
แคลนบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน

๒๐ O, C - ควบคุมความเสี่ยง
(มีแผนควบคุม
ความเสี่ยง)

- บริหารจัดการกําลังพล
เพ่ือรองรับงานอยาง
เหมาะสม
- จัดทําคูมือกระบวนการ
ทํางานเพ่ือใหบุคลากรอ่ืน
สามารถปฏิบัติตามคูมือได
กรณีท่ีบุคลากร
ผูรับผิดชอบไมสามารถมา
ปฏิบัติงานได

๓ RIT07 ความเสี่ยง
ตอการไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ไมเพียงพอ

๒๐ O, F, C - ควบคุมความ
เสี่ยง
(มีแผนควบคุม
ความเสี่ยง)

- จัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือแสดงความจําเปนใน
การขอสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔ RIT02 ความเสี่ยง
จากการนําเอา
อุปกรณอ่ืนท่ีไมได
รับอนุญาตมา
เชื่อมตอ

๑๕ O, C - ยอมรับความเสี่ยง
(มีมาตรการ

ติดตาม)

- สรางความตระหนักใน
เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติดานความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
- กระตุนใหเกิดการปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายหรือ
ระเบียบดานสารสนเทศ
อยางจริงจัง



๒๑

ลําดับ ความเสี่ยง คาระดับ
ความเสี่ยง

ผลกระทบตอ
วัตถุประสงค

ของการควบคุม

กลยุทธการจัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

- ใชอุปกรณเครือขายท่ี
สามารถจํากัดสิทธิ์การ
เขาถึงสําหรับอุปกรณท่ี
ไมไดรับอนุญาตให
เชื่อมตอเขาเครือขาย

๕ RIT10 ความเสี่ยง
จากเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณขัดของ
ไมสามารถทํางาน
ไดตามปกติ

๑๒ O, F, C - ยอมรับความเสี่ยง
(มีมาตรการ
ตดิตาม)

- หาทางปองกัน/กําจัด
สัตวกัดแทะอุปกรณ ใน
การเดินสายสัญญาณ
สื่อสารควรรอยใสทอ
ท่ีปองกันสัตวกัดแทะ
- จัดหาเครื่องและ
อุปกรณสํารองเพ่ือให
สามารถใชทดแทน
ชั่วคราว เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานได
- จัดทําแผนการ
ตรวจสอบและจัดจาง
บํารุงรักษาเครื่องและ
อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ
- จัดทําแผนรับ
สถานการณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP)

๖ RIT03 ความเสี่ยง
จากกระแสไฟฟา
ขัดของ ไฟฟาดับ
แรงดันไฟฟา
ไมคงท่ี

๑๐ O, C - ยอมรับความเสี่ยง
(มีมาตรการ
ติดตาม)

- จัดหาเครื่องกําเนิด
ไฟฟา และเครื่องสํารอง
ไฟฟาแบบปองกันปญหา
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี
- จัดทําแผนรับ
สถานการณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP)



๒๒

ลําดับ ความเสี่ยง คาระดับ
ความเสี่ยง

ผลกระทบตอ
วัตถุประสงค

ของการควบคุม

กลยุทธการจัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

๗ RIT04 ความเสี่ยง
จากการถูกบุกรุก
โดยผูไมประสงคดี

๘ O, C - ยอมรับความเสี่ยง - ตรวจสอบการตั้งคาของ
firewall อยางสมํ่าเสมอ
- ติดตั้งระบบตรวจสอบ
การบุกรุกเครือขาย และ
ติดตามเพ่ือปรับปรุงอยาง
สมํ่าเสมอ
- ติดตั้งโปรแกรมปองกัน
ไวรัสและ patch อยาง
สมํ่าเสมอ
- ติดตั้ง patch ของ
ระบบปฏิบัติการอยาง
สมํ่าเสมอ
- เปลี่ยนรหัสผานตาม
แนวปฏิบัติดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ
- จัดทําแผนรับ
สถานการณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP)

๘ RIT08 ความเสี่ยง
จากการเกิด
ไฟไหม น้ําทวม
แผนดินไหว
อาคารถลม

๕ O, F, C - ยอมรับความเสี่ยง - จัดทําแผนรับ
สถานการณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP)
- จัดหาระบบสํารอง
เพ่ือใหระบบสารสนเทศ
สามารถทํางานได
- สํารองขอมูลระบบ และ
ฐานขอมูลเก็บไวใน
สถานท่ีอ่ืนอีกหนึ่งชุด

๙ RIT11 ความเสี่ยง
จากการโจรกรรม
เครื่อง

๕ O, F, C - ยอมรับความเสี่ยง - ตรวจสอบการเขาออก
ของบุคคลภายนอก
- ตรวจสอบระบบการ



๒๓

ลําดับ ความเสี่ยง คาระดับ
ความเสี่ยง

ผลกระทบตอ
วัตถุประสงค

ของการควบคุม

กลยุทธการจัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ

ปองกันรักษาความ
ปลอดภัยของสถานท่ีใหอยู
ในสภาพปกติ
- ติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือ
เฝาระวัง

๑๐ RIT09 ความเสี่ยง
จากสถานการณ
ความไมสงบ
เรียบรอยใน
บานเมือง

๔ O, C - ยอมรับความเสี่ยง - จัดทําแผนรับ
สถานการณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP)
- จัดหาระบบสํารอง
เพ่ือใหระบบสารสนเทศ
สามารถทํางานได

๑๑ RIT06 ความเสี่ยง
จากการ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายผูบริหาร

๑ O, C - ยอมรับความเสี่ยง - จัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง
ในการบริหารจัดการ

๑๐. การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผน
คณะกรรมการ คทส.ยศ.ทร. ทําการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง และขออนุมัติแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยควรจัดทําใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ

.........................................................
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