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บทน า 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้จัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ น ด้วยการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพ่ือที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงให้

ครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตามนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ (ICT) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ( ISO ๒๗๐๐๑) แผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังกล่าว จะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการ

ก้ากับดูแลการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ อจน. ในปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารขององค์กรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีความม่ันคงปลอดภัยสูงสุด ทั งนี  จะ

มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่มีแนวโน้ม อาจจะเกิดขึ น เพ่ือบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิด

เหตุการณ์ความเสียหาย พร้อมทั งสิ นปีให้มีการตรวจสอบ หาช่องโหว่ของการโจมตีระบบ ICT ในทุกปี และท้าการ 

ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ICT ก่อนสิ นสุดแผนๆ ของปี 
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แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

องค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ ปฏิบัติงานหลายด้าน 

ดังนั น อจน. จึงจ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือหาวิธีการ

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ น อันส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ อจน. อีกทั ง เป็นการ

น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดโอกาส ความเสียหายที่จะเกิดขึ น 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อจน. ด้วยการคาดการณ์

ล่วงหน้า ในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ นจริงและ อจน. สามารถน้าแนวทางจัดการความเสี่ยงนี ไปใช้ในการด้าเนินการได้ 

๑. การทบทวนบริบทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อจน. 

คณะท้างานดิจิทัล องค์การจัดการน ้าเสีย ได้มีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสากล เพ่ือพิจารณาถึงทิศทางและแนวโน้มด้านความเสี่ยง และการป้องกัน เนื่องจาก การประเมินความเสี่ยง 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นการประมาณการล่วงหน้า ซึ่งจ้าเป็นต้องพิจารณาทั ง ภายในและภายนอกองค์กร 

เพ่ือวางแผนป้องกันความเสี่ยงให้รอบด้าน 

๑.๑  The Global Risks Report 2020 15th Edition 

World Economic Forum ได้ประเมินโอกาสของการเผชิญกับภัยคุกคามที่ส้าคัญและผลกระทบ ที่เกิดขึ นจากภัย

คุกคามในระดับสากลแสดงดังรูปที่ ๑ 
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รูปที่ ๑ The Global Risks Landscape ๒๐๒๐ 

จากรูปที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่คาดว่าจะถูกคุกคามและได้รับ ผลกระทบมากท่ีสุด

ในปี ๒๕๖๓ คือการโจมตีระบบสารสนเทศ (Cyberattacks)  ความล้มเหลวของโครงสร้างพื นฐานสารสนเทศ 

(Information Infrastructure Breakdown) และ การโจรกรรมข้อมูล (Data fraud and theft) เพ่ือให้ระบบ

สารสนเทศหยุดการให้บริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อจน. ควรต้องทบทวนประเด็นความเสี่ยงด้านการโจมตีจากผู้ไม่

ประสงค์ดี ความล้มเหลวของโครงสร้างพื นฐานสารสนเทศ  รวมทั งด้านการโจรกรรมข้อมูลและ การท้าให้ อจน. ต้อง

หยุดให้บริการ 
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๑.๒  The Digital Transformation of Business  

แนวโน้มด้านการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดีจะเน้นเทคโนโลยีที่องค์กรขนาดใหญ่ มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งานหรือมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพ่ือมุ่งหวังท้าให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรนั นๆ และน้าไปสู่การแสวงหา

ผลประโยชน์จากผลกระทบดังกล่าว ดังนั น คณะท้างานดิจิทัล อจน. จึงได้ทบทวนแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนภารกิจของ อจน. จากเอกสารเผยแพร่ของ Harvard Business Review 

ชื่อ The Digital Transformation of Business สามารถสรุปแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเน้นพัฒนา ๔ 

เทคโนโลยี คือ ระบบงานบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Mobile) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การ

ประมวลผล แบบคลาวด์ (Cloud) และการใช้งานด้านสังคมออนไลน์ (Social) ซึ่งเมื่อจัดล้าดับความเสี่ยง ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศทั ง ๔ ด้าน สามารถสรุปได้ดังรูปที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปที่  ๒ พบว่า

แนวโน้มความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงปี ๒๕๖๐ จะมีทิศทาง ตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้งาน

กับองค์กรใหญ่ๆ โดยเรียงล้าดับจากความเสี่ยงสูงไปหาความ เสี่ยงต่้าได้คือ ๑) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud)  

๒) ระบบงานบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Mobile) ๓) ระบบงานเชื่อมโยงกับระบบสังคมออนไลน์ (Social) และ ๔) 

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ดังนั น คณะท้างานดิจิทัล อจน. จึงได้น้าแนวโน้มดังกล่าวมา

พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงส้าหรับเทคโนโลยี ข้างต้นด้วย 
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นอกจากนั น คณะท้างานดิจิทัล อจน.  ยังได้มีการ ทบทวน ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากปีที่ผ่าน ๆ มา โดยใช้

วิธีการส้ารวจปัจจัยเสี่ยง และได้น้าเสนอ ปัจจัยเสี่ยงในห้องประชุมคณะท้างานฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณา ดังนี  

๑. ความเสี่ยงจาก ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทบต่ออาคารสถานที่ตั งของ

เครื่องประมวลผลหลัก หรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย  แผ่นดินไหว โรคระบาด เป็นต้น 

๒. ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware)  การบุกรุกหรือถูก

โจมตีจากภายนอก เพ่ือเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั งสร้างความเสียหายหรือท้าลายระบบ

ข้อมูล 

๓. การใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาโดย Outsource ขาดแผนบริหารความต่อเนื่อง  บ้ารุงรักษา 

๔. ความเสี่ยงจากความชื นหรืออุณหภูมิในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

๕. แผนการจัดหาพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ และไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ  

 ๖. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟดับ 

 ๗. ระบบอินเตอร์เน็ตของเครื่องแม่ข่ายเกิดความขัดข้อง 

 ๙. เจ้าหน้าที่ขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั งด้านฮาร์ดแวร์ 

และซอฟต์แวร์ อาจท้าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการท้างาน 

 ๙.  ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 

 ๑๐.  การติดตั งและใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ อจน. 
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๒. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท้าใด ๆ ที่จะเกิดขึ นภายในสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ

ล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน 

การเงินและ การบริการ ซึ่งเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะ

เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท้าให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ ที่ก้าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ นได้อย่างไร และท้าไม 

ทั งนี  สาเหตุ ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก้าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน

ภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง 

การประเ มินความเสี่ ยง  (Risk Assessment) หมายถึง  กระบวนการระบุความเสี่ ย ง                 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล้าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 

(Impact) เมื่อท้าการ ประเมินแล้ว ท้าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความ

เสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปาน

กลาง ต้่า ต่้ามาก 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้

โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์คว ามเสี่ยงลดลงอยู่ใน

ระดับ ที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น  ๔ แนวทางหลัก คือการยอมรับ Take (หรือ 

Accept)   การลด Treat (หรือ Reduce)    การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง Transfer (หรือ Share) และการ

หลีกเลี่ยง/ยกเลิก Terminate (หรือ Avoid) 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท้าเพ่ือลด

ความเสี่ยง และท้าให้การด้าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน

(Preventive Control) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ(Detective Control) การควบคุมเพ่ือการชี แนะ (Directive 

Control)  และการควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) 

ทรัพย์สิน (Asset) หมายถึง ทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรแบ่งเป็น ๕ หมวด ได้แก่ หมวดข้อมูล 

หมวดบุคลากร หมวดฮาร์ดแวร์ หมวดซอฟต์แวร์ และหมวดบริการ งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนของโครงการ 

งบประมาณท่ีใช้ ในการด้าเนินงาน เงินที่ใช้เป็นค่าจ้างต่างๆ ในการด้าเนินกิจกรรม ตามภารกิจขององค์กร 



๙ 

 

 

หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดท้าความเสียงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มี

ดังนี  

๑. การก้าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)  

๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)  

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)  

๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  

๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสียง (Information and Communication)  

๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

ทั งนี  ในการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อจน. มีการ

ทดสอบช่องโหว่การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเครื่องมือการ ทดสอบท่ีเหมาะสมร่วมด้วย 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การจัดการระบบสารสนเทศ อจน. มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รวมทั งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ต้องการ

กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะเกิดขึ นกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและ การสื่อสารของ อจน. เพ่ือให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

๓. เพ่ือเป็นแนวทางการด้าเนินการ ก้ากับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการ

เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยค้านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่

น่าจะมี ผลกระทบกับการด้าเนินงาน วัตถุประสงค์และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการ 

กับความเสี่ยงเหล่านั น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานหรือด้าเนินงานตามแผน 
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๔. ขอบเขตการด าเนินการ 

เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในความรับผิดชอบ 

ของกองสารสนเทศและประเมินผล (กปส.)  ฝ่ายพัฒนาองค์กร อจน. 

 

๕.  คณะท างานดิจิทลั องค์การจัดการน  าเสีย 

 ค้าสั่ง องค์การจัดการน ้าเสีย ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท้ำงำนดิจิทัล องค์กำรจัดกำรน้้ำเสีย 
ประกอบด้วย 

๑. รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน  (CIO)  เป็นประธานคณะท้างาน 
๒. ผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการหรือผู้แทน  เป็นคณะท้างาน 
๓. ผู้อ้านวยการฝ่ายอ้านวยการหรือผู้แทน   เป็นคณะท้างาน 
๔. ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรหรือผู้แทน  เป็นคณะท้างาน 
๕. ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสีย ๑ หรือผู้แทน  เป็นคณะท้างาน 
๖. ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสีย ๒ หรือผู้แทน  เป็นคณะท้างาน 
๗. ผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารจัดเก็บรายได้หรือผู้แทน  เป็นคณะท้างาน 
๘. หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล   เป็นคณะท้างานและเลขานุการ 
๙. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖    เป็นคณะท้างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

กองสารสนเทศและประเมินผล  
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๖. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ อจน.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงงานสารสนเทศ

ของ อจน. ซึ่งได้แยกประเภท ความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี  

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O)  

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  ได้แก่ความเสี่ยงจากภัยคุกคามหรือภัยพิบัติ เป็น

ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูล

สารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น ้าท่วมไฟไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วงหรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 

เป็นต้น  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคนิค ซึ่งเป็นความ

เสี่ยงที่เกิดขึ นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวน

จาก Hacker ถูกเจาะท้าลายระบบ จาก Cracker เป็นต้น   รวมถึงความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่

เกิดขึ นจากการด้าเนินการ การจัดความส้าคัญ ในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดย

ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ของ อจน. เกินกว่าอ้านาจหน้าที่ของตนเอง

ที่มีอยู่และท้าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ได้แก่ ความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการได้รับ 

งบประมาณในการปรับปรุง บ้ารุงรักษาและจัดหาระบบงานสารสนเทศ  ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ 

เพียงพอ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  ได้แก่ความเสี่ยงด้านการ

บริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการด้านสารสนเทศ  

 

ทั งนี  ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of Risk) แสดงตามตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ ๑ รายละเอียดของความเสี่ยง (Description of Risk) 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 

๑. ความเสี่ยงจาก ภยัธรรมชาติ
และการเกิดสถานการณ์ความไม่
สงบ เกิดจากไฟไหม้ น ้าท่วม 
แผ่นดินไหว โรคระบาด 

RF๐๑ ความเสีย่งจาก
ภัยคุกคาม 
หรือภัยพิบัต ิ
เป็นความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S)   

การเกิดไฟไหม้อาคารหรือแผ่นดินไหว 
จนอาคารถลม่ ไมส่ามารถเคลื่อนย้าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่างๆ ได้ 
ส่งผล ท้าให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายหลัก ไดร้ับความเสยีหายบางส่วน 
หรือไดร้ับความ เสียหายทั งหมด หรือการ
เกิดน ้าท่วมจนต้อง ด้าเนินการตัด
กระแสไฟฟ้าและไมส่ามารถใช้งาน ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหลักได ้
รวมถึงการเกิดโรคระบาด ที่ไมส่ามารถเข้า
มาท้างานได ้

-ไฟไหม้ จากอุบตัิเหตไุฟฟ้า 
ลัดวงจร การวางเพลิง  
-ภัยธรรมชาต ิ
-โรคระบาด 
 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-การเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๒. ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีโดย
ไวรัสคอมพิวเตอร ์(Virus) 
หรือมัลแวร์ (Malware)   

RF๐๒ ความเสีย่ง
ด้านเทคนิค/
ความเสีย่งจาก
ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น 
Hacker เป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่ง
ข้อมูลค้าสั่งเจตนาร้าย การติดไวรสัหรือ
เวิร์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือ 
ระบบฐานข้อมลู 

-  Hacker/ Cracker 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ความผิดพลาดของซอฟต์แวร ์
หรือการเขียนโปรแกรม 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-การเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 
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ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 

๓.  ความเสี่ยงจากการไดร้ับ 
งบประมาณในการปรบัปรุง 
บ้ารุงรักษาและจัดหา 
ระบบงานสารสนเทศ  
ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม ่
เพียงพอ 

RF๐๓ ความเสีย่ง
ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk: F)  

ระบบงานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอรไ์ม่ได ้
รับการปรับปรุงให้มีความทันสมยัหรือความ 
ปลอดภัยตามทีผู่้พัฒนาระบบหรือ
บริษัทผู้ผลิตได ้
ก้าหนดท้าให้มีความเสีย่งด้านระบบงานไม ่
สามารถสนับสนุนการท้างานปัจจบุันได ้

-  ความล้มเหลวทางเทคนิค 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-ระบบไม่รองรับการท้างาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๔.ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ความชื นหรืออุณหภูมิในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 

RF๐๔ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

ความเสีย่งจากประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือของระบบลดลง และท้าให้เครื่อง
หยุดการท้างาน 

-ระบบเครื่องปรับอากาศขัดข้อง 
-น ้ารั่วเข้า 
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๕.  ความเสี่ยงจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศขาดความ 
ระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคญัของ 
ความปลอดภัยดา้น 
สารสนเทศ 

RF๐๕ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การใช้งานสารสนเทศโดยขาดความ
ระมัดระวังท้าให้ถูกบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่
ประสงคด์ีหรือถูกดักจบัข้อมูลส้าคญั หรือ
การส่งข้อมูลค้าสั่ง เจตนาร้าย หรอืการติด
ไวรัสหรือเวริ์ม ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อระบบงานสารสนเทศของ อจน. 

-  Hacker/ Cracker 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบคอมพิวเตอร ์

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-ระบบเครือข่าย 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 



๑๔ 

 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 

๖. ความเสี่ยงจากกระแส 
ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ  
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

RF๐๖ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิด
แรงดันไฟฟ้า ไม่คงท่ี ท้าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าท่ีไม่
คงที่หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขดัข้อง ท้าให้
เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่
สมบูรณ์ ท้าให้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วน
เกิดการสูญหายและการให้บริการบาง
ประเภทไมส่ามารถเปิดใช้งาน 
ได้โดยอัตโนมัต ิ

-  แหล่งก้าเนิดไฟฟ้าขัดข้อง 
หรือแรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-  เครื่องคอมพิวเตอร ์

-  ระบบฐานข้อมูล 

-  ระบบงานสารสนเทศ 

-  ระบบเครือข่าย 

-  ผู้ใช้งาน 

-  ผู้ดูแลระบบ 

๗. ระบบอินเตอรเ์น็ตของเครื่อง
แม่ข่ายเกิดความขัดข้อง 

RF๐๗ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

อจน. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในการรับ - ส่งข้อมูลต่างๆ ได 

 -ความล้มเหลวทางเทคนิค 
-  การด้าเนินการของหน่วยงาน 
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ 
ระบบเครือข่ายของ อจน. 
-การด้าเนินการต่อลิขสิทธ์ิ Firewall 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบสารสนเทศ 

 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 

๘. ความเสี่ยงจากการติดตั ง 
ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. 

RF๐๘ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น 
Hackerเป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่ง
ข้อมูลค้าสั่ง เจตนารา้ย การตดิไวรัสหรือ
เวิร์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือ 
ระบบฐานข้อมลู รวมไปถึงการที่ระบบงาน 
ไม่สามารถใช้งานได้ อันเกิดจากความ
บกพร่องของผู้ดูแลระบบภายนอก 

-  Hacker/ Cracker 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ความผิดพลาดของซอฟต์แวร ์
หรือการเขียนโปรแกรม 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 
-  ความล้มเหลวทางเทคนิค 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-  ระบบฐานข้อมูล 

-  ระบบงานสารสนเทศ 

 

-  ผู้ใช้งาน 

-  ผู้ดูแลระบบ 

๙. ความเสี่ยงจากคุณภาพ 
ของระบบท่ีจ้างพัฒนาและ 
ส่งมอบให้กับ อจน. 

RF๐๙ ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S)   

การจัดซื อ/ จัดจ้างพัฒนาระบบงาน  
โดยหน่วยงานอ่ืน และไม่ผ่านการพิจารณา 
ข้อก้าหนดจากเจ้าหนา้ที่เทคนิค สง่ผลต่อ 
ความเสีย่งการบ้ารุงรักษาระบบในภายหลัง 
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ 

-  Hacker/ Cracker 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ความผิดพลาดของซอฟต์แวร ์
หรือการเขียนโปรแกรม 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-  ระบบฐานข้อมูล 

-  ระบบงานสารสนเทศ 

-  ผู้ใช้งาน 

-  ผู้ดูแลระบบ 

๑๐. ความเสี่ยงจากการละเมิด
ลิขสิทธิ ์

RF๑๐ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk: C)   

การติดตั งและใช้งานซอฟต์แวร์ทีไ่ม่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ อจน. ส่งผลให้  อจน. ถูก
ฟ้องร้องได้ 

อจน. ถูกฟ้องร้องการละเมดิ 
ลิขสิทธิ ์

-  เครื่องคอมพิวเตอร ์

-  ผู้อ้านวยการ อจน.  

-  ผู้ดูแลระบบ 

 



๑๖ 

 

๗. การประมาณความเสี่ยง (Risk Estimation) 

เป็นการดูปัญหาความเสี่ยงในแง่ของโอกาสการเกิดเหตุ (Incident) หรือเหตุการณ์ (Event) ว่ามี

มาก น้อยเพียงไร และผลที่ตามมามีความรุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใด 

เกณฑ์การประมาณ เป็นการก้าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประมาณความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยง ซึ่ง อจน. ใช้เกณฑ์ดังนี  

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณต์่างๆ (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค้าอธิบาย 

๑ ต่้ามาก อาจเกิดขึ น ๑ ครั ง ทุกๆ ๕-๑๐ ปี 

๒ ต่้า อาจเกิดขึ น ๑ ครั ง ทุกๆ ๔-๕ ปี /เคยเกิดขึ นแล้วในช่วงเวลา ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา 

๓ ปานกลาง อาจเกิดขึ น ๑ ครั ง ทุกๆ ๒-๓ ปี /เคยเกิดขึ นแล้วในช่วงเวลา ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา 

๔ สูง อาจเกิดขึ นภายในปีนี  /เคยเกดิขึ นเมื่อปีท่ีแล้ว 

๕ สูงมาก ปัจจุบันก้าลังเกิดขึ น /เคยเกิดขึ นเมื่อไตรมาสที่แล้ว 
 

ในส่วนการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ทั งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว 

เงิน ที่เกิดขึ น มีแนวทางการประเมินดังนี  

 ผลกระทบด้านการเงิน เป็นผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงและสามารถ 

ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ได้แก่ 

- ผลกระทบจากค่าความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อทรัพย์สิน  

- ผลกระทบจากการลงทุน/ การร่วมลงทุน  

- ผลกระทบค่าใช้จ่ายการลงทุน – 

 ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ผลกระทบต่อการด้าเนินพันธกิจและความสามารถการเป็นผู้น้าด้าน ICT มาใช้ประโยชน์

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นผลกระทบที่

มี ความเสียหายกับการด้าเนินงานขององค์กรในภาพโดยรวม รวมถึงความสามารถในการ

เป็นผู้น้าทางด้านสารสนเทศขององค์กร ได้แก่ 



๑๗ 

 

- ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก นโยบายรัฐบาล และกฎหมาย  

- ผลกระทบจากการสูญเสียแนวร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง Stakeholder  

- ผลกระทบจากการสูญเสียความเชื่อม่ันและภาพลักษณ์ขององค์กรในการติดต่องาน 

- ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ผลกระทบจากการด้าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

 ผลกระทบด้านชื่อเสียงขององค์กร เป็นความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นผลจากการ 

ด้าเนินงานทั งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อภาพพจน์และความเชื่อถือขององค์กร เช่นมี

การเผยแพร่ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

จากแนวทางการประเมินผลกระทบข้างต้น เมื่อพิจารณาร่วมกับกรอบการด้าเนินงานของ อจน. 

ซึ่งเป็น รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั นในแนวทางการประเมินผลกระทบจึงได้เลือกใช้ 

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินหรือผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระดับความรุนแรง ของ

ผลกระทบของความเสี่ยงได้ดังนี  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ ค้าอธิบาย 

๑ น้อยมาก/ไม่เกดิ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 

เกิดเหตุร้ายทีไ่ม่มคีวามสา้คัญ 

๒ น้อย > ๑๐,๐๐๐ บาท – ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ 

เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได ้

๓ ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท หรอื 

ระบบมีปญัหาและมีความสญูเสียไม่มาก  

๔ สูง > ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท หรือ เกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร ที่ส้าคญั และระบบความปลอดภัย ซึ่งสง่ผล
ต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน  

๕ สูงมาก > ๑ ล้านบาท หรือ เกดิความสูญเสียต่อระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร ท่ีส้าคญัทั งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความ
ปลอดภัยของข้อมลูต่างๆ 

ทั งนี  จากการประมาณความเสี่ยงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลดังตารางที่ ๒



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๒ การประมาณความเสี่ยง (Risk Estimation) 

ชื่อความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

โอกาส 

ที่จะเกิด  

ผลกระทบ 

๑. ความเสี่ยงจาก ภยัธรรมชาติ
และการเกิดสถานการณ์ความไม่
สงบ เกิดจากไฟไหม้ น ้าท่วม 
แผ่นดินไหว โรคระบาด 

ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S)   

การเกิดไฟไหม้อาคารหรือแผ่นดินไหว 
จนอาคารถลม่ ไมส่ามารถเคลื่อนย้าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่างๆ ได้ 
ส่งผล ท้าให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายหลัก ไดร้ับความเสยีหายบางส่วน 
หรือไดร้ับความ เสียหายทั งหมด หรือการ
เกิดน ้าท่วมจนต้อง ด้าเนินการตัด
กระแสไฟฟ้าและไมส่ามารถใช้งาน ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหลักได ้
รวมถึงการเกิดโรคระบาด ที่ไมส่ามารถเข้า
มาท้างานได ้

-ไฟไหม้ จากอุบตัิเหตไุฟฟ้า 
ลัดวงจร การวางเพลิง  
-ภัยธรรมชาต ิ
-โรคระบาด 
 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-การเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๕ ๓ 

๒.ความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
โดยไวรัสคอมพิวเตอร ์(Virus) 
หรือมัลแวร์ (Malware)   

ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น 
Hacker เป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่ง
ข้อมูลค้าสั่งเจตนาร้าย การติดไวรสัหรือ
เวิร์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือ 
ระบบฐานข้อมลู 

-  Hacker/ Cracker 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ความผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร ์
หรือการเขียนโปรแกรม 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-การเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๕ ๕ 



๑๙ 

 

ชื่อความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

โอกาส 

ที่จะเกิด  

ผลกระทบ 

๓.  ความเสี่ยงจากการไดร้ับ 
งบประมาณในการปรบัปรุง 
บ้ารุงรักษาและจัดหาระบบงาน
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ 

ความเสีย่ง
ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk: F) 

ระบบงานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอรไ์ม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยหรือความปลอดภัยตามทีผู่้พัฒนา
ระบบหรือบริษัทผูผ้ลติได้ก้าหนดท้าให้มี
ความเสีย่งด้านระบบงานไม ่
สามารถสนับสนุนการท้างานปัจจบุันได ้

-  ความล้มเหลวทางเทคนิค 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-ระบบไม่รองรับการท้างาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๔ ๓ 

๔.ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ความชื นหรืออุณหภูมิใน ห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 

ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

ความเสีย่งจากประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือของระบบลดลง และท้าให้เครื่อง
หยุดการท้างาน 

-ระบบเครื่องปรับอากาศ
ขัดข้อง 
-น ้ารั่วเข้า 
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๕ ๓ 

๕.  ความเสี่ยงจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศขาดความ 
ระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคญัของ 
ความปลอดภัยดา้น 
สารสนเทศ 

ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การใช้งานสารสนเทศโดยขาดความ
ระมัดระวังท้าให้ถูกบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่
ประสงคด์ีหรือถูกดักจบัข้อมูลส้าคญั หรือ
การส่งข้อมูลค้าสั่ง เจตนาร้าย หรอืการติด
ไวรัสหรือเวริ์ม ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อระบบงานสารสนเทศของ อจน. 

-  Hacker/ Cracker 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบคอมพิวเตอร ์

-ระบบฐานข้อมูล 

-ระบบสารสนเทศ 

-ระบบเครือข่าย 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

๔ ๒ 



๒๐ 

 

ชื่อความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

โอกาส 

ที่จะเกิด  

ผลกระทบ 

๖. ความเสี่ยงจากกระแส 
ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ  
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิด
แรงดันไฟฟ้า ไม่คงท่ี ท้าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าท่ีไม่
คงที่หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขดัข้อง ท้าให้
เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่
สมบูรณ์ ท้าให้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วน
เกิดการสูญหายและการให้บริการบาง
ประเภทไมส่ามารถเปิดใช้งาน 
ได้โดยอัตโนมัต ิ

-  แหล่งก้าเนิดไฟฟ้าขัดข้อง 
หรือแรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

-  เครื่องคอมพิวเตอร ์

-  ระบบฐานข้อมูล 

-  ระบบงานสารสนเทศ 

-  ระบบเครือข่าย 

-  ผู้ใช้งาน 

-  ผู้ดูแลระบบ 

๕ ๒ 

๗. ระบบอินเตอรเ์น็ตของเครื่อง
แม่ข่ายเกิดความขัดข้อง 

ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

อจน. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในการรับ - ส่งข้อมูลต่างๆ ได 

 -ความล้มเหลวทางเทคนิค 
-  การด้าเนินการของ
หน่วยงาน 
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ 
ระบบเครือข่ายของ อจน. 
-การด้าเนินการต่อลิขสิทธ์ิ 
Firewall 
 
 
 
 
 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-ระบบสารสนเทศ 

 

-ผู้ใช้งาน 

-ผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

๕ ๒ 



๒๑ 

 

ชื่อความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

โอกาส 

ที่จะเกิด  

ผลกระทบ 

๘. ความเสี่ยงจากการติดตั ง 
ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. 

ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น 
Hackerเป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่ง
ข้อมูลค้าสั่ง เจตนารา้ย การตดิไวรัสหรือ
เวิร์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือ 
ระบบฐานข้อมลู รวมไปถึงการที่ระบบงาน 
ไม่สามารถใช้งานได้ อันเกิดจากความ
บกพร่องของผู้ดูแลระบบภายนอก 

-  Hacker/ Cracker 
-  การโจมตีการให้บริการ  
(denial of services/ DOS) 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ความผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร ์
หรือการเขียนโปรแกรม 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 
-  ความล้มเหลวทางเทคนิค 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

-  ระบบฐานข้อมูล 

-  ระบบงานสารสนเทศ 

 

-  ผู้ใช้งาน 

-  ผู้ดูแลระบบ 

๓ ๒ 

๙. ความเสี่ยงจากคุณภาพของ
ระบบที่จ้างพัฒนาและส่งมอบ
ให้กับ อจน. 

ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

การจัดซื อ/ จัดจ้างพัฒนาระบบงาน  
โดยหน่วยงานอ่ืน และไม่ผ่านการพิจารณา
ข้อก้าหนดจากเจ้าหนา้ที่เทคนิค สง่ผลต่อ
ความเสีย่งการบ้ารุงรักษาระบบในภายหลัง 
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ 

-  Hacker/ Cracker 
-  การดักจับข้อมูล 
-  ค้าสั่งเจตนาร้าย 
-  ความผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร ์
หรือการเขียนโปรแกรม 
-  ไวรัส/ เวริ์ม 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

-  ระบบฐานข้อมูล 

-  ระบบงานสารสนเทศ 

-  ผู้ใช้งาน 

-  ผู้ดูแลระบบ 

๓ ๕ 

๑๐.  ความเสี่ยงจากการละเมิด
ลิขสิทธิ ์

ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk: C)   

การติดตั งและใช้งานซอฟต์แวร์ทีไ่ม่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ อจน. ส่งผลให้  อจน. ถูก
ฟ้องร้องได้ 

อจน. ถูกฟ้องร้องการละเมดิ 
ลิขสิทธิ ์

-  เครื่องคอมพิวเตอร ์

-  ผู้อ้านวยการ อจน.  

-  ผู้ดูแลระบบ 

๑ ๕ 



๒๒ 

 

๘. การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

การประเมินค่าความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยขั นตอนที่ผ่านมา ได้แก่ โอกาสที่ภัยคุกคามที่เกิดขึ น

ท้าให้ ระบบขาดความมั่นคง ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัยคุกคามที่มีต่อระบบและประสิทธิภาพ ของ

แผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความเสี่ยงมีการก้าหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการ 

พิจารณาจัดระดับความส้าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ นและขอบเขต ของ

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

 

 

ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี  

ระดับคะแนน จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง แทนด้วยแทบสี 
๑ - ๓ ต้่า ยอมรับความเสี่ยง  
๔ – ๗ ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)  

๘ – ๑๒ สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)  
๑๕ - ๒๕ สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง   

 

๘.๑   แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 การวัดระดับความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงปานกลาง 

          - ผลกระทบรุนแรงมาก 

          - โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงสูง 

- ผลกระทบรุนแรงมาก 

        - โอกาสเกิดมาก 

ความเสี่ยงต่้า 

- ผลกระทบน้อย 

- โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงปานกลาง 

- ผลกระทบน้อย 

- โอกาสเกิดมาก 

 

ค่าระดับความเสี่ยง = คะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X คะแนนของผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ นแล้ว 

มาก 

ผลกระทบ 

น้อย โอกาสที่จะเกิด 

 

มาก 



๒๓ 

 

๘.๒  การประเมินคา่ความเสีย่งที่เกิดขึ น 

 

๕ 
 
 
๔ 
 
๓ 
 
 
๒ 

 
๑ 

 
 

๕x๑ = ๕ ๕x๒ = ๑๐ ๕x๓ = ๑๕ ๕x๔ = ๒๐ ๕x๕ = ๒๕ 

๔x๑ = ๔ ๔x๒ = ๘ ๔x๓ =๑๒ ๔x๔ = ๑๖ ๔x๕ = ๒๐ 

๓x๑ = ๓ ๓x๒ = ๖ ๓x๓ = ๙ ๓x๔ =๑๒ ๓x๕ = ๑๕ 

๒x๑ = ๒ ๒x๒ = ๔ ๒x๓ = ๖ ๒x๔ = ๘ ๒x๕ = ๑๐ 

๑x๑ = ๑ 
 

๑x๒ = ๒ ๑x๓ = ๓ ๑x๔ = ๔ ๑x๕ = ๕ 

        ๑                ๒                   ๓                 ๔                 ๕ 
                                      โอกาสที่จะเกิด/LIKELIHOOD 

 

สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก 
สีส้ม ความเสี่ยงสูง 
สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง 
สีเขียว ความเสี่ยงต่ า (สามารถยอมรับได้) 

 

ทั งนี  สามารถสรุปผลการประเมินค่าความเสี่ยงแสดงดังตารางที่๓ และสามารถแสดงแผนภูมิ ความเสี่ยงด้าน

สารสนเทศ (Risk Map) ดังรูปที่ ๔ 

 

 

ผล
กร

ะท
บ/

  
IM

PA
CT

 



๒๔ 

 

ตารางที่ ๓ สรุปผลการประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับคะแนน 

๑. ความเสี่ยงจาก ภยัธรรมชาติ
และการเกิดสถานการณ์ความไม่
สงบ เกิดจากไฟไหม้ น ้าท่วม 
แผ่นดินไหว โรคระบาด 

RF๐๑ ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S)   

การเกิดไฟไหม้อาคารหรือแผ่นดินไหว 
จนอาคารถลม่ ไมส่ามารถเคลื่อนย้าย เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ ส่งผล ท้าใหร้ะบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
หลัก ไดร้ับความเสยีหายบางส่วน หรือไดร้ับความ เสียหายทั งหมด 
หรือการเกดิน ้าท่วมจนต้อง ด้าเนนิการตัดกระแสไฟฟ้าและไม่
สามารถใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหลักได้ 
รวมถึงการเกิดโรคระบาด ที่ไมส่ามารถเข้ามาท้างานได ้

๕ ๓ ๑๕ 

๒.ความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
โดยไวรัสคอมพิวเตอร ์(Virus) 
หรือมัลแวร์ (Malware)   

RF๐๒ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker เป็นต้น การดักจับ
ข้อมูล การส่งข้อมลูค้าสั่งเจตนาร้าย การติดไวรสัหรือเวิร์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือ 
ระบบฐานข้อมลู 

๕ ๕ ๒๕ 

๓.  ความเสี่ยงจากการไดร้ับ 
งบประมาณในการปรบัปรุง 
บ้ารุงรักษาและจัดหาระบบงาน
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ 

RF๐๓ ความเสีย่ง
ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk: F) 

ระบบงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได ้
รับการปรับปรุงให้มีความทันสมยัหรือความ 
ปลอดภัยตามทีผู่้พัฒนาระบบหรือบริษัทผู้ผลิตได ้
ก้าหนดท้าให้มีความเสีย่งด้านระบบงานไม ่
สามารถสนับสนุนการท้างานปัจจบุันได ้

๔ ๓ ๑๒ 

๔.ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ความชื นหรืออุณหภูมิใน ห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 

RF๐๔ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

ความเสีย่งจากประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบลดลง 
และท้าให้เครื่องหยุดการท้างาน 

๕ ๓ ๑๕ 



๒๕ 

 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับคะแนน 

๕.  ความเสี่ยงจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศขาดความ 
ระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคญัของ 
ความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 

RF๐๕ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การใช้งานสารสนเทศโดยขาดความระมดัระวังท้าให้ถูกบุกรุกโจมตี
โดยผู้ไม่ประสงค์ดีหรือถูกดักจับข้อมูลส้าคัญ หรือการส่งข้อมลูค้าสั่ง 
เจตนารา้ย หรือการติดไวรสัหรือเวิร์ม ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อระบบงานสารสนเทศของ อจน. 

๔ ๒ ๘ 

๖. ความเสี่ยงจากกระแส 
ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ  
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

RF๐๖ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดแรงดันไฟฟ้า ไม่คงท่ี ท้าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณไ์ดร้ับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า
ที่ไม่คงที่หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง ท้าให้เครื่องแม่ข่าย 
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ ท้าให้ข้อมูลสารสนเทศ
บางส่วนเกิดการสญูหายและการให้บริการบางประเภทไมส่ามารถ
เปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัต ิ

๕ ๒ ๑๐ 

๗. ระบบอินเตอรเ์น็ตของเครื่อง
แม่ข่ายเกิดความขัดข้อง 

RF๐๗ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

อจน. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในการรับ - ส่งข้อมูลต่างๆ ได 

๕ ๒ ๑๐ 

๘. ความเสี่ยงจากการติดตั ง 
ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. 

RF๐๘ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational 
Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hackerเป็นต้น การดักจับ
ข้อมูล การส่งข้อมลูค้าสั่ง เจตนารา้ย การติดไวรสัหรือเวิร์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือระบบฐานข้อมูล รวมไป
ถึงการที่ระบบงานไม่สามารถใช้งานได้ อันเกิดจากความบกพร่อง
ของผู้ดูแลระบบภายนอก 
 

๓ ๒ ๖ 



๒๖ 

 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความ
เสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับคะแนน 

๙. ความเสี่ยงจากคุณภาพ 
ของระบบท่ีจ้างพัฒนาและ 
ส่งมอบให้กับ อจน. 

RF๐๙ ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S)   

การจัดซื อ/ จัดจ้างพัฒนาระบบงาน โดยหน่วยงานอ่ืน และไมผ่่าน
การพิจารณาข้อก้าหนดจากเจ้าหน้าท่ีเทคนิค ส่งผลต่อ 
ความเสีย่งการบ้ารุงรักษาระบบในภายหลัง 
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

๓ ๕ ๑๕ 

๑๐.  ความเสี่ยงจากการละเมิด
ลิขสิทธิ ์

RF๑๐ ความเสีย่ง
ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk: C)   

การติดตั งและใช้งานซอฟต์แวร์ทีไ่ม่มีลิขสิทธ์ิ 
ถูกต้องตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร ์
ของ อจน. ส่งผลให้  อจน. ถูกฟ้องร้องได ้

๑ ๕ ๕ 



๒๗ 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Risk Map) 
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สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก 
สีส้ม ความเสี่ยงสูง 
สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง 
สีเขียว ความเสี่ยงต่ า (สามารถยอมรับได้) 

 

๙. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

จากผลการประเมินความเสี่ยงสามารถจัดล้าดับความส้าคัญของความเสี่ยงด้านสารสนเทศในการ

บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่ ๔  
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๒๘ 

 

ตารางที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

ล าดับ ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ระดับคะแนน 

๑. ความเสีย่งจากการถูกโจมตโีดยไวรัส
คอมพิวเตอร ์(Virus) หรือมลัแวร์ 
(Malware)   

RF๐๒ ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker เป็นต้น การดักจับขอ้มูล การส่ง
ข้อมูลค้าสั่งเจตนาร้าย การติดไวรสัหรือเวริ์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือระบบฐานข้อมูล 

๒๕ 

๒ ความเสีย่งจาก ภัยธรรมชาติและการ
เกิดสถานการณค์วามไม่สงบ เกดิจาก
ไฟไหม้ น ้าท่วม แผ่นดินไหว โรค
ระบาด 

RF๐๑ ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk: S)   

การเกิดไฟไหม้อาคารหรือแผ่นดินไหว 
จนอาคารถลม่ ไมส่ามารถเคลื่อนย้าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตา่งๆ ได้ 
ส่งผล ท้าให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหลัก ได้รับความเสียหาย
บางส่วน หรือได้รับความ เสียหายทั งหมด หรือการเกิดน ้าท่วมจนต้อง 
ด้าเนินการตัดกระแสไฟฟ้าและไมส่ามารถใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายหลักได้รวมถึงการเกิดโรคระบาด ที่ไมส่ามารถเข้ามาท้างานได้ 

๑๕ 

๓. ความเสี่ยงจากคุณภาพ 
ของระบบท่ีจ้างพัฒนาและ 
ส่งมอบให้กับ อจน. 

RF๐๙ ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk: S)   

การจัดซื อ/ จัดจ้างพัฒนาระบบงาน โดยหน่วยงานอ่ืน และไมผ่่านการพิจารณา
ข้อก้าหนดจากเจ้าหนา้ที่เทคนิค สง่ผลต่อ 
ความเสีย่งการบ้ารุงรักษาระบบในภายหลังที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ 

๑๕ 

๔. ความเสีย่งจากสภาพแวดล้อมความชื น
หรืออุณหภูมิใน ห้องคอมพิวเตอรแ์ม่
ข่าย  

RF๐๔ ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O) 

ความเสีย่งจากประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบลดลง และท้าให้
เครื่องหยุดการท้างาน 

๑๕ 

๕ ความเสีย่งจากการได้รบั 
งบประมาณในการปรบัปรุง 
บ้ารุงรักษาและจัดหาระบบงาน
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ 

RF๐๓ ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk: F) 

ระบบงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได ้
รับการปรับปรุงให้มีความทันสมยัหรือความ 
ปลอดภัยตามทีผู่้พัฒนาระบบหรือบริษัทผู้ผลิตได ้
ก้าหนดท้าให้มีความเสีย่งด้านระบบงานไม ่
สามารถสนับสนุนการท้างานปัจจบุันได ้

๑๒ 



๒๙ 

 

ล าดับ ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ระดับคะแนน 

๖. ความเสีย่งจากกระแส 
ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ  
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

RF๐๖ ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O) 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดแรงดันไฟฟ้า ไม่คงท่ี ท้าให้เครือ่ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสยีหายจากแรงดันไฟฟ้าทีไ่ม่คงที่หรือเมื่อ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท้าให้เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ถูกปดิไปโดยไม่สมบรูณ์ 
ท้าให้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกดิการสญูหายและการให้บริการบางประเภทไม่
สามารถเปิดใช้งานไดโ้ดยอตัโนมตัิ 

๑๐ 

๗. ระบบอินเตอร์เน็ตของเครื่องแม่ขา่ย
เกิดความขัดข้อง 

RF๐๗ ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O) 

อจน. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในการรับ - ส่งข้อมูลต่างๆ ได 

๑๐ 

๘. ความเสีย่งจากผู้ใช้งานสารสนเทศขาด
ความระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคญัของ 
ความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 

RF๐๕ ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O) 

การใช้งานสารสนเทศโดยขาดความระมดัระวังท้าให้ถูกบุกรุกโจมตีโดยผูไ้ม่
ประสงคด์ีหรือถูกดักจบัข้อมูลส้าคญั หรือการส่งข้อมูลค้าสั่ง เจตนารา้ย หรือการ
ติดไวรัสหรือเวิรม์ ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อระบบงานสารสนเทศของ อจน. 

๘ 

๙. ความเสี่ยงจากการติดตั ง 
ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. 

RF๐๘ ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O) 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hackerเป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่ง
ข้อมูลค้าสั่ง เจตนารา้ย การตดิไวรัสหรือเวิร์ม  
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลบนเวบ็ไซต์หรือระบบฐานข้อมูล รวมไปถึงการที่
ระบบงานไม่สามารถใช้งานได้ อันเกิดจากความบกพร่องของผู้ดูแลระบภายนอก 

๖ 

๑๐ ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ RF๑๐ ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
(Compliance Risk: C)   

การติดตั งและใช้งานซอฟต์แวร์ทีไ่ม่มีลิขสิทธ์ิ 
ถูกต้องตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร ์
ของ อจน. ส่งผลให้  อจน. ถูกฟ้องร้องได ้

๕ 



๓๐ 

 

 

๑๐. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

คณะท้างานดิจิทัล องค์การจัดการน ้าเสีย ได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกับบริบทความเสี่ยงและแนวโน้มการโจมตีด้านระบบ

สารสนเทศข้างต้น เห็นว่า อจน. ควรมีการป้องกันความเสี่ยงที่รัดกุมและมีความปลอดภัย เนื่องจากระบบสารสนเทศของ อจน. เป็นเป้าโจมตีจากผู้ไม่หวังดี 

คณะท้างานฯ จึงสรุปว่าเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ต้องน้ามาด้าเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงคือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงระดับต่้า (ตั งแต่

ระดับ ๑ - ๔) ถึงความเสี่ยงสูงมาก ตั งแต่ระดับ ๑๕ ขึ นไป)  

ตารางที่ ๕ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ค่าระดับ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

กลยุทธ์การจัดการ 

ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

RF๐๒ ความเสีย่งจากการถูกโจมตโีดยไวรัส
คอมพิวเตอร ์(Virus) หรือมลัแวร์ 
(Malware)   

๒๕ ๓x๓=๙ - ควบคุมความเสี่ยง 
 (มีแผนควบคุมความ
เสี่ยง) 
 

-  ตรวจสอบการตั งค่าของ firewall, IPS อย่างสม่้าเสมอ 
-  บริหารจัดการระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่ายและ
ติดตามเพื่อปรับปรุงอย่างสม่้าเสมอ  
-  ติดตั งโปรแกรมป้องกันไวรสัและ patch อย่างสม่้า เสมอ 
-  ติดตั ง patch ของระบบปฏิบัตกิารอย่างสม่้าเสมอ 

RF๐๙ ความเสี่ยงจากคุณภาพ 
ของระบบท่ีจ้างพัฒนาและ 
ส่งมอบให้กับ อจน. 

๑๕ ๔x๓ =๑๒ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

- จัดท้ารายละเอียดข้อก้าหนดเฉพาะให้เป็นมาตรฐานกลาง
และ ก้าหนดให้หน่วยงานที่จะจัดจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศจะต้องน้าข้อก้าหนดเฉพาะดังกล่าว ระบุในข้อ
ก้าหนดการจ้างทุกครั ง  
-ควบคุมและก้ากับให้การด้าเนินงานจัดซื อ/ จดัจ้างให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่ก้าหนด  



๓๑ 

 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ค่าระดับ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

กลยุทธ์การจัดการ 

ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

RF๐๑ ความเสีย่งจาก ภัยธรรมชาติและการเกิด
สถานการณ์ความไมส่งบ เกิดจากไฟไหม้ 
น ้าท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด 

๑๕ ๓x๒ =๖ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-  ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง 
-  จัดท้าแผนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามล้าดับความส้าคัญ 
-  จัดท้าแผนรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

RF๐๔ ความเสีย่งจากสภาพแวดล้อมความชื น
หรืออุณหภูมิใน ห้องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย  

๑๕ ๒x๓ =๖ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-  จัดหาอุปกรณ์วดัความชื น และอุณหภูมติิดตั งในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  จัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน ้า หรือผนังเป็นประจา้ 

RF๐๓ ความเสีย่งจากการได้รบั 
งบประมาณในการปรบัปรุง 
บ้ารุงรักษาและจัดหาระบบงานสารสนเทศ 
ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ 

๑๒ ๓x๒ =๖  - ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการตดิตาม) 

-  มีการส้ารวจและรวบรวมความต้องการงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการจัดท้างบประมาณในแต่ละป ี
-  มีการหารือ ชี แจง และท้าความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาใน
เรื่องงบประมาณที่ต้องใช้อย่างชัดเจน 
-  วางแผนการใช้เงินรายไดเ้ป็นแหล่งเงินทุนส้ารอง ในกรณี
ไม่ได้รับงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว ้

RF๐๖ ความเสีย่งจากกระแส 
ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ  
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

๑๐ ๓x๒=๖   ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการตดิตาม) 

-ตรวจสอบความพร้อมของระบบส้ารองไฟฟ้าอย่างสม่้าเสมอ 

RF๐๗ ความเสีย่งจากระบบอินเตอรเ์น็ตของ
เครื่องแม่ข่ายเกดิความขดัข้อง 

๑๐ ๒x๒ =๔ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ส้ารองเพื่อเป็นช่องทางให้
ระบบอินเทอร์เนต็ใช้งานได้อย่างตอ่เนื่อง 
-  ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 



๓๒ 

 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ค่าระดับ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

กลยุทธ์การจัดการ 

ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

RF๐๕ ความเสีย่งจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศขาดความ 
ระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคญัของ 
ความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 

๘ ๒x๓ =๖ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-  ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้าง
ความตระหนักในเรื่องของความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ
ให้กับบุคลากรของ อจน. อย่างต่อเนื่อง 
-  ก้ากับดูแลการปฏบิัติตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 

RF๐๘ ความเสี่ยงจากการติดตั ง 
ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. 

๖ ๒x๒ =๔ - ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการตดิตาม) 

  -กรณีที่มีความจ้าเป็นจะต้องติดตั งระบบงานและ
ฐานข้อมูลไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. จะต้องมีการส้ารวจ
และประเมินความปลอดภัยของอปุกรณ์และสถานท่ี รวมทั ง
การประกันความเสี่ยงให้  อจน. ตามที่  อจน. ก้าหนด 
-  ระบบงานใดๆ ท่ีติดตั งภายนอก อจน. ให้ด้าเนินการตดิตั ง
ระบบงานภายใต้โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐของ
ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เปน็หลัก เพื่อความปลอดภยั
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 

RF๑๐ ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ๕ ๑x๓=๓ - ยอมรับความเสี่ยง   
 

-สร้างความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัตดิ้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
-  กระตุ้นให้เกิดการปฏิบตัิตามแนวนโยบายหรือระเบียบ
ด้านสารสนเทศอย่างจริงจัง 

 

 

 



๓๓ 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยงด้านสารสนเทศคงเหลือหลังควบคุม 

          ๕ 
 
 
๔ 

 
 
๓ 

 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
Impact / 
Likelihood 

RF๑๐ 
 

 RF๐๙ 
 

 RF๐๒ 
 

   
 
 

 
 

 

RF๑๐ 
 

RF๐๔ 
RF๐๕ 

RF๐๒ 
 

RF๐๓ 
RF๐๙ 

RF๐๑ 
RF๐๔ 

 RF๐๗ 
RF๐๘ 

RF๐๘ 
RF๐๑/ RF๐๓ 

RF๐๖ 

RF๐๕ 
 

RF๐๖ 
RF๐๗ 

    
 
 

 

                     ๑                     ๒                      ๓                        ๔                 ๕ 
                                      โอกาสที่จะเกิด/ความถี่ 

รูปที่ ๕ แผนภูมิความเสี่ยงด้านสารสนเทศคงเหลือหลังควบคุม 

หลังจากก้าหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ค่าประเมินระดับความ 

เสี่ยงคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่้า (สามารถยอมรับได้) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้แสดงดังรูปที่ ๕ 

คณะท้างานดิจิทัล อจน.  ไดจ้ัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง

ต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ และมีแผนการด้าเนินงาน ที่รัดกุมสามารถน้าไปเป็นกรอบในการปฏิบัติได้ดังนี  
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ุนแ
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๑๑. แผนปฏิบัติการบรหิารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการจัดการความเสี่ยงสามารถน้ามาจัดท้าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ 

กองสารสนเทศและประเมินผล (กสป.) ระยะเวลาด้าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ดังนี  

ตารางที่ ๖ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อความเสี่ยง แนวทางการควบคุม ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น/
สิ นสุด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ความเส่ียงจากการถกู
โจมตีโดยไวรัสคอมพวิเตอร์ 
(Virus) หรือมัลแวร์ 
(Malware)   

-  ตรวจสอบการตั งค่าของ firewall, IPS อย่าง
สม่้าเสมอ 
-  บริหารจัดการระบบตรวจสอบการบุกรุก
เครือข่ายและติดตามเพื่อปรับปรุงอย่าง
สม่้าเสมอ  
-  ติดตั งโปรแกรมปอ้งกันไวรัสและ patch 
อย่างสม่้า เสมอ 
-  ติดตั ง patch ของระบบปฏิบัตกิารอย่าง
สม่้าเสมอ 

 
-กสป. 

 
-ตลอดป ี

            

๒. ความเสี่ยงจากคุณภาพ
ของระบบที่จ้างพัฒนาและ
ส่งมอบให้กับ อจน. 

- จัดท้ารายละเอยีดข้อก้าหนดเฉพาะใหเ้ป็น
มาตรฐานกลางและ ก้าหนดใหห้น่วยงานที่จะ
จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องน้า
ข้อก้าหนดเฉพาะดังกลา่ว ระบุในข้อ
ก้าหนดการจ้างทุกครั ง  
-ควบคุมและกา้กับใหก้ารด้าเนินงานจัดซื อ/ จัด
จ้างให้เป็นไป ตามระเบียบทีก่้าหนด  
 
 
 

คณะท้า
งาน
จัดท้า 
TOR 

-ทุกครั งที่มี
การจัดซื อ/
จัดจ้างพัฒน่
ระบบ 

            



๓๕ 

 
ชื่อความเสี่ยง แนวทางการควบคุม ผู้รับผิด

ชอบ 
ระยะเวลา 
เริ่มต้น/
สิ นสุด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. ความเส่ียงจาก  ภัย
ธรรมชาติและการเกิด
สถานการณ์ความไม่สงบ 
เกิดจากไฟไหม้ น า้ท่วม 
แผ่นดินไหว โรคระบาด 

-  จัดทา้แผนรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) 

กสป. ทบทวนทุก
ปี 

            

๔. ความเส่ียงจาก
สภาพแวดล้อมความชื นหรือ
อุณหภูมิใน หอ้ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

-  จัดหาอปุกรณ์วัดความชื น และอุณหภูมิ
ติดตั งในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  จัดทา้แผนการบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน า้ หรอืผนังเป็น
ประจ้า 

กสป. ต.ค.- ธ.ค. 
 
 
ต.ค.- ธ.ค. 
 
ทุก ๓ เดือน 

 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

 

๕. ความเส่ียงจากการได้รับ
งบประมาณในการปรับปรุง
บ้ารุงรักษา และจัดหา
ระบบงานสารสนเทศ  
ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่
เพียงพอ 

-  มกีารส้ารวจและรวบรวมความต้องการ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการจัดท้างบประมาณในแต่ละป ี
-  มกีารหารอื ชี แจง และท้าความเข้าใจกับ
ผู้บังคับบัญชาในเรื่อง 
งบประมาณที่ต้องใช้อย่างชัดเจน 
-ผลักดันการจัดสรรงบประมาณในส่วนการ 
ปรับปรุง/พัฒนาระบบเพิ่มเติม นอกจากการ
บ้ารุงรักษา 

กสป. มิ.ย.-ส.ค.             

๖. ความเส่ียงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า
ดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

-ตรวจสอบความพร้อมของระบบส้ารองไฟฟ้า
อย่างสม่้าเสมอ 

กสป. ทุก ๖ เดือน 
      

      



๓๖ 

 
ชื่อความเสี่ยง แนวทางการควบคุม ผู้รับผิด

ชอบ 
ระยะเวลา 
เริ่มต้น/
สิ นสุด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗. ความเส่ียงจากระบบ
อินเตอร์เน็ตของเครื่องแม่
ข่ายเกิดความขัดข้อง 

-เจรจากับผู้ใหบ้ริการในการขอใช้ระบบ
เครือข่ายส้ารอง 
-  ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

กสป. ก.ย.            
 

๘ ความเส่ียงจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศขาดความ 
ระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ความปลอดภยัด้าน 
สารสนเทศ 

- จัดให้มี KM ด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ 
-  ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธข์้อมูล
เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคลากรของ อจน. 
อย่างต่อเนื่อง 
-  ก้ากบัดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตดิ้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศอย่าง
เคร่งครัด 

กสป. ตลอดทั งปี             

๙. ความเส่ียงจากการติด
ตั ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ที่เครือข่ายภายนอก อจน. 

  -กรณีที่มีความจ้าเป็นจะต้องติดตั งระบบงาน
และฐานข้อมูลไว้ที่เครือข่ายภายนอก อจน. 
จะต้องมีการส้ารวจและประเมินความปลอดภัย
ของอุปกรณ์และสถานที ่รวมทั งการประกัน
ความเส่ียงให้  อจน. ตามที ่ อจน. กา้หนด 
-  ระบบงานใดๆ ที่ติดตั งภายนอก อจน. ให้
ด้าเนินการติดตั งระบบงานภายใต้โครงการ
บริการคลาวด์ภาครั ฐของส้านักงาน 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อความ
ปลอดภัยและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ 

กสป. ทุกครั งที่มี
การขึ น
ระบบใหม ่

            

๑๐. ความเส่ียงจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการติดตั ง 
ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง 
 

กสป. ตลอดทั งปี             



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






