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บทที่ 1 บทน า 

 
1. ความเป็นมา และความส าคัญ 
 ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได้เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้
หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดเป็น
ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ” โดยน าเครื่องมือทางการ
บริหารต่าง ๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมินตามเกณฑ์  PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับ 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เกณฑ์ IT 6 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ ศูนย์อนามัยที่ 3 มีการพัฒนาและใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานส าคัญของศูนย์อนามัยที่ 3 สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ ด้วยการมีระบบบริหาร
ความเสี่ยงและกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ที่สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับ ควบคุม และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
2.  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ  ฐานข้อมูล
สารสนเทศของศูนยอ์นามัยที่ 3 

2. เพ่ือให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และลดโอกาส  

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  
4. เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการ  ก ากับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  และการ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
อนามัย ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 

5. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ และด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าใจหลัก
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอนามัย 

6. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7. เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของศูนยอ์นามัยที่ 3 
 

3. ลักษณะองค์กร 
 3.1 ลักษณะพื้นฐานของศูนยอ์นามัยที ่3 

ศูนยอ์นามัยที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ 
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ดี  โดยมีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  รวมทั้งการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง  ครอบครัว  
และชุมชน  รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า   
 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์   
“เป็นองค์กรน าแห่งการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต” 

 
พันธกิจ  

1. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายและกฎหมายเท่าที่จ าเป็นที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ 

2. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีมี
คุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับเครือข่าย
รวมถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 

4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เข้มแข็งโดยการก ากับติดตามและ  
ประเมินผล เพ่ือน ามาสู่การพัฒนานโยบาย กฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่อง 

5. สร้างพันธมิตรกับทุกภาคส่วนพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
 
เป้าหมายองค์กร 

1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (หน่วยงานมีการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง)  
2. ผลิตและให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของ 

ภาคีเครือข่าย และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
3. พัฒนาองค์ความรู้ และบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่าย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

 
โครงสร้างการบริหารงาน 

ศูนย์อนามัยที่ 3 แบ่งการบริหารงานเป็น 3 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย ประกอบด้วย
(1) กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(2) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
(3) กลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
(4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

อัตราก าลัง 
ศูนย์อนามัยที่ 3 มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 118 อัตรา จ าแนกเป็นข้าราชการ 77 อัตรา  

พนักงานราชการ 6 อัตรา ลูกจ้างประจ า 16 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา  
  
5. สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยอ์นามัยที่ 3 
    ศูนย์ อนามัย ที่ 3 มีการจัดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ  มีจ านวนเครื่องแม่ข่ายฯ 4  เครื่อง                  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้มีการจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท้ังหมดจ านวน 4 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HOSXP) 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 
- มี Microprocessor จ านวน 1 ตัว แบบ Intel Xeon ความเร็ว 3.0 GHz 
-  หน่วยความจ า (Main Memory) RAM 2 GB และเพ่ิมได้สูงสุด 32 GB 
- Harddisk แบบ SCSI ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10000 RPM ขนาด 73GB จ านวน 3 ลูก พร้อม RAID 
Array Controller Card สามารถใส่ Harddisk ได้ 4 ลูก 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ FreeBSD 8.0 
- มี Microprocessor จ านวน 1 ตัว แบบ Intel Xeon Quad-Core E5504 ความเร็ว 2.0 GHz 
-  หน่วยความจ า (Main Memory) RAM DDR3 ขนาด 4 GB และเพ่ิมได้สูงสุด 128 GB 
- Harddisk แบบ SCSI ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10000 RPM ขนาด 146 GB จ านวน 1 ลูก 
พร้อม RAID Array Controller Card สามารถใส่ Harddisk ได้ 6 ลูก 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Authen Server 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Ubuntu 8.10 
- มี Microprocessor จ านวน 1 ตัว แบบ Intel Xeon ความเร็ว 2.8 GHz 
-  หน่วยความจ า (Main Memory) RAM DDR2 ขนาด 1 GB และเพ่ิมได้สูงสุด 16 GB 
- Harddisk แบบ SCSI ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7200 RPM ขนาด 36 GB จ านวน 1 ลูก Up to 300 GB 
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4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย File Server 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 
- มี Microprocessor จ านวน 1 ตัว แบบ Intel Xeon ความเร็ว 2.8 GHz 
-  หน่วยความจ า (Main Memory) RAM DDR2 ขนาด 1 GB และเพ่ิมได้สูงสุด 12 GB 
- Harddisk แบบ SCSI ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10000 RPM ขนาด 146 GB จ านวน 1 ลูก 
และมีคอมพิวเตอรล์ูกข่ายทั้งหมดจ านวน 70 เครื่อง  
 
6. สถานภาพด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

6.1. ระบบเครือข่าย (Network) ของศูนยอ์นามัยที่ 3 
ระบบเครือข่ายกรมอนามัย โดยติดตั้งอุปกรณ์ Switching ส าหรับเครือข่ายภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3   

3 จุด ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ , ห้องสันบสนุนวิชาการ , ห้องจ่ายยา มีการเชื่อมอินเตอร์เน็ตความเร็ว  2 Mb. และมี
การเชื่อมเครือข่ายย่อยโดยใช้เทคโนโลยี VDSL โดยเชื่อต่อจากอาคารส านักงานชั้น 2 ไปยังอาคารบ้านพัก   

 
6.2. การด าเนินการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น  ศูนย์อนามัยได้ด าเนินการปรับปรุง

ระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ 3 มีความมั่นคงปลอดภัยจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล , การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่ายใน
ปัจจุบัน ตลอดจนรองรับการขยายตัวของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในอนาคตได้โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

- การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์  ได้ท าการติดตั้ง โปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สามารถ ตรวจจับและป้องกันไวรัสได้อย่าง มีประสิทธิภาพ   บนเครื่อง Server 
และเครื่อง Client  
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บทที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
1. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ก าหนด 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง  ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนด
แนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน  

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้้ในการระบุ วิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact)  
- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
5. ระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับต่ า 

6. การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้
ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

7. การควบคุม  (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ  
1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้าง
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องค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน  
2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ

ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว  เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง  

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี  

4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหาก
เกิดไฟไหม้ 
 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กรมอนามัยก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1  การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานในแต่ละระดับให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้อย่าง

ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย  ปี 
2553-2556 โดยจะยึดหลักการจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ (อ้างอิงตามมาตรฐาน
ISO/IEC27001Annex A) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) นโยบายความม่ันคงปลอดภัย (Security policy) 
2) โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร (Organization of information 

security) 
3) การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset management) 
4) ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวกับบุคลากร (Human resources security) 
5) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and environmental 

security) 
6) การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 

(Communications and operations management) 
7) การควบคุมการเข้าถึง (Access control) 
8) การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (Information systems 

acquisition, development and maintenance) 
9) การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (information 

security incident management) 
10) การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กร (Business continuity 

management) 
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11) การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) 
 

2.2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
เป็นการระบุรายการความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้ึนได้ทุกกรณี และสามารถเป็นต้นเหตุของการเกิดความ

เสียหาย ความล้มเหลว รวมถึงการลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรม โดยการระบุความเสี่ยงจะน ากิจกรรมที่อยู่ภายใต้มาตรการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
สารสนเทศ ที่ได้กล่าวอ้างจากการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ข้างต้นมาพิจารณาระบุความเสี่ยง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) นโยบายความม่ันคงปลอดภัย (Security policy) 
- นโยบายความม่ันคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ  

2) โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร (Organization of information 
security) 
- โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร 
- โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก 

3) การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset management) 
- หน้าที่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินขององค์กร 
- การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ 

4) ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวกับบุคลากร (Human resources security) 
- การสร้างความมั่นคงปลอดภัยก่อนการจ้างงาน 
- การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการจ้างงาน 
- การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนการจ้างงาน 

5) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and environmental 
security) 
- บริเวณท่ีต้องมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
- ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ 

6) การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
(Communications and operations management) 
- การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การบริหารจัดการการให้บริการของหน่วยงานภายนอก 
- การวางแผนและตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ 
- การป้องกันโปรแกรมท่ีไม่ประสงค์ดี 
- การส ารองข้อมูล 
- การบริหารจัดการทางด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับเครือข่ายขององค์กร  
- การจัดการสื่อท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล 
- การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
- การสร้างความมันคงปลอดภัยส าหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- การเฝ้าระวังทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 

7) การควบคุมการเข้าถึง (Access control) 
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- ข้อก าหนดทางธุรกิจส าหรับการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ 
- การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
- การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย 
- การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
- การควบคุมการเข้าถึงแอปพลิเคชันและสารสนเทศ 
- การควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร  

8) การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (Information systems 
acquisition, development and maintenance) 
- ข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับระบบสารสนเทศ 
- การประมวลสารสนเทศในแอปพลิเคชั่น 
- มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล 
- การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์ของระบบที่ให้บริการ 
- การสร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับกระบวนการในการพัฒนาระบบและกระบวนการ

สนับสนุน 
- การบริหารจัดการช่องโหว่ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

9) การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (information 
security incident management) 
- การรายงานเหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย  
- การบริหารจัดการและการปรับปรุงแก้ไขต่อเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย  

10) การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กร (Business continuity 
management) 
- หัวข้อพ้ืนฐานส าหรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กร  

11) การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) 
- การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย 
- การปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและข้อก าหนดทางเทคนิค 
- การตรวจประเมินระบบสารสนเทศ 
 

2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 เป็นการประเมินความเสี่ยงที่น ากิจกรรมจากกิจกรรมที่ได้ท าการระบุความเสี่ยง มาประเมินตาม

เกณฑ์ เพ่ือให้ทราบโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กร โดยได้ก าหนดการประเมินประกอบด้วย 
เกณฑ์การให้ความรุนแรงของผลกระทบ (x) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) รายละเอียดตามตาราง
การประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

- หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
(ตัวเลขที่แสดงในตารางเกิดจากผลคูณของ แนวตั้ง คูณ แนวนอน) 
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ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
ุนแ

รง
) 

สูงมาก/ 
หายนะ 

5 5 10 15 20 25 

สูง/วิกฤต 
 

4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 
 

3 3     6  9 12 15 

ต่ า/น้อย 
 

2 2 4 6 8 10 

ไม่เป็น 
สาระส าคัญ/ 

น้อยมาก 
1 1 2 3 4 5 

Risk Assessment 
Matrix 

1 2 3 4 5 

ต่ า
มาก/ 
น้อย
มาก 

ต่ า/
น้อย 

ปาน
กลาง 

สูง/
บ่อย 

สูง
มาก/ 
บ่อย
มาก 

 
- หลักเกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดความเสี่ยง  

ระดับโอกาส  
(ความเป็นไปได้) 

ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ระดับคะแนน 

น้อยมาก นานๆครั้ง (อาจเกิดขึ้นได้ปีละ 1 ครั้ง) 1 
น้อย ไม่บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุกไตรมาส) 2 

ปานกลาง ปานกลาง (อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน) 3 
สูง บ่อย (อาจเกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห)์ 4 

สูงมาก บ่อยมาก (อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน) 5 

ผลกระทบ  
(ความรุนแรง) 

ผลกระทบที่จะเกิดเหตุการณ์ ระดับคะแนน 

น้อยมาก เกิดเหตุไม่มีความส าคัญ 1 
น้อย เกิดเหตุเล็กน้อยที่แก้ไขได ้ 2 

ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก  3 

สูง 
เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผล
ต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

4 

สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมดและเกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลกรมอนามัย 

5 
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- การประเมินระดับความเสี่ยง 
 

ค่ะคะแนน ระดับความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ 

1-4 ต่ า น้อย ไม่รุนแรง 
5-9 ปานกลาง ค่อนข้างน้อย รุนแรง 

10-16 สูง บ่อย รุนแรงมาก 
17-25 สูงมาก บ่อยมาก รุนแรงมากที่สุด 
 
2.4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 คือการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์

การจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งผสมผสานกันดังต่อไปนี้ 
1) การยอมรับความเสี่ยง  (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่

คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
2) การลดการควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือ

การออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่น การลดขนาดกิจกรรม  

3) การกระจายความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Risk Transfer) เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ เช่น การใช้บริการจาก
ภายนอก (Out Source)  

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูง
มากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/
โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 

2.5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 โดยการก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนประเมินความเสี่ยงที่ระดับสูงตั้งแต่ 5 -25 ขึ้นไป ให้น ามา

ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

 
2.6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
 จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการข้อมูลและน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
2.7 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) 
 ก าหนดให้มีการติดตามการประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

- เดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2554 เฝ้าระวังและติดตามผลความเสี่ยง 
- เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2554 จัดท าสรุปและรายงานผลการเฝ้าระวัง 
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3. บทบาท หน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
1) บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานในการ

ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2) งานข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ   จัดท าวิธีปฏิบัติด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์อนามัยที่ 3    
3) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4.1 การวัด การวิเคราะห์ ท า

หน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประสานงาน ติดตามประเมินผล การจัดท าระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4) ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ศูนย์ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

5) บุคลากรในหน่วยงาน ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามที่ก าหนด  อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
 

บทที่ 3  การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

งานข้อมูลและเทคโนโลนีสารสนเทศ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิเคราะห์ปัญหาหรือภัยคุกคามที่
เกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ศูนย์อนามัยที่ 3 โดยปัญหาหรือภัยคุกคามนั้น
สร้างผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จาก
การสรุปปัญหาและภัยคุกคามทั้งหมดแล้วจะน ามาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง โดยเลือก
ความเสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมาก มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้คือ 
1. ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทาง

ธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์กระท าข้ึน ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งโดยเจตนาและไม่
เจตนา เช่น วาทภัย น้ าท่วม ฟ้าผ่า เพลิงไหม้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การเข้า-ออกห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการวางแผน  การมอบหมาย
หน้าที่ การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบ และสิทธิของบุคลากร/คณะท างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการทุกฝ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน 
การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาด 
ช่องโหว่ของอุปกรณ์ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  การติดตั้งอุปกรณ์
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม การถูกภัยคุกคามจากภัยต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์  

4. ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงานโปรแกรมต่างๆ 
ที่ได้จัดท าและพัฒนาขึ้น  รวมถึงโปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบการใช้โปรแกรมและ
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ระบบงาน เช่น การใช้โปรแกรมท่ีไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง,  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียน
โปรแกรม โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาแล้วมีช่องโหว่ท าให้มีผู้บุกรุกเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 
และการถูกผู้ไม่ประสงค์ดีท าลายระบบ ( Hacker) , การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีไม่มีการ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ เป็นต้น 

5. ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย หมายถึง ความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับระบบเครือข่าย
ขององค์กร ทั้งเครือข่ายอินทราเน็ต ( Intranet) และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet) ซ่ึง
รวมถึงภัยที่มีสาเหตุมาจากภายในระบบเครือข่ายเอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกายภาพ ความ
เสี่ยงด้านระบบปฏิบัติการ ความเสี่ยงระบบแม่ข่าย เป็นต้น และความเสี่ยงจากภัยภายนอก 
ได้แก่ การบุกรุกระบบเครือข่าย และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ 

6. ความเสี่ยงด้านข้อมูล  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูล  และฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ  อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย  ได้แก่  การท าลายข้อมูล การแก้ไขข้อมูลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต  การโจรกรรมข้อมูลที่ส าคัญ เป็นต้น ความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล  
 

ซึ่งความเสี่ยงทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม, ความเสี่ยงด้านบุคลากร, 
ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ความเสี่ยงด้านระบบ
เครือข่าย  และความเสี่ยงด้านข้อมูล  ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้ก าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
อ้างอิงหลักการจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ (อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC27001Annex 
A)  ทั้ง 11 ประเด็น ได้แก่ นโยบายความม่ันคงปลอดภัย (Security policy), โครงสร้างทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับองค์กร (Organization of information security), การบริหารจัดการทรัพย์สินของ
องค์กร (Asset management), ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวกับบุคลากร (Human resources security), 
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and environmental security), 
การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
(Communications and operations management), การควบคุมการเข้าถึง (Access control), การ
จัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (Information systems acquisition, 
development and maintenance), การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ
องค์กร (information security incident management), การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงานของ
องค์กร (Business continuity management), การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance)   

โดยด าเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวางระบบบริหาร
ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   เพ่ือให้มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อก าจัด ป้องกันหรือลด
การเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ  โดยสามารถฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ  และการส ารองและการกู้คืน
ข้อมูลจากความเสียหาย  ( Backup  and  Recovery), มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ  ( IT  Contingency  Plan), มีระบบรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัย  ( Security)  ของระบบฐานข้อมูล  เช่น  ระบบ  Anti – Virus  ระบบไฟฟ้าส ารอง 
เป็นต้น,  และมีการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ  (Access  rights)  ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย ซึ่งได้แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 



 

 

14 

 

ตารางการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 3  
 

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส/ช่องโหว่ ผลกระทบ/ความเสียหาย มาตรการ กิจกรรม 
คะแนน 

โอกาสที่จะเกิด 
คะแนน

ผลกระทบ 
คะแนนความ

เสี่ยง 
A.9 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and environmental security) 
ไฟไหม้ 
 
 

- ขาดการซักซ้อมแผนไฟไหม้ 
- ขาดการตรวจสอบอุปกรณ์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีอาจเป็นสาเหตุ
ของเพลิงไหม้อย่างสม่ าเสมอ 
- ขาดการตรวจสอบสภาพสายไฟ 
และอายุการใช้งาน  

- บุคลากรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกไฟไหม้ 
- ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้ 
 

ลดความ
เสี่ยง 

- มีแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ  
- มีการซักซ้อมแผนแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
และภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ  
- การส ารองข้อมูล 

1 5 5 

แผ่นดินไหว 
 
 

- การทรุดตัวของแผ่นดิน 
- โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง 

- ตึกถล่มตัวอาคารได้รับความเสียหาย 
- บุคลากรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้รับความ
เสียหาย 
- ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้ 

ลดความ
เสี่ยง 

- มีแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ และการซักซ้อมแผนฯ  
- การส ารองข้อมูล 

1 5 5 

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
(ไฟฟ้ากระชาก/ไฟฟ้า
ดับ/ไฟฟ้าตก) 
 

- ขาดการตรวจสอบสภาพสายไฟ 
และอายุการใช้งาน 
- ขาดการตรวจสอบสภาพการใช้
งานเครื่องส ารองไฟฟ้า UPS ว่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้หรือไม่ 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช ารุด เสียหาย 
เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 
- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ลดความ
เสี่ยง 

- มีแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ  

3 3 9 
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ปัจจัยเสี่ยง โอกาส/ช่องโหว่ ผลกระทบ/ความเสียหาย มาตรการ กิจกรรม 
คะแนน 

โอกาสที่จะเกิด 
คะแนน

ผลกระทบ 
คะแนนความ

เสี่ยง 
  

 
- ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการซักซ้อมแผนแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
และภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ 
- มีเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- การส ารองข้อมูล 
 

A.5 นโยบายความมั่นคงปลอดภัย(Security Policy) 
A.6 โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร (Organizational of Information Security) 
A.7 การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset management) 
A.8 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human resources security) 
A.10 การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Communication and operations management) 
A.11 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
A.15 การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) 
ผู้ใช้งานทุกระดับ - เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้/ทักษะ

ด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ขาดบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง

- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
- ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
- ข้อมูลผิดพลาด/สูญหาย/ถูกท าลาย 
- การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ลดความ
เสี่ยง 

- ก าหนดนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- ก าหนดข้อปฏิบัติ วิธีปฎิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบบริหาร

2 3 6 
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ปัจจัยเสี่ยง โอกาส/ช่องโหว่ ผลกระทบ/ความเสียหาย มาตรการ กิจกรรม 
คะแนน 

โอกาสที่จะเกิด 
คะแนน

ผลกระทบ 
คะแนนความ

เสี่ยง 
ระบบมากเกินความจ าเป็น จัดการ และบ ารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- ควบคุมการเข้าถึงระบบ 
- ก าหนดแผนการส ารองข้อมูล 
และกู้คืนข้อมูลตามความ
เหมาะสมของแต่ละระบบ แต่ไม่
ต่ ากว่า 1 ครั้ง / เดือน และบันทึก
การปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน 

- เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

A.6 โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร (Organizational of Information Security) 
A.11 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
A.10 การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Communication and operations management) 
A.12 การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ( Information systems acquisition, development and maintenance) 
A.13 การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ( Information Security Incident Management) 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
แพร่กระจายในระบบ 

- ไม่ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส 
- ขาดการ Update ข้อมูลไวรัส 
และโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
- ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
- ข้อมูลผิดพลาด/สูญหาย/ถูกท าลาย 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้รับความ
เสียหาย/ช ารุด 

ลดความ
เสี่ยง 

- ติดตั้งและ Update โปรแกรม
ป้องกันไวรัสท่ีถูกลิขสิทธิ์  ท่ีเครื่อง
แม่ข่าย (Server) และเครื่องลูก
ข่าย (Client) 
- ก าหนดวิธีปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรม
อนามัย 

3 3 9 
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ปัจจัยเสี่ยง โอกาส/ช่องโหว่ ผลกระทบ/ความเสียหาย มาตรการ กิจกรรม 
คะแนน 

โอกาสที่จะเกิด 
คะแนน

ผลกระทบ 
คะแนนความ

เสี่ยง 
- จ้างบุคคลภายนอกด าเนินการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

Hacker โจมตีระบบ - การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย และระบบ
สารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
- การเปิด Port หรือ Service ใน
ระบบมากเกินความจ าเป็น 

- ข้อมูลผิดพลาด/สูญหาย/ถูกท าลาย 
- ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
ถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
- ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ลดความ
เสี่ยง 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบบริหาร
จัดการ และบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
- ตรวจสอบช่องโหว่และ
ด าเนินการปิดช่องโหว่ของระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

3 3 9 

การบุกรุก/การเจาะ
ระบบ 

- ความบกพร่องของการบริหาร
จัดการระบบ และควบคุมการเข้า
ระบบ  
- การเปิด Port หรือ Service ใน
ระบบมากเกินความจ าเป็น 
 
 

- ข้อมูลผิดพลาด/สูญหาย/ถูกท าลาย 
- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
ต่อเนื่อง 
- ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ลดความ
เสี่ยง 

- ควบคุมการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ก าหนดการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ 
- ก าหนดสิทธิ (Access Right) ใน
การอ่าน เขียน หรือใช้งานใน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่างๆ  

5 3 15 

A.10 การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (Communication and operations management) 
ข้อมูลท่ีส ารองไม่สามารถ
น ามากู้คืนได้ 
 

- ความบกพร่องของการส ารอง
ข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
- ขาดการซักซ้อมการกู้คืนข้อมูล

- ข้อมูลผิดพลาด/สูญหาย/ถูกท าลาย 
- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ลดความ
เสี่ยง 

- ก าหนดแผนการส ารองข้อมูล 
- คู่มือ/ขั้นตอนการส ารองข้อมูล
และกู้คืนข้อมูล 

1 4 4 
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ปัจจัยเสี่ยง โอกาส/ช่องโหว่ ผลกระทบ/ความเสียหาย มาตรการ กิจกรรม 
คะแนน 

โอกาสที่จะเกิด 
คะแนน

ผลกระทบ 
คะแนนความ

เสี่ยง 
คืน - การทดสอบการกู้คืนข้อมูล 

A.9 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and environmental security) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หลักเสียหาย 

- ขาดการตรวจสอบอายุการใช้
งาน 
- อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน/
เสื่อมสภาพ 
- อุปกรณ์สูญหาย 

- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
- ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
ต่อเนื่อง 
- ข้อมูลสูญหาย 
- สิ้นเปลือง 

ลดความ
เสี่ยง 

- ควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
- จ้างบุคคลภายนอกด าเนินการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
- ตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 

3 3 9 
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ตารางจัดล าดับและก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยพิจารณา สาเหตุการเกิดความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1 
(R1) 

15 
ความเสี่ยงสูงมาก 

การบุกรุก/การเจาะระบบ 1. โครงสร้างทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับองค์กร 
2. การควบคุมการเข้าถึง 
3. การบริหารจัดการด้านการ
สื่อสารและการด าเนินงานของ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
4. การจัดหา การพัฒนา และการ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
5. การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ขององค์กร 
 

- ความบกพร่องของการบริหาร
จัดการระบบ และควบคุมการเข้า
ระบบ  
 
 

- ก าหนดการควบคุมเข้า-ออก
พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ก าหนดการบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย ศุนย์อนามัยที่ 3  
- ก าหนดการควบคุมการเข้าถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
ศูนย์อนามัยที่ 3 
- ก าหนดการตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 3 
 
 
 
 
 

2 
(R2) 

9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจาย
ในระบบ 
 

1. โครงสร้างทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับองค์กร 
2. การควบคุมการเข้าถึง 

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 
- ขาดการ Update ข้อมูลไวรัส 

- ติดตั้งและ Update โปรแกรม
ป้องกันไวรัส ท่ีเครื่องแม่ข่าย 
(Server) และเครื่องลูกข่าย 
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ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยพิจารณา สาเหตุการเกิดความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การบริหารจัดการด้านการ
สื่อสารและการด าเนินงานของ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
4. การจัดหา การพัฒนา และการ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
5. การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ขององค์กร 

และโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่าง
สม่ าเสมอ 

(Client) 
- ก าหนดการบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
ศูนย์อนามัยที่ 3 
 

3 
(R3) 

9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

Hacker โจมตีระบบ 1. โครงสร้างทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับองค์กร 
2. การควบคุมการเข้าถึง 
3. การบริหารจัดการด้านการ
สื่อสารและการด าเนินงานของ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
4. การจัดหา การพัฒนา และการ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
5. การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ขององค์กร 

- การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย และระบบ
สารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

- ก าหนดการบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ 3  
- ก าหนดการควบคุมการเข้าถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
ศูนย์อนามัยที่ 3 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบบริหาร
จัดการ และบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
- ตรวจสอบช่องโหว่และ
ด าเนินการปิดช่องโหว่ของระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
 

4 
(R4) 

9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงหลักเสียหาย 

1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

- ขาดการตรวจสอบอายุการใช้
งาน 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์ฯด าเนินการบ ารุงรักษา
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ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยพิจารณา สาเหตุการเกิดความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

 - อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน/
เสื่อมสภาพ 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- ก าหนดแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงหลัก 
- ตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ 
- จัดหาอุปกรณ์ทดแทน 

5 
(R5) 

9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
(ไฟฟ้ากระชาก/ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้า
ตก) 
 

1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

- ขาดการตรวจสอบสภาพสายไฟ 
และอายุการใช้งาน 
- ขาดการตรวจสอบสภาพการใช้
งานเครื่องส ารองไฟฟ้า UPS ว่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้หรือไม่ 
 

- มีแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ  
- มีการซักซ้อมแผนแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ 
- มีเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- การส ารองข้อมูล 
 

6 
(R6) 

6 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ผู้ใช้งานทุกระดับ 1. นโยบายความมั่นคงปลอดภัย 
2. โครงสร้างทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับองค์กร 
3. การบริหารจัดการทรัพย์สินของ

- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้/ทักษะ
ด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรักษาความ

- ก าหนดการควบคุมเข้า-ออก
พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยพิจารณา สาเหตุการเกิดความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

องค์กร 
4. ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากร 
5. การบริหารจัดการด้านการ
สื่อสารและการด าเนินงานของ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
6. การควบคุมการเข้าถึง 
7. การปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 
 
 

มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ขาดบุคลากรทางด้านไอที 
- การก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง
ระบบมากเกินความจ าเป็น 

- ก าหนดการบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ 3  
- ก าหนดการควบคุมการเข้าถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
ศูนย์อนามัยที่ 3 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์ฯ
ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบบริหาร
จัดการ และบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- มีการเผยแพร่ความรู้ไอที 

7 
(R7) 

5 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ไฟไหม้ 1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

- ขาดการซักซ้อมแผนไฟไหม ้
- ขาดการตรวจสอบอุปกรณ์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเป็นสาเหตุ
ของเพลิงไหม้อย่างสม่ าเสมอ 
- ขาดการตรวจสอบสภาพสายไฟ 
และอายุการใช้งาน  

- มีแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ  
- การส ารองข้อมูล 

8 
(R8) 

5 
ความเสี่ยงปานกลาง 

แผ่นดินไหว 1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

- โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง 
- การทรุดตัวของแผ่นดิน 

- มีแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
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ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยพิจารณา สาเหตุการเกิดความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

สารสนเทศ  
- การส ารองข้อมูล 

9 
(R9) 

5 
ความเสี่ยงปานกลาง 

น้ ารั่วซึม/น้ าท่วม 
(บริเวณภายในห้อง Server) 
 

1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

- ขาดการตรวจสอบสภาพท่อน้ า 
และอายุการใช้งาน 
- เกิดการรั่วซึมของท่อน้ า 
 

- มีแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ  
- มีการซักซ้อมแผนแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ 
- การส ารองข้อมูล 

10 
(R10) 

4 
ความเสี่ยงต่ า 

ข้อมูลที่ส ารองไม่สามารถน ามากู้
คืนได้ 

1.การบริหารจัดการด้านการ
สื่อสารและการด าเนินงานของ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
 

- ความบกพร่องของการส ารอง
ข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
- ขาดการซักซ้อมการกู้ข้อมูลคืน 
 

- ก าหนดการบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
กรมอนามัย 
- แผนการส ารองข้อมูล 
- คู่มือ/ขั้นตอนการส ารองข้อมูล
และกู้คืนข้อมูล 
- การทดสอบการกู้คืนข้อมูล 
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ตารางแสดงการจัดล าดับคะแนนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย 

 
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะท างานหมวด 4.1 การวัด การวิเคราะห์ พิจารณาระดับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้  อยู่ที่ระดับ 9 คะแนน ส่วนที่มากกว่า

นั้นขึ้นไปให้น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามรายละเอียดตารางต่อไปนี้ 

ล าดับความ
เสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

คะแนนประเมิน
ความเสี่ยง 

มาตราการ ความเสี่ยงที่
เลือกจัดการ 

1 การบุกรุก/การเจาะระบบ 5 3 15 การลดความเสี่ยง  

2 ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายในระบบ 3 3 9 การลดความเสี่ยง  

3 Hacker โจมตีระบบ 3 3 9 การลดความเสี่ยง  

4 เครื่องคอมพิวเตอร์หลักเสียหาย 3 3 9 การลดความเสี่ยง  

5 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
(ไฟฟ้ากระชาก/ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก) 

3 3 9 การลดความเสี่ยง  

6 ผู้ใช้งานทุกระดับ 2 3 6 การลดความเสี่ยง  

7 ไฟไหม้ 1 5 5 การลดความเสี่ยง  

8 แผ่นดินไหว 1 5 5 การลดความเสี่ยง  

9 น้ ารั่วซึม/น้ าท่วม (บริเวณภายในห้อง Server) 1 5 5 การลดความเสี่ยง  

10 ข้อมูลที่ส ารองไม่สามารถน ามากู้คืนได ้ 1 4 4 การลดความเสี่ยง  
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แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย 

วัตถุประสงค์การควบคุม (เป้าหมาย/ตัวชี้วัด):  ระดับความส าเร็จในการก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างเหมาะสมอย่างน้อย 1 ระบบ 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง         :  การบุกรุก/การเจาะระบบ 
 
มาตรการ/กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ สถานะ * 

การด าเนินการ 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

 
ผลจากการใช้มาตรการ/กิจกรรมจัดการ

ความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรคและ

ข้อคิดเห็น 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
   ผลกระทบ โอกาส   

1. ก าหนดการควบคุมเข้า-ออกพ้ืนท่ีใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2. ก าหนดการควบคุมการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย ศูนย์อนามัยที ่3  

นายนิธิศ  วีระธิดิศ 

นายชูชีพ  เทียนพิมาย 

 

 

  1. มีการควบคุมการเข้าถึงระบบทางด้าน
กายภาพ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเข้า-
ออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ก่อนได้รับอนุญาต 
2. มีการก าหนดสิทธิ (Access Right) ของ 
User ในแต่ละระดับในการใช้ระบบ
สารสนเทศตามความรับผิดชอบเท่าที่จ าเป็น 

 

 

* สถานะการด าเนินการ 



 

 26 

 =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด                  ชื่อผู้รายงาน......................................................................................  
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าเดิม       ต าแหน่ง............................................................................................  
  =  ยังไม่ด าเนินการ         วันที่........................../................................/......................................  
 =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
            ชื่อผู้ตรวจสอบ...................................................................................  
            ต าแหน่ง.............................................................................................  
            วันที่........................../................................/......................................  
  

 
            ชื่ออนุมัติ...........................................................................................  
            ต าแหน่ง............................................................................................  
            วันที่........................../................................/......................................  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


