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๑.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนของ ทอ.ซึ่งอำจกล่ำว
ได้ว่ำควำมส ำเร็จของวิสัยทัศน์ ทอ.ในกำรเป็น “หนึ่งในกองทัพอำกำศช้ันน ำในภูมิภำค” (One of the Best 
Air Forces in ASEAN) จะเกิดขึ้นได้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ทอ. ต้องมั่นคงปลอดภัย 
(Security) พร้อมใช้งำน (Availability) และควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) กำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียง มีบทบำทส ำคัญในกำรปกป้องข้อมูลและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน 
และยังรวมถึงกำรปกป้อง “ภำรกิจ” ของหน่วยงำนให้รอดพ้นจำกควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรอีกด้วย 

 ขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ควรจัดให้อยู่ ในควำมรับผิดชอบหลักของหน่วย ซึ่งมี
ผู้เช่ียวชำญในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นผู้บังคับบัญชำ และผู้ดูแลระบบของหน่วยงำน
จะต้องมีกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม 
และได้มำตรฐำน เพื่อปกป้องหน่วยงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นได้จำกควำมเส่ียง และเพื่อควำมสำมำรถ
ในกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยให้บรรลุผลส ำเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงกำรปกป้องสินทรัพย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หรือหน่วยงำนเพียงเท่ำนั้น 

 กำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำ   
ว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจำกกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกลยุทธ์ เป็นกำรเพิ่มโอกำสและช่วยให้หน่วยงำนบรรลุเป้ำประสงค์และภำรกิจท่ีต้ังไว้  
และเป็นกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ท่ีจะน ำไปสู่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรภำยใน รร.กำรบิน ด ำเนินกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำรสมัยใหม่ ภำยใต้ข้อจ ำกัดท่ีบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน 
มีจ ำนวนจ ำกัด และลดโอกำสในกำรเกิดควำมเสียหำย หรือควำมผิดพลำดกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน 
 ๒.๒  เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ภัยคุกคำม ควำมผิดพลำด ควำมไม่พร้อมใช้งำน
หรือเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอำจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน 
 ๒.๓  เพื่อให้มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติ กำรควบคุม และก ำหนดแนวทำงแก้ไขควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 ๒.๔  เพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำร กำรก ำกับดูแล กำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 

๒.๕  เพื่อเพิ่ม... 
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 ๒.๕  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรของผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน โดยค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง และควำมเส่ียงในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบกับกำร
ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และนโยบำย แล้วพิจำรณำหำแนวทำงในกำรป้องกันหรือจัดกำรกับควำมเส่ียง 
หรือผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

๓.  ระเบียบ และแผนปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 ๓.๑  คู่มือกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ทอ.พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๓.๒  ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓.๓  แผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ทสส.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๔ 

๔.  ขอบเขตการด าเนินการ 
 เป็นแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรภำยใน รร.กำรบิน  
โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รวมท้ังบุคลำกร คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เครือข่ำย พร้อมกับกำรสร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนักรู้ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย    
ไซเบอร์ โดยมีคณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ ทสส.ทอ.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ก ำหนดแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

๕.  การประเมินโอกาสหรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  
 กำรประเมินโอกำสหรือควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ ท่ีอำจเกิดขึ้น (Probability or Likelihood)  
กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รร.กำรบิน ตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงฯ นี้  พิจำรณำ 
แบ่งควำมถี่ของโอกำสหรือควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้นเป็น ๕ ระดับ จำกน้อยไปหำมำก ดังนี ้
 ระดับ โอกาสที่เกิดขึ้น 

๑ แทบไม่เกิดขึ้นเลย (Improbable) 
๒ น้อยครั้งมำก (Remote) 
๓ ตำมโอกำส (Occasional) 
๔ ประปรำย (Probable) 
๕ เกิดขึ้นบ่อย (Frequent) 
กำรประเมินผลกระทบหรือควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ (Severity of consequence) แบ่งระดับ

ผลกระทบหรือควำมรุนแรงเป็น ๕ ระดับ จำกน้อยไปหำมำก ดังนี ้
 ระดับ ผลกระทบ/ความรุนแรง 

๑ น้อยมำก - เกิดเหตุร้ำยท่ีไม่มีควำมส ำคัญ 
๒ น้อย - เกิดเหตุร้ำยเล็กน้อยท่ีแก้ไขได้ 
๓ ปำนกลำง - ระบบมีปัญหำ และมีควำมสูญเสียไม่มำก 
๔ สูง - เกิดปัญหำกับระบบ IT ท่ีส ำคัญ และระบบควำมปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อควำมถูกต้อง 

ของข้อมูลบำงส่วน 

๕  สูงมำก... 
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๕ สูงมำก - เกิดควำมสูญเสียต่อระบบ IT ท่ีส ำคัญท้ังหมด และเกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก 
ต่อควำมปลอดภัยของข้อมูลต่ำง ๆ 

๖.  การประเมินค่าความเสี่ยง 
 พิจำรณำจำกปัจจัยของโอกำสหรือควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ กับระดับผลกระทบหรือควำมรุนแรง
ของภั ยคุกคำมท่ีมี ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รร.กำรบิน รวมถึงประสิทธิภำพ 
ของแผนกำรควบคุมควำมปลอดภัย กำรวัดระดับควำมเส่ียงพิจำรณำจำกแผนภูมิควำมเส่ียงกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ 
 ระดับความเสี่ยง = โอกำสท่ีจะเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ x ผลกระทบควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ 

แผนผังประเมินควำมเส่ียง (ระดับควำมเส่ียง) 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โอกาส 
 

ค่ำควำมเส่ียง ระดับควำมเส่ียง กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเส่ียง พื้นท่ีสี 
๑ - ๘ ต่ ำ ยอมรับควำมเส่ียง ขาว 

๙ - ๑๖ ปำนกลำง ยอมรับควำมเส่ียง (มีมำตรกำรติดตำม) เหลือง 
๑๗ - ๒๔ สูง ควบคุมควำมเส่ียง (มีแผนควบคุม) ฟ้า 

๒๕ สูงมำก ถ่ำยโอนควำมเส่ียง แดง 
 
  ๖.๑  กำรยอมรับควำมเส่ียง (Risk Acceptance) คือ กำรยอมรับควำมเส่ียงในระดับท่ี เป็ นอยู่ 
และให้ระบบข้อมูลสำรสนเทศด ำเนินกำรไปตำมปกติ ซึ่งเป็นกำรยอมรับในผลท่ีอำจตำมมำ เช่น กำรพิสูจน์ตัวตน  
เพียงใช้ช่ือผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำนมีควำมเส่ียงเพรำะอำจมีกำรขโมยไปใช้ได้ กำรใช้ Biometrics เช่น กำรตรวจ
ลำยนิ้วมือหรือม่ำนตำ อำจมีค่ำใช้จ่ำยสูงไม่คุ้มค่ำ หน่วยงำนอำจยอมรับควำมเส่ียงของระบบปัจจุบัน โดยท ำงำน
ต่อไป และปรับปรุงเมื่อมีโอกำส 
 ๖.๒  กำรจ ำกัดควำมเส่ียง (Risk Limitation) คือ กำรท ำระบบควบคุมเพื่อให้เกิดผลกระทบจำกกำร 
ถูกคุกคำมระบบหรือจำกควำมไม่มั่นคงของระบบให้น้อยท่ีสุด เช่น กำรใช้ Firewall ป้องกันระบบจำกภัยคุกคำม
ในอินเทอร์เน็ต 
 

๖.๓  กำรควบคุม... 

ผลกระทบ 
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 ๖.๓  กำรควบคุมควำมเส่ียง (Control) หมำยถึง นโยบำย แนวทำงหรือขั้นตอนปฏิบัติต่ำง ๆ ซึ่งกระท ำ
เพื่อลดควำมเส่ียง และท ำให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกัน 
กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ กำรควบคุมโดยกำรช้ีแนะ และกำรควบคุมเพื่อกำรแก้ไข 
 ๖.๔  กำรถ่ำยโอนควำมเส่ียง (Risk Transfer) คือ กำรถ่ำยโอนควำมเส่ียงด้วยกำรหำทำงเลือกอื่น 
เพื่อชดเชยควำมสูญเสีย เช่น อุปกรณ์เครือข่ำยเมื่อซื้อมำแล้วมีระยะประกันเพียงหนึ่งปี เพื่อเป็นกำรรับมือในกรณี
ท่ีอุปกรณ์เครือข่ำยไม่ท ำงำน หน่วยงำนอำจเลือกซื้อประกัน หรือสัญญำกำรซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 

๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง ลักษณะ และรายละเอียดของความเสี่ยง 
 ๗.๑  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง  จำกกำรวิเครำะห์ และพิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน สำมำรถแยกประเภทควำมเส่ียงได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๗.๑.๑  ควำมเส่ียงด้ำนเทคนิค (Risk of technical : RT) เป็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น 
จำกระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์อำจเกิดถูกโจมตีจำกไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวน
จำก Hacker ถูกเจำะท ำลำยระบบจำก Cracker เป็นต้น 
  ๗.๑.๒  ควำมเส่ียงจำกผู้ปฏิบัติงำน (Risk of people : RP) เป็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น 
จำกกำรด ำเนินกำร กำรจัดควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงข้อมูลไม่เหมำะสมกับกำรใช้งำนหรือกำรให้บริกำร โดยผู้ใช้
อำจเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนเกินกว่ำอ ำนำจหน้ำท่ีของตนเองท่ีมีอยู่ 
และอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูลสำรสนเทศได้ 
  ๗.๑.๓  ควำมเส่ียงจำกภัยหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (Risk of disaster or emergency situation : RE) 
เป็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกภัยพิบัติตำมธรรมชำติหรือสถำนกำรณ์ร้ำยแรงท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงกับ
ข้อมูลสำรสนเทศ เช่น ไฟฟ้ำขัดข้อง น้ ำท่วม ไฟไหม้ อำคำรถล่ม กำรชุมนุมประท้วง หรือควำมไม่สงบเรียบร้อย
ในบ้ำนเมือง เป็นต้น 
  ๗.๑.๔  ควำมเส่ียงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Risk of management : RM) เป็นควำมเส่ียงจำก
นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน 
หรือจำกนโยบำยในระดับท่ีสูงกว่ำท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนสำรสนเทศของโรงเรียนกำรบิน 

 ๗.๒  ลักษณะและรำยละเอียดของควำมเส่ียง (Description of risk)  
  ลักษณะและรำยละเอียดของควำมเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ 
รร.กำรบิน ท่ีได้จำกกำรร่วมกันวิเครำะห์ และระดมควำมคิดของผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รวมถึงเหตุกำรณ์ท่ี รร.กำรบิน เผชิญ (ตำมแนวทำงกำรระบุควำมเส่ียง) แสดงตำมตำรำง 
 
 
 
 
 

ตำรำง... 
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ตารางแสดงลักษณะและรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk) 
รหัส 

ควำมเสี่ยง 
ชื่อควำมเสี่ยง 
(เหตุกำรณ์) 

ลักษณะ ปัจจัยเสี่ยง 
(สำเหตุ) 

ผลกระทบ 
 

โอกำส ควำม
รุนแรง 

ค่ำควำม
เสี่ยง 

RP01 กำรเข้ำถึง
ข้อมูลของ
บุคคลอื่น 
 

ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวัง
ในกำรเข้ำใช้ระบบ
สำรสนเทศ เช่น กำร
มอบหมำยให้ผู้อื่นใช้
รหัสผ่ำนของตนเองเข้ำใช้
ระบบหรือใชง้ำนแทน 

- กำรอ ำพรำง 
หรือสวมรอยผู้ใช ้
- กำรเข้ำถึงข้อมูล/ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
โดยไม่ได้รับอนุญำต 

- ผู้ใช้งำน  
- ระบบ
สำรสนเทศ 
- ระบบฐำนข้อมูล 

๓ ๕ ๑๕ 

RP02 กำรน ำเอำ
อุปกรณ์อื่น 
ที่ไม่ได้รับ
อนุญำตมำ
เชื่อมต่อ 

ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวัง
ในกำรใช้ระบบเครือข่ำย 
เช่น กำรน ำ Wireless 
router หรือ 
Switch/Hub มำเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่ำย
หน่วยงำน โดยไม่ได้รับ
อนุญำต และไม่ได้มีกำรต้ัง
ค่ำท่ีถูกต้อง ท ำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ำยไม่สำมำรถ ใช้
งำนได้ หรือกำรไม่ได้ต้ังค่ำ
กำรรักษำควำมปลอดภัย  
ท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ของบุคคลภำยนอกรับ
สัญญำณได้และเชื่อมต่อ  
เข้ำกับระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำน ท ำให้เกิดช่อง
โหว่กับระบบรักษำควำม
ปลอดภัยของหน่วยงำน 

- กำรน ำอุปกรณ์อื่น 
มำเชื่อมต่อเข้ำระบบ 
- ควำมล้มเหลว 
ทำงเทคนิค 

- ผู้ใช้งำน 
- ผู้ดูแลระบบ 
- ระบบ
สำรสนเทศ 
- ระบบฐำนข้อมูล 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ำย 

๔ ๔ ๑๖ 

RP03 ภัย Social 
Engineering 
และกำร
หลอกลวง 
โดยกำรท ำ 
phishing 

- กำรหลอกลวงทำง
จิตวิทยำท่ีมุ่งเป้ำไปที่กำร
โจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือข้อมูลทำงกำรเงิน 
โดยหลอกให้เป้ำหมำยเป็น
ผู้ให้ข้อมูลน่ันเอง กำรกลั่น
แกล้งบนโลกไซเบอร์เป็น
กำรท ำร้ำยกันทำงควำม 
รู้สึกหรือจิตใจ เช่น กำร
โพสต์ข้อควำม ภำพหรือ

- ก ำลังพลอำจถูก
หลอกลวงได้หลำยวิธี 
เช่น กำรท ำ อีเมล์ 
Phishing  
กำรโทรศัพท์
หลอกลวงเพ่ือถำม
ข้อมูล หรือให้ท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงิน 
- กำรโพสต์ระบำยสิ่งที่
ไม่พอใจต่อเพ่ือน

- ท ำให้สูญเสีย
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ส ำคัญ ซึ่งอำจ
น ำไปสู่กำรเป็นคดี
ควำม 
- อำจท ำให้สูญเสีย
ทรัพย์สินจำกกำร
ขโมยท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงิน 
 

๕ ๕ ๒๕ 
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รหัส 
ควำมเสี่ยง 

ชื่อควำมเสี่ยง 
(เหตุกำรณ์) 

ลักษณะ ปัจจัยเสี่ยง 
(สำเหตุ) 

ผลกระทบ 
 

โอกำส ควำม
รุนแรง 

ค่ำควำม
เสี่ยง 

คลิปวิดีโอเพ่ือส่อเสียด 
ประจำน โจมตี ข่มขู่ หรือ
ใช้ถ้อยค ำหยำบคำย ท ำให้
เหย่ือเกิดควำมอับอำย 
เสื่อมเสียชื่อเสียง
แพร่กระจำยออกไปอย่ำง
กว้ำงขวำงและรวดเร็ว 

ร่วมงำน หัวหน้ำงำน 
องค์กร หรือเกี่ยวข้อง
กับ ๓ สถำบันหลัก  
เป็นต้น 

- ผู้ได้รับ
ผลกระทบ  
คือ ก ำลังพล 
- กำรโพสต์ท ำให้
เหย่ือเกิดควำม 
อับอำย หรือ 
เสื่อมเสียชื่อเสียง 

RT01 กำรถูกไวรัส
หรือ
โปรแกรม
ประสงค์ร้ำย

เข้ำท ำลำย 
หรือขโมย
ข้อมูล 

คอมพิวเตอร์หรือระบบ
เครือข่ำยถูกเจำะเข้ำมำ 
โดย Hacker ที่อำจเป็น
บุคคลภำยในหรือภำยนอก  
รร.กำรบิน เพ่ือท ำลำย 
หรือขโมยข้อมูล 
 
 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่ได้เปิดใช้งำน 
firewall หรือ ไม่ได้
ติดต้ัง Antivirus 
- กำรแชร์โฟลเดอร์
โดยไม่ใส่รหัส 
- ระบบปฏิบัติกำร 
หรือโปรแกรม 
มีช่องโหว่ 

-ท ำให้ข้อมูลส ำคัญ
เสียหำยหรือถูก
ขโมยไปใช้
ประโยชน์ และ
อำจเกิดดกำร
แพร่กระจำยไวรัส 
-ผู้ได้รับผลกระทบ  
คือ ผู้ใช้งำนและ   
ระบบสำรสนเทศ 
รร.กำรบิน 

๕ ๕ ๒๕ 

RT02 กำรใช้ BYOD 
/Mobile 
Devices ใน 
รร.กำรบิน 

- กำรน ำอุปกรณ์ส่วนตัว 
เช่น คอมพิวเตอร์  
และโทรศัพท์มือถือ เข้ำมำ
เชื่อมต่อกับเครือข่ำย ทอ. 
หรือเครือข่ำยภำยใน  
รร.กำรบิน อำจกลำยเป็น
ช่องโหว่ให้เกิดกำรโจมตี 
จำกผู้ประสงคร์้ำย 
และกำรขโมยข้อมูล 

- คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
และโทรศัพท์มือถือ 
สำมำรถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ำยอื่นในสถำนที่
ที่อำจไม่ได้รักษำควำม
ปลอดภัย จึงมีโอกำส 
ที่ข้อมูลส ำคัญของ
รำชกำรและข้อมูล
ส่วนตัวถูกขโมย
ออกไปได้ง่ำย 
- แอพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือมักจะ
ขอสิทธ์ิกำรเข้ำใช้หรือ
เข้ำถึงข้อมูลบน
โทรศัพท์และน ำข้อมูล
น้ันไปใช้ประโยชน์ 

- ท ำให้ข้อมูล
ส่วนตัวและข้อมูล
ส ำคัญของทำง
รำชกำรอำจ
รั่วไหลได้ 
-ผู้ได้รับผลกระทบ  
คือ ผู้ใช้งำน  
และ รร.กำรบิน 

๔ ๕ ๒๐ 

RT03 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์
ขัดข้อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ช ำรุดหรือขัดข้อง
ด้วยสำเหตุทำงเทคนิค  
หรือจำกสัตว์กัดแทะ  

- กำรไม่ท ำควำม
สะอำดสถำนที่ต้ัง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย  

- ท ำให้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้รับ
ควำมเสียหำย 
 

๔ ๕ ๒๐ 
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รหัส 
ควำมเสี่ยง 

ชื่อควำมเสี่ยง 
(เหตุกำรณ์) 

ลักษณะ ปัจจัยเสี่ยง 
(สำเหตุ) 

ผลกระทบ 
 

โอกำส ควำม
รุนแรง 

ค่ำควำม
เสี่ยง 

ไม่สำมำรถ
ท ำงำนได้
ตำมปกติ 

เช่น หนูหรือแมลง  - บริเวณรอบสถำน
ที่ต้ังอุปกรณ์มีหญ้ำ 
ข้ึนรก สภำพสกปรก 
ท ำให้หนู แมลงหรือ
สัตว์ เข้ำมำอำศัย 

- ผู้ได้รับ
ผลกระทบ  
คือ ผู้ใช้งำน 

RM01 กำรขำด
แคลน
บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน 

กำรขำดแคลนบุคลำกร
ด้ำนสำรสนเทศท ำให้กำร
ท ำงำนอำจหยุดชะงัก  
หำกบุคลำกรไม่สำมำรถ 
มำปฏิบัติงำนได้ และ
จ ำนวนบุคลำกรที่มี 
ไม่เพียงพอต่อระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เพ่ิมข้ึนตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน ส่งผลกระทบ
ต่อกำรพัฒนำและ
ควบคุมดูแลระบบ 

- จนท.สำรสนเทศ  
รร.กำรบิน  
มีไม่เพียงพอ 
- จนท.สำรสนเทศ  
ที่แต่งต้ังข้ึนประจ ำ
หน่วยใน รร.กำรบิน 
ขำดควำมรู้และขำด
ทักษะในกำรดูแล
เครือข่ำยและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 

- ท ำให้กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร
เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำย 
ไม่มีประสิทธิภำพ 
- ผู้ได้รับ
ผลกระทบ คือ  
นทสส.รร.กำรบิน,   
นขต.รร.กำรบิน,  
จนท.สำรสนเทศ 
นขต.รร.กำรบิน 

๔ ๓ ๑๒ 

RM02 กำรเปลี่ยน 
แปลงนโยบำย
ผู้บังคับบัญชำ 

กำรเปลี่ยนแปลง
ผู้บังคับบัญชำ อำจท ำให้
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศเปลี่ยนแปลง  
ท ำให้กำรด ำเนินกำร
โครงกำรต่ำง ๆ ได้รับ
ผลกระทบ  

- ผู้บังคับบัญชำ 
เปลี่ยนแผนกำร
ปฏิบัติงำนกระทันหัน 

- ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนของ 
จนท.เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ไม่เป็นไปตำม 
ที่วำงแผนไว้ 
 ผู้ได้รับผลกระทบ 
คือ นทสส.ฯ 
จนท.สำรสนเทศ  
นขต.รร.กำรบนิ 

๑ ๑ ๑ 

RM03 กำรได้รับ
งบประมำณ
สนับสนุน 
ไม่เพียงพอ 

กำรขำดแคลนงบประมำณ
ในกำรด ำเนินกำร 
ท ำให้ระบบสำรสนเทศ  
ไมส่ำมำรถด ำเนินกำร 
ได้ต่อเน่ืองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- งบประมำณ 
ไม่เพียงพอต่อกำร
จัดหำคอมพิวเตอร์
ใหม่มำทดแทน หรือ
บ ำรุงรักษำซ่อมแซม 

- ท ำให้ไม่สำมำรถ
จัดหำอะไหล่ 
ซ่อมบ ำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- อุปกรณ์บำงอย่ำง 
มีรำคำสูง ไม่
สำมำรถซ่อมแซมได้ 
-ผู้ได้รับผลกระทบ  
คือ ผู้ใช้งำนและ 
จนท.สำรสนเทศฯ 

๔ ๒ ๘ 



 
 

- ๘ - 

รหัส 
ควำมเสี่ยง 

ชื่อควำมเสี่ยง 
(เหตุกำรณ์) 

ลักษณะ ปัจจัยเสี่ยง 
(สำเหตุ) 

ผลกระทบ 
 

โอกำส ควำม
รุนแรง 

ค่ำควำม
เสี่ยง 

RM04 กำร
โจรกรรม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

กำรโจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วน
ภำยในเครื่อง เช่น CPU 
และ Ram ท ำให้ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน  
หรือเกิดกำรสูญหำย 
ของข้อมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์น้ันได้ 
 

- เกิดกำรขโมยอะไหล่
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือน ำไปใช้หรือขำย 

- ท ำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
- ผู้ได้รับ
ผลกระทบ  
คือ ผู้ใช้งำน 

๑ ๕ ๕ 

RE01 ระบบไฟฟ้ำ
ขัดข้องและ 
ไฟไหม้ 

คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยเกิดกำร
หยุดชะงัก เน่ืองจำก 
ขำดระบบไฟฟ้ำ หรือเกิด
เพลิงไหม้จนอุปกรณ์ได้รับ
ควำมเสียหำย 

- กระแสไฟฟ้ำตก  
ไฟกระชำก หรือ 
ดับกระทันหัน 
- เกิดเพลิงไหม้จำก
กระแสไฟฟ้ำลัดวงจร 

- อุปกรณ์ภำยใน
คอมพิวเตอร์อำจ
เสียหำยจำก
กระแสไฟฟ้ำ
กระชำก หรือ 
ดับกระทันหัน 
- ผู้ได้รับ
ผลกระทบ  
คือ ผู้ใช้งำน และ 
รร.กำรบิน สูญเสีย
งบประมำณในกำร
จัดหำใหม่ทดแทน 
 

๓ ๔ ๑๒ 

RE02 สถำนกำรณ์
ควำมไม่สงบ
เรียบร้อย 
ในบ้ำนเมือง 

กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำม
รุนแรง หรือควำมไม่สงบ
เรียบร้อย จนท ำให้
บุคลำกรไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

- เกิดกำรปฏิวัติ 
รัฐประหำร 
- เกิดกำรบุกรุกโจมตี
ของกลุ่ม ผู้ประท้วง 

- ท ำให้ระบบ
เครือข่ำย 
ไม่สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ 
- ผู้ได้รับ 
ผลกระทบ 
คือ ก ำลังพล  
รร.กำรบิน 
 

๑ ๒ ๒ 

 
 
 

๘.  ผลกำร... 



 
 

- ๙ - 

๘.  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting) 
 จำกผลกำรระบุควำมเส่ียงร่วมวิเครำะห์ และประเมินควำมเส่ียงของผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
ของ รร.กำรบิน เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้ดังนี้  

 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
ตารางและล าดับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (จากมากไปน้อย) 

 
ล ำดับ ควำมเสี่ยง ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
ลักษณะควำมเสี่ยง ค่ำระดับ

ควำมเสี่ยง 
๑ กำรถูกไวรัสหรือโปรแกรม

ประสงค์ร้ำยเข้ำท ำลำย 
หรือขโมยข้อมูล 

เทคนิค  
RT01 

- คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ำยถูกเจำะเข้ำมำโดย Hacker 
ที่อำจเป็นบุคคลภำยในหรือภำยนอก รร.กำรบิน เพ่ือท ำลำย
หรือขโมยข้อมูล 

 

๒ กำรหลอกลวงโดยกำรท ำ
phishing และ กำรกลั่น
แกล้งรังแกบนโลกไซเบอร ์
(Cyber bullying) 

ผู้ปฏิบัติงำน 
RP03 

- กำรหลอกลวงทำงจิตวิทยำท่ีมุ่งเป้ำไปที่กำรโจรกรรมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือข้อมูลทำงกำรเงิน โดยหลอกให้เป้ำหมำย 
เป็นผู้บอก หรือให้ข้อมูลน้ันเอง 
- กำรกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็นกำรท ำร้ำยกันทำง
ควำมรู้สึกหรือจิตใจ เช่น กำรโพสต์ข้อควำม ภำพ หรือคลิป
วิดีโอเพ่ือด่ำทอ ส่อเสียด ประจำน แฉ โจมตี ข่ม ขู่ หรือ 
ใช้ถ้อยค ำหยำบคำย ท ำให้เหย่ือเกิดควำมอับอำย เสียใจ หรือ
เสื่อมเสียชื่อ เสียง แพร่กระจำยออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง 
และรวดเร็วเมื่อมีกำรส่งต่อ 

 

๓ กำรใช้ BYOD/Mobile 
Devices ใน รร.กำรบิน 

เทคนิค 
RT02 

- กำรน ำอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
เข้ำมำเชื่อมต่อกับเครือข่ำย ทอ. หรือเครือข่ำยภำยใน  
รร.กำรบิน อำจกลำยเป็นช่องโหว่ให้ เกิดกำรโจมตีจำก 
ผู้ประสงค์ร้ำยและกำรขโมยข้อมูล 

 

๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ขัดข้อง 
ไม่สำมำรถท ำงำนได้
ตำมปกติ 
 

เทคนิค 
RT03 

- เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช ำรุดหรือขัดข้องด้วยสำเหตุ
ทำงเทคนิค หรือจำกสัตว์กัดแทะเช่น หนูหรือแมลง เป็นต้น 

 

๒๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๒๐ 



 
 

- ๑๐ - 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ลักษณะควำมเสี่ยง ค่ำระดับ
ควำมเสี่ยง 

๕ กำรน ำเอำอุปกรณ์อื่น 
ที่ไม่ได้รับอนุญำต 
มำเชื่อมต่อ 

ผู้ปฏิบัติ  
RP02 

- ผู้ ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้ระบบเครือข่ำย เช่น            
กำรน ำ wireless router หรือ switch/hub มำเชื่อมต่อกับ
ระบบ เครือ ข่ำยห น่วยงำน  โดยไม่ ได้ รับ อ นุญ ำต และ           
ไม่ได้มีกำรต้ังค่ำเครื่องที่ถูกต้อง ท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นใน
ระบบเครือข่ำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ หรือ กำรไม่ได้ต้ังค่ำกำร
รักษ ำค วำมป ลอดภั ย  ท ำ ให้ เค รื่ อ งคอม พิ วเตอร์ ขอ ง
บุคคลภำยนอกอื่น ๆ ที่รับสัญญำณได้ เชื่อมต่อเข้ำกับระบบ
เครือข่ำยของหน่วยงำน 

 

๖ กำรเข้ำถึงข้อมูล 
ของบุคคลอื่น 

ผู้ปฏิบัติ  
RP01 

- ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ  
เช่น กำรมอบหมำยให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่ำนของตนเองเข้ำใช้ระบบ 
หรือใช้งำนแทน 

 

๗ กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง  
ไฟฟ้ำดับ แรงดันไฟฟ้ำ 
ไม่คงที ่

เทคนิค/หรือ
สถำนกำรณ์

ฉุกเฉิน  
RE01 

- กำรเกิดกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้ำไม่คงที่  
ท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อำจได้รับควำมเสียหำย
จำกแรงดันไฟฟ้ำท่ีไม่คงที่ หรือ เมื่อกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง ท ำให้
เครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อำจท ำให้
ข้อมูลสำรสนเทศบำงส่วนเกิดกำรสูญหำย และกำรให้บริกำร
บำงประเภทไม่สำมำรถเปิดใช้งำนได้โดยอัตโนมัติ 

  

๘ กำรขำดแคลนบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน 

กำรบริหำรจัดกำร 
RM01 

- กำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ ท ำให้กำรท ำงำนอำจ
หยุดชะงัก หำกบุคลำกรผู้รับผิดชอบไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ได้ และจ ำนวนบุคลำกรมีไม่เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เพ่ิมข้ึนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ส่งผล
กระทบต่อกำรพัฒนำและควบคุมดูแลระบบ 

 

๙ กำรได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณไม่เพียงพอ 

กำรบริหำรจัดกำร 
RM03 

- กำรขำดแคลนงบประมำณในกำรด ำ เนินกำร เพ่ือให้              
ระบบสำรสนเทศสำมำรถด ำ เนินกำรได้ต่อ เน่ืองอย่ำง                  
มีประสิทธิภำพ 

 

๑๐ กำรโจรกรรม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ 

กำรบริหำรจัดกำร/ 
ผู้ปฏิบัติ  
RM04 

- กำรโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ
ชิ้นส่วนภำยในเครื่อง เช่น CPU และ Ram ท ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิ บั ติ งำน  หรือเกิดกำรสูญ หำยของข้อมู ลบนเค รื่อ ง
คอมพิวเตอร์น้ันได้ 

 

๑๑ สถำนกำรณ์ 
ควำมไม่สงบเรียบร้อย 
ในบ้ำนเมือง 

ภัยพิบัติ หรือ 
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  

RE02 

- กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง หรือควำมไม่สงบเรียบร้อย 
จนท ำให้บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

 

๑๒ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ผู้บังคับบัญชำ 

กำรบริหำรจัดกำร 
RM02 

- กำรเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชำ อำจท ำให้นโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ ได้รับผลกระทบ  

 

 

๘ 

๕ 

๑ 

๒ 

๑๒ 

๑๒ 

๑๖ 

๑๕ 

๙.  กำรจัด... 



 
 

- ๑๑ - 

๙.  การจัดล าดับความเสี่ยง  
รร.กำรบิน ก ำหนดควำมสนใจต่อควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นตำมค่ำควำมเส่ียงท่ีได้จำกกำรประเมิน ดังนี้ 
 ระดับควำมเส่ียงระดับต่ ำ   มีค่ำ  = ๑ – ๘ 
 ระดับควำมเส่ียงระดับปำนกลำง  มีค่ำ  = ๙ – ๑๖ 
 ระดับควำมเส่ียงระดับสูง   มีค่ำ  = ๑๗ – ๒๔ 
 ระดับควำมเส่ียงระดับสูงมำก  มีค่ำ  = ๒๕ 
เพื่อไม่เป็นภำระในกำรด ำเนินกำร กำรเตรียมกำรของผู้ดูแลระบบสำรสนเทศ หรือมีกำรใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำรเกินควำมจ ำเป็นในกำรวำงแผนรองรับควำมเส่ียง คณะจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำว่ำ
ระดับควำมเส่ียงท่ีจ ำเป็นให้ควำมสนใจและต้องบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของ รร.กำรบิน  คือ ควำมเส่ียงท่ีมี
ระดับควำมเส่ียงต้ังแต่ ๑๒ ขึ้นไป ส่วนควำมเส่ียงในระดับท่ีต่ ำกว่ำ ซึ่งผลกระทบไม่สูงมำกนักให้ผู้ดูแลระบบ
สำรสนเทศของ รร.กำรบิน และผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ พิจำรณำแก้ไขและพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำม
เหมำะสมของขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในหน่วยงำน ท้ังนี้กำรด ำเนินกำรใดท่ีหน่วยไม่สำมำรถด ำเนินกำร 
ได้เองให้ประสำนกำรปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 

ส ำหรับควำมเส่ียงท่ี เกิดขึ้นใน รร.กำรบิน จัดเรียงล ำดับควำมเส่ียงและแนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเส่ียง ตำมตำรำงดังนี ้

 
ล ำดับ ควำมเสี่ยง ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
มำตรกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 
แนวทำง 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

ปฏิบัติ 
๑ RT02 กำรถูก 

บุกรุกโดยผู ้
ไม่ประสงค์ดี 

 - จ ำกัดควำมเสี่ยง 
(มีแผนควบคุม 
ควำมเสี่ยง) 

๑. นทสส.รร.กำรบิน และ 
ก ำลังพล รร.กำรบิน ตรวจสอบ 
กำรต้ังค่ำของ firewall ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สำรสนเทศ  
 
๒. นทสส.รร.กำรบิน ติดต้ัง
ระบบตรวจสอบกำรบุกรุก 
 (Antivirus) เครือข่ำย และ
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  
ใน รร.กำรบิน 
 
๓. นทสส.รร.กำรบิน และ  
จนท.สำรสนเทศ ของหน่วย 
ติดต้ัง patch ของระบบ 
ปฏิบัติกำรตำมวงรอบ 
กำรอัพเดทของบริษัทเจ้ำของ
ลิขสิทธ์ิ  
 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ทุก ๓ 
เดือน 
(ธ.ค. 
มี.ค. 
มิ.ย. 
ก.ย.) 

 

๒๕ 



 
 

- ๑๒ - 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แนวทำง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
ปฏิบัติ 

๔. ก ำลังพล รร.กำรบิน 
เปลี่ยนรหัสผ่ำน เมล์ ทอ. 
และระบบสำรสนเทศอื่น 
ตำมแนวปฏิบัติด้ำนกำร 
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ 
 

๒ RP03 ภัยคุกคำม 
Social 
Engineering 
กำรหลอกลวงโดย
กำรท ำ phishing 
และกำรกลั่นแกล้ง
รังแกบน 
โลกไซเบอร์  
(Cyber bullying) 

 จ ำกัดควำมเสี่ยง 
(มีแผนควบคุม 
ควำมเสี่ยง) 

๑. นทสส.รร.กำรบิน จัดท ำ
มำตรกำรกำรใช้งำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 
๒.จัดกำรอบรม หรือเผยแพร่
ควำมรู้ให้ ก ำลังพล รร.กำรบิน 
และเพ่ือให้รู้เท่ำทันถึงภัย
คุกคำมทำงไซเบอรร์ูปแบบ
ต่ำง ๆ รวมทั้งแนะน ำ 
วิธีกำรรักษำข้อมูลส่วนตัว 
ให้ปลอดภัย  
๓. นทสส.รร.กำรบิน  
และ จนท.สำรสนเทศฯ 
ประชำสัมพันธ์ให้ก ำลังพล
ทรำบถึงภัยของกำรกลั่นแกล้ง
รังแกบนโลกไซเบอร์ 
โดยเฉพำะกำรโพสต์สิ่งที่ไม่ดี 
หรือท ำลำยชื่อเสียงของคนอื่น    
หรือ หน่วยงำนของ ทอ. 
 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 
- ก ำลังพล  
รร.กำรบิน 

ทุก  
๓ เดือน 
(ต.ค. 
ม.ค. 
เม.ย. 
ก.ค.) 

 

๓ RT02 กำรใช้ 
BYOD/Mobile 
Devices ใน     
รร.กำรบิน 

 จ ำกัดควำมเสี่ยง 
(มีแผนควบคุม 
ควำมเสี่ยง) 

๑. จัดท ำทะเบียนอุปกรณ์ 
BYOD/Mobile Devices  
ใน รร.กำรบิน 
๒. ให้ก ำลังพลที่น ำ
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมำใช้ใน
งำนรำชกำรมำลง Antivirus 
ที่ ทสส.ทอ.จัดหำมำให้ 
๓. ให้ควำมรู้และให้หลีกเลี่ยง
กำรเชื่อมเครือข่ำยสำธำรณะ
เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 
- ก ำลังพล  
รร.กำรบิน 

ทุก 
มี.ค. 

๒๕ 

๒๐ 



 
 

- ๑๓ - 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แนวทำง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
ปฏิบัติ 

๔ RT03 เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ขัดข้อง               
ไม่สำมำรถท ำงำน 
ได้ตำมปกติ 

 - จ ำกัดควำมเสี่ยง 
(มีแผนควบคุม 
ควำมเสี่ยง) 

๑. ก ำลังพล รร.กำรบิน 
ป้องกันสัตว์กัดแทะอุปกรณ์
สำรสนเทศ 
๒. นทสส.รร.กำรบิน และ
ก ำลังพล รร.กำรบิน จัดหำ
เครื่องและอุปกรณส์ ำรอง 
เพ่ือทดแทนชั่วครำวให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
๓. นทสส.รร.กำรบิน  
และก ำลังพล รร.กำรบิน 
ตรวจสอบและจัดจ้ำง
บ ำรุงรักษำเครื่องและอุปกรณ์
สำรสนเทศที่ส ำคัญต่อระบบ
เครือข่ำยตำมวงรอบของกำร
ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์แต่ละชนิด 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 
- ผสอ.รร.กำรบิน 

ทุก 
ก.ค. 

๕ RP02 กำรน ำเอำ
อุปกรณ์อื่น 
ที่ไม่ได้รับอนุญำต 
มำเชื่อมต่อ 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง  
(มีมำตรกำรติดตำม) 

๑. นทสส.รร.กำรบิน จัดกำร
ฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักในเรื่องนโยบำย 
และแนวปฏิบัติด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศ 
๒. นทสส.รร.กำรบิน และ  
จนท.สำรสนเทศของหน่วย 
กระตุ้นให้เกิดกำรปฏิบัติตำม
แนวนโยบำยหรือระเบียบ 
ด้ำนสำรสนเทศอย่ำงจริงจงั 
๓. ผสอ.รร.กำรบิน ใช้อุปกรณ์
เครือข่ำยที่สำมำรถจ ำกัดสิทธ์ิ
กำรเข้ำถึงส ำหรับอุปกรณ ์
ที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมต่อ
เข้ำเครือข่ำย 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ต.ค. 
ม.ค. 

และตำม
โอกำส 

๖ RP01 กำรเข้ำถึง
ข้อมูลของบุคคล
อืน่ 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง   
(มีมำตรกำรติดตำม) 

๑. นทสส.รร.กำรบิน สร้ำง
ควำมตระหนักรู้ในเรื่องของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรพึง
รักษำสิทธ์ิของข้อมูลส่วน
บุคคลตลอดเวลำหรือเมื่อ 
มีโอกำส 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ทุก 
๖ เดือน 

ต.ค. 
เม.ย. 

๒๐ 

๑๖ 

๑๕ 



 
 

- ๑๔ - 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แนวทำง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
ปฏิบัติ 

๒. ก ำลังพล รร.กำรบิน 
เปลี่ยนรหัสผ่ำนตำมแนว
ปฏิบัติด้ำนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
 

๗ RE01 
กระแสไฟฟ้ำ
ขัดข้อง ไฟฟ้ำดับ 
แรงดันไฟฟ้ำ 
ไม่คงที ่
 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง  
(มีมำตรกำรติดตำม) 

๑. นขต.รร.กำรบิน จัดหำ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และ 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ติดต้ัง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สำรสนเทศที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรใช้งำน 
เพ่ือป้องกันปัญหำ
แรงดันไฟฟ้ำไม่คงที่ 
 
๒. ให้ก ำลังพล รร.กำรบิน  
ท ำกำรบันทึกงำนเอกสำร 
ทุก ๑๕ นำที 
 
๓. ก ำลังพล รร.กำรบิน 
ส ำรองไฟล์งำนเอกสำร 
ไว้ที่อุปกรณ์เก็บข้อมูล  
หรือ ฮำร์ดดิสก์ของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น 
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง 
 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ทุก 
ก.ย. 

๘ RM01 กำรขำด
แคลนบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง  
 (มีมำตรกำรติดตำม) 

๑. นทสส.รร.กำรบิน จัดท ำ
ค ำสั่ง แต่งต้ังคณะท ำงำน 
จนท.เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นขต.รร.กำรบิน เพ่ือให้มี
เครือข่ำยบุคคลำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมข้ึน 
 
๒. นทสส.รร.กำรบิน จัดอบรม
เจ้ำหน้ำท่ีสำรสนเทศ 
ให้มีควำมรู้เพ่ิมเติม 
อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ทุก 
ต.ค. 

๑๒ 

๑๒ 



 
 

- ๑๕ - 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แนวทำง 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
ปฏิบัติ 

๓. นทสส.รร.กำรบิน จัดท ำ
คู่มือกระบวนกำรท ำงำน
เพ่ือให้ จนท.สำรสนเทศของ 
นขต.รร.กำรบิน สำมำรถ
ปฏิบัติตำมคู่มือได้ 
กรณีที ่นทสส.รร.กำรบิน  
หรือผู้รับผิดชอบไม่สำมำรถ 
มำปฏิบัติงำนได้ ให้มีควำมรู้
เพ่ิมเติม 
- จัดท ำคู่มือกระบวนกำร
ท ำงำนเพ่ือให้บุคลำกรอื่น
สำมำรถปฏิบัติตำมคู่มือได้
กรณีที่บุคลำกรผู้รับผิดชอบ 
ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ 

๙ RM03 กำรได้รับ
กำรสนับสนุน
งบประมำณ 
ไม่เพียงพอ 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง - จัดท ำโครงกำรเพ่ือขอรับ
กำรสนับสนุน 
 
 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ทุก 
มี.ค. 

๑๐ RM04 กำร
โจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง - ตรวจสอบกำรเข้ำออก 
ของบุคคลภำยนอก  
- ก ำหนดพ้ืนที่หวงห้ำม 
ในกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
- ตรวจสอบระบบกำรป้องกัน
รักษำควำมปลอดภัยของ
สถำนที่ให้อยู่ในสภำพปกติ 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิด             
เพ่ือเฝ้ำระวัง 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ทุกวัน 

๑๑ RE02 สถำนกำรณ์   
ควำมไม่สงบ
เรียบร้อย 
ในบ้ำนเมือง 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง - จัดหำระบบส ำรองเพ่ือให้
ระบบสำรสนเทศสำมำรถ
ท ำงำนได้ 

- คณก.รปภ.ระบบ
สำรสนเทศฯ 
- นทสส.รร.กำรบิน 

ต.ค. - 
ม.ค. 

๑๒ RM02  
กำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำย
ผู้บังคับบัญชำ 

 - ยอมรับควำมเสี่ยง    

๑๐.  บทสรุป... 

๘ 

๑ 

๒ 

๕ 



 
 

- ๑๖ - 

๑๐.  บทสรุปแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รร.การบิน 
 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง เป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นกับ 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมสภำพแวดล้อม ภำรกิจ เทคโนโลยี  
และระบบสำรสนเทศท่ีแต่ละหน่วยมีใช้งำน กำรระบุควำมเส่ียง ผลกระทบ และกำรพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศของแต่ละหน่วยได้ร่วมระดมควำมคิดและพิจำรณำ 
จำกประสบกำรณ์ และปัญหำท่ีแต่ละหน่วยเผชิญ โดยได้รวบรวมควำมเส่ียง ผลกระทบ แนวทำงในกำรบรรเทำ
ผลกระทบหรือป้องกันไว้ในแผนบริหำรควำมเส่ียงนี้ 
 แผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รร.กำรบิน ฉบับนี้ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รร.กำรบิน ต่อไป 

 
 
                                            (ลงช่ือ) น.อ.ขวัญชำติ  ชวนสนิท 
              (ขวัญชำติ  ชวนสนิท) 
        ประธำนกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 
                        พ.ค.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       พ.อ.ท.ชำคริต ฯ           พิมพ์/ทำน 
                                                                                       น.อ.หญิง                    ตรวจ 

ส ำเนำถูกต้อง 
                    น.อ.หญิง 
                               (ศรีนภำ  ค ำภู) 
                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  คณก.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 
                                     พ.ค.๖๕ 


